
 

  

BŘEZEN 2019 



 

Zpravodaj březen 
 

Výkonný výbor 
Již XVI. ročník galavečera jezdectví Koně na Žofíně proběhl v termínu 9. března 2019. 
Na programu bylo opět vyhlašování cen časopisu Jezdectví včetně koní roku nebo 
Pavo Poháru Jezdectví a své tři nejlepší jezdce v několika kategoriích vyhlašovala  
i skoková a drezurní komise ČJF. 

 

Skoky 

Ceny skokové komise ČJF pro nejlepší jezdce, koně a trenéry roku 2018: 

• Děti: Anna Helebrantová, Mariana Michlíčková, Petra Pařenicová  
• Mladší junioři: Tereza Jakubcová, Tereza Svobodová, Sára Vingrálková 
• Starší junioři: Sofie Najmanová, Michaela Rodová, Kateřina Tomanová  
• Mladí jezdci: Alexandr Baraldi, Václav Nágr, Denisa Vegrichtová  
• Senioři: Emma Augier de Moussac, Anna Kellnerová, Aleš Opatrný 
• Koně: Diva, Kleiner Lord, Silverstone G 
• Čeští trenéři: Roman Drahota, Miroslav Půlpán, Zdeněk Žíla  
• Zahraniční trenéři českých jezdců: Jessica Kürten, Tjark Nagel, Jan Vinckier  
• Nejstylovější jezdci Stylového poháru ČJF kat. A: Natálie Kovářová, Jiří 

Skřivan ml., Veronika Vacková 
• Nejstylovější jezdci Stylového poháru ČJF kat. B: Kateřina Čurdová, Markéta 

Miková, Karolína Wiesnerová  

 

Drezura 

• Velká/střední runda: Libuše Mencke, Pavla Rubíčková, Hana Vášáryová  
• Malá runda: Petra Miki Civišová, Kateřina Cox, Ida Vavříková 
• Mladí jezdci: Alexandra Hanáčková, Pavlína Svobodová, Anežka Zajícová 
• Starší junioři: Petra Krebsová, Laura Lišková, Tina Pospíšilová 
• Mladší junioři: Julie Sekaninová, Eliška Skřivanová, Eva Vavříková 
• Děti: Eliška Bodnárová, Marie Lumbachová, Julie Pásková 
• Vítězové Národního poháru ČJF: Střední runda: Adéla Neumannová  

(Babylon van L. W.) 
• Malá runda: Ida Vavříková (Fürst Romantico)  
• Otevřené S: Michal Knoflíček (Dublin) 
• Pony 8–10 let: Barbora Krejčířová (Maroankas Marcello) 
• Pony 11–13 let: Zuzana Hradilová (Prince) 
• Pony 14–16 let: Victoria Schopper (Kraneveld’s Björn) 
• Pony 11–16 let: Anna Procházková (Nice Guy) 



 

• Děti na velkých koních: Julie Pásková (Hyrtengold)  
• Junioři: Laura Lišková (Worman)  

Foto: Jezdectví 

 

  



 

ČJF rozšířila seriály pro sezonu 2019 

Česká jezdecká federace obměnila celoroční seriály vypsané pro letošní sezonu. 
Některé tradiční série zůstávají, přibyly však Národní poháry ČJF, jichž existuje již 
osm.  

Vedle tradičních seriálů, které vypisují samostatně subjekty v rámci ČJF, jako jsou 
Český skokový pohár, Zlatá podkova a Zimní jezdecký pohár, publikovala Česká 
jezdecká federace také pravidla pro seriály, jež jsou vypsány přímo federací. 

Oproti roku 2018 došlo k sjednocení několika disciplín a kategorií pod „Národní 
poháry“. Letos se pojedou pohár pro děti a juniory ve všestrannosti a zvlášť také pro 
pony. Skokané mají vypsaný Národní pohár pro pony a dále dva stylové Národní 
poháry pro děti na ponících a pro děti a juniory. 

Dále existují Národní poháry pro drezurní jezdce. Jeden je určený dětem a juniorům, 
druhý je pro jezdce ve věku U25 a pro seniory. V neposlední řadě se rozbíhá Národní 
pohár v reiningu. 

Navíc všestrannost má ještě dvě speciální série. První je šampionát mladých koní  
a druhou Česká jezdecká liga. V ní mohou bodovat jezdci, kteří nedokončili soutěž 
vyšší úrovně než L. Otevřená je pro pět věkových kategorií od mládeže až po veterány 
a jejím cílem je podpořit začínající sportovce. 

Pravidla seriálů naleznete na internetových stránkách ČJF: 
http://www.cjf.cz/zavody/serialy/  

 

 

 

Vzdělávání 

Soustředění SCP a školení stylových rozhodčích 

Ve dnech 2. až 3. března probíhalo v Královickém Dvoře soustředění SCP – skoky 
Čechy.  

K soustředění byl přizván mezinárodní trenér, rozhodčí a stavitel parkuru Johann 
Sailer. 

V sobotu se věnoval tréninku dětí z projektu SCP. Pro jezdce připravil technický parkur 
a celý den trénoval ve spolupráci se stálým trenérem SCP Vladimírem 
Mestenhauserem. Trénink byl zaměřen především na stylové ježdění, takže byl  
kladen důraz na správné projetí kurzu a zvládnutí cvalových skoků v naměřených 
vzdálenostech, korektní sed, používání pomůcek a rytmický cval.  

 

http://www.cjf.cz/zavody/serialy/


 

I v rámci večerního programu se trenéři a účastníci věnovali teorii stylového ježdění, 
byli seznámeni i s příklady z praxe v Německu. Po krátké přednášce následovala 
diskuze.  

