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Různé 
Seniorský skokový tým se účastní finále FEI Poháru národů Divize 2  

Český seniorský skokový A tým se kvalifikoval v rámci Divize 2 ze skupiny C do 
finále FEI Poháru národů, které se bude konat při CSIO5 v Budapešti ve dnech  9. až 
12.8. Tým by měl nastoupit ve složení Zuzana Zelinková, Aleš Opatrný, Ondřej Zvára 
a Anna Kellnerová. Dalšími kvalifikovanými týmy jsou ze stejné skupiny Rakousko  
a Portugalsko, z ostatních pak Řecko, Bulharsko, Ukrajina, Polsko a Norsko. 
Maďarsko se účastní jako domácí země. Do celkového finále v Barceloně,  
které se bude konat v říjnu, postupují z Divize 2 dva nejlépe umístěné týmy. 

 

Foto: Tomáš Holcbecher  

	

Opracování koní v drezurních soutěžích - upozornění na změnu platnou  
od 1. 4. 2018 

Na webu ČJF byla ještě jednou zmíněna změna v drezurních pravidlech, která byla 
přijata s novými FEI pravidly pro rok 2018 a je od 1. 4. 2018 platná i pro všechny 
národní drezurní závody bez výjimky. Jedná se úpravu, která zcela zakazuje 
možnost opracovávání koní před soutěží jinou osobou, než je přihlášený Sportovec. 

V roce 2018 došlo k úpravě drezurních pravidel FEI, konkrétně článku 422 - 
Podmínky účasti, odst. 3.6 - Opracování koní, jehož nové platné znění najdete také 
v příspěvku v aktualitách na webu ČJF. 

  



	

Sport 
V Poděbradech se uskutečnil druhý ročník Spring Junior Cup 

Po úspěchu na výtečně obsazených mezinárodních závodech CSIO ve Zduchovicích 
čekala nadějné české jezdce v parkurovém skákání další kvalitní prověrka.  
V Poděbradech se od 31. května až 3. června konal Spring Junior Cup pro děti, 
juniory a jezdce do 25 let, kde šlo i o nominaci na mistrovství Evropy ve Francii. 

V areálu Jezdeckého klubu Obora se představily především děti Sportovního centra 
mládeže a reprezentační kádr České republiky, na startu se ale také objevili i jezdci 
Polska. Autorkou parkurů byla opět světoznámá stavitelka Christa Heibach. Závody 
v Poděbradech byly pro naše mladé jezdce poslední prověrkou před mistrovstvím 
Evropy a také závěrečnými kontrolními závody SCM ročníku 2017/2018. Na konci 
závodů vyhlásil Tjark Nagel nominaci jezdců a koní na evropský šampionát  
ve Fontainebleau. 

Na programu čtyřdenních závodů byly mimo jiné i soutěže pony a v pátek 1. června 
oslavily děti svůj svátek při týmových soutěžích ve všech kategoriích.  V sobotu  
se diváci bavili při adrenalinové soutěži štafet a děti, které nezávodily si mohly 
vyzkoušet různé soutěže a sledovat koncert hudebních skupin v rámci programu, 
který pro ně připravila společnost CPI Property Group, partner těchto závodů.  
Po celou dobu závodů probíhala ještě navíc soutěž sponzorských družstev. Celkem 
deset sponzorů si složilo své týmy a jejich jezdci v průběhu závodů sbírali body  
za své výkony v soutěžích zařazených ve svých kategoriích a v neděli byla 
vyhlášena tři družstva s nejvyšším celkovým součtem bodů. Ve hře byly velmi 
atraktivní ceny včetně vstupenek na prestižní Global Champions Tour Play Offs v 
Praze, které do soutěže věnoval organizátor této unikátní akce společnost Czech 
Equestrian Team. 

 

 



	

Výtečnými výkony ozdobili čeští jezdci mezinárodní závody kategorie CVI3* 
ve voltiži ve Frenštátě pod Radhoštěm 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm se uskutečnily závody kategorie CVI3*. Českým 
jezdcům se velmi dařilo. Kocurová z Jezdeckého klubu voltiž Albertovec zvítězila  
v kategorii žen se známkou 6,741. Hablovič, závodník TJ voltiž Tlumačov, měl mezi 
muži jen jediného konkurenta, ovšem pyšnit se může ohodnocením 7,180. 
Znamenalo to zároveň, že oba úspěšní reprezentanti splnili polovinu kvalifikace  
pro zářijové Světové jezdecké hry v americkém Tryonu, neboť při závodech typu CVI 
dosáhli na hodnocení vyšší než 6,5 bodu. 

Na start v zámoří pomýšlejí mezi skupinami také jezdci z Albertovce,  
kteří ve Frenštátu neměli soupeře a od rozhodčích získali 7,541 bodu. 

V dvouhvězdičkových závodech patřila nejvyšší příčka v soutěži skupin domácímu TJ 
Slovan (6,779) a v klání juniorů zazářila Tereza Czyžová, jež brala prvenství  
s výtečnou známkou 7,679 bodů. 

 
Foto: Petr Videnka 

 

Brněnskému Světovému poháru v drezuře vládla portugalská favoritka,  
dařilo se i českým jezdcům 

Vítězstvím favorizované portugalské jezdkyně Marie Caetanové v sedle Coroada 
skončila v neděli 17. června Grand Prix Světového poháru v drezuře CDI-W/CDI3* 
v brněnském areálu Panská lícha. V silné mezinárodní konkurenci byli hodně vidět  
i čeští reprezentanti. 



	

V Grand Prix obsadila Češka Petra Minářová s Dumontem skvělé osmé místo. 
Velkou i Malou rundu ovládla jedna z favoritek, Rakušanka Ulrike Prunthallerová. 
Pavla Rubíčková v sedle Xangaie 
brala ve Velké rundě devátou 
příčku. 

Mezi mladými jezdci brala 
Alexandra Hanáčková s Well 
Done čtvrté místo, v kategorii 
juniorů se výtečnou stříbrnou 
pozicí blýskla Eva Vavříková. 
Konkurence byla opravdu veliká 
včetně jezdců, kteří budou 
startovat na mistrovství Evropy.  
V Brně to totiž pro některé z nich 
byla poslední šance, jak si splnit 
kvalifikaci na evropský 
šampionát. 

Stříbro si připsala v kategorii dětí 
Tereza Matoušková, v ponících 
brala osmé místo talentovaná 
Julie Sekaninová. Ta získala 
ohodnocení 69 procent, její vůbec 
nejvyšší na mezinárodní úrovni.  

Jubilejní 20. ročník 
mezinárodních drezurních závodů 
v Brně organizačně perfektně 
klapal i při účasti rekordního 
počtu 120 koní ze šestnácti zemí 
světa. Potěšující je určitě i to, že 
se dařilo českým jezdcům i v silné mezinárodní konkurenci. 

Foto: Stanislav Pitela 

 

Prestižní GP v Olomouci ovládla Jörne Sprehe 

Ve dnech 21. až 24. června mohli diváci sledovat mezinárodní skokové závody 
v Olomouci. Pětatřicetiletá Němka Jörne Sprehe podruhé v kariéře ovládla Grand 
Prix, která se konala v neděli 24. června v rámci mezinárodních skokových závodů 
J&T BANKA CSI3*W. Skvělé výsledky ovšem zajeli i Češi – Marek Klus byl druhý, 
Ondřej Zvára třetí. 

Německý stavitel Peter Schumacher připravil obtížný kurz, v němž se často 
chybovalo, a část jezdců měla potíže také s dodržením stanoveného času. Prvním 
startujícím, který překonal základní kolo GP bez trestných bodů, byl domácí 
reprezentant Ondřej Zvára v sedle hřebce Quimera M, k němuž se postupně přidali 



	

Němka Jörne Sprehe se Stakki´s Jumperem, Ital Francesco Turturiello na Quinoa 
Des Pres a další český zástupce Marek Klus s Carisonem. 

V tomto pořadí pak jezdci nastupovali do rozeskakování. Ondřej Zvára zajel čistou 
jízdu v čase 46,08 sekundy, jenže stejně hladce prošla parkurem i zkušená Jörne 
Sprehe a dostala se na první místo. Marek Klus v sedle Carisona její čas mohutně 
atakoval, cílem projel s čistým kontem, ale nakonec dosáhl na výborné druhé místo. 
Italský jezdec Turturiello jednou chyboval a Zvára se mohl radovat ze třetí pozice. 

Své finále prožili také junioři v rámci túry CSIJ. V rozeskakování Grand Prix s výškou 
překážek do 140 cm se prosadila polská dvojice Aleksandra Kierznowska a Dior V, 
která projela kurzem bez chyb a téměř o pět sekund rychleji, než Češka Anna 
Heldová s Cara Miou na místě druhém. Třetí příčku obsadila další z českých juniorek 
Linda Portychová s Davinou M. 

Českým jezdcům se dařilo i v dalších soutěžích čtyřdenních závodů. Například 
totálním českým triumfem skončila hned první soutěž čtyřdenního programu, 
dvoufázové skákání s překážkami do 130 centimetrů v rámci Silver Tour. K radosti 
domácích fanoušků v ní zvítězil Kamil Papoušek v sedle Lokiho. Navíc i další tři 
příčky obsadili Češi. Druhý dojel Aleš Opatrný s Idariem Van Het Netehof, třetí místo 
bral Ladislav Vachutka s Elliotem a čtvrté místo obsadil Rudolf Doležal s Larou Croft. 
Kamil Papoušek měl důvod slavit i v další soutěži CSIYH pro mladé šesti a sedmileté 
koně. S šestiletým hanoverským valachem Great Feelingem zvítězil bezchybnou  
a nejrychlejší jízdou. 

V pátek pak zvítězila Sára Vingrálková s Celanou Z v soutěži Junior Tour 130 cm  
a podruhé v ten samý den zněla česká hymna pro vítězku European Youngster Cup 
140 cm, kterou byla Tina Šálková s klisnou Frascati van Ter Hulst. A ani v sobotu 
nenašel přemožitele v soutěži Silver Tour 135 cm český jezdec a to Ladislav 
Vachutka s Vanilla Rose–H. 

 
Foto: Josef Malinovský 