Druhý den vedl Johann Sailer školení stylových rozhodčích. Nejprve ve spolupráci 
s Ing. Janem Šímou připravil kurz, kde dětem při společné prohlídce vysvětlil celý kurz 
a probral s nimi jednotlivé části i složitější pasáže. Dále se pak věnoval školení a jezdci 
překonávali parkur jako figuranti pod vedením pana Mestenhausera. 

 

 

 

Zkoušky národních stewardů 

Ve dnech 9. až 10. března se v Mariánských Lázních konaly závěrečné zkoušky 
kandidátů národních stewardů a doškolení stávajících stewardů pod vedením školitelů 
Radovana Šálka, Bohumila Rejnka a Jana Metelky. Závěrečné zkoušky složilo 24 
kandidátů, doškolení se účastnilo 5 stávajících stewardů. Další doškolení stewardů 
bylo naplánováno na 22. března na Panské líše v Brně. 



 

Sport 

 

Účast na olympijských kvalifikacích 

Čeští jezdci budou bojovat o kvalifikaci na olympijské hry 2020 ve třech disciplínách –  
ve skocích, všestrannosti a v drezuře včetně paradrezury. 

Ve třech disciplínách budou čeští jezdci v tomto roce bojovat o kvalifikaci na olympijské 
hry 2020. Čeští reprezentanti budou o místenku pro Tokio usilovat v parkurovém 
skákání, ve všestrannosti a v drezuře. Aspirovat budou také na paralympijské hry  
v disciplíně paradrezura. 

V parkuru se situace poněkud zkomplikovala, neboť Mezinárodní jezdecká federace 
nečekaně změnila již odsouhlasené podmínky pro týmovou kvalifikaci. Rozdělili ji do 
dvou destinací s tím, že z každého místa postoupí pouze jeden, a to vítězný tým. 
Závodit se bude v Moskvě a v Budapešti ve stejném termínu, na stejném kurzu, ale 
přesto zůstává otázkou, jak se podaří organizátorům dodržet naprosto stejnou 
obtížnost, mohou být velmi odlišné podmínky, co se týká počasí apod. Český  
A seniorský tým zvolil Budapešť, kde již jezdci měli možnost závodit a podařilo se jim 
zde i zvítězit. Termín je 27. až 30. června. 

 

Foto: Tomáš Holcbecher 



 

Jak jsme již informovali, ČJF se proti změně již schválených kvalifikačních podmínek, 
kdy se mělo závodit v jedné destinaci se dvěma postupovými místy, ohradila právní 
cestou. Přidaly se k ní i některé další národní federace a celá záležitost je stále 
v procesu jednání. 

Reprezentanti ve všestrannosti se pokusí vybojovat místenku pro Tokio na konci 
května. Kvalifikace skupiny C se koná v polském Baborówku, stavitelem tratí je tam 
Lars Christensen, který připravuje české naděje v projektu Sportovního centra 
mládeže, a i někteří senioři mají možnost se s ním v zimě připravovat. I v případě 
všestrannosti postupuje do Tokia jen vítěz. 

Drezurní jezdci by se rádi pokusili o olympijskou kvalifikaci v Moskvě, která se pojede 
v červnu v rámci čtyřhvězdičkových CDI závodů. Přihlášeno je v této chvíli 10 českých 
jezdců. V paradrezuře bude o letenku do Tokia usilovat Anastasja Vištalová, která by 
ráda navázala na účast na předchozí paralympiádě v Riu de Janeiro v roce 2016.  
V tomto případě mají přednost země s družstvy. Určitá šance, že by se podařilo 
sestavit tým, existuje, záležet bude na tom, zda bude schválena žádost dvou jezdců  
o překlasifikování do nižšího gradu (stupeň handicapu). Pokud se družstvo sestavit 
nepodaří, bude Vištalová bojovat o místo v individuální kvótě. Rozhodovat bude pořadí 
ve světovém žebříčku. 



 

Vingrálková bodovala v Big Tour ve Varšavě 

Juniorská jezdkyně Sára Vingrálková bodovala ve Varšavě na CSI3. Absolvovala  
v pátek 8. března s koněm Kas-Sini DC parkur 150 cm, započítávaný do Longines 
Ranking a do Světového poháru Západoevropské ligy FEI bez trestných bodů,  
a v rozeskakování si dojela pro třetí místo.  

 

 

Foto: Tomáš Holcbecher 

 

Emma úspěšná ve Vejeru 

Česká reprezentantka Emma Augier de Moussac závodila od 5. března ve Vejer de la 
Frontera ve Španělsku na Sunshine Tour. Zahájila úspěšně již s mladými koňmi  
v CSIYH. V úterý 5. března obsadila v soutěži pro šestileté koně druhé místo s koněm 
Nikiase VD Bisschop. V sobotní Small Grand Prix s překážkami do 145 cm s klisnou 



 

Rubio Monocoat Electric překonala základní parkur bez chyby a v rozeskakování pak 
získala rovněž druhé místo. Jezdkyni se dařilo i v následujícím týdnu, kdy získala další 
řadu umístění v soutěžích pro mladé koně i v CSI4. Vrcholem pak byl bezchybný výkon 
ve 150 cm s klisnou Divou a následné 9. místo.  
 

Foto: archiv jezdkyně 

 

Papoušek zvítězil v Arezzu 

Početná skupina českých jezdců vyjela do italského Arezza, kde se od úterý 12. března 
účastnili mezinárodních skokových závodů CSI3. Dařilo se jim již v prvních soutěžích 
pro mladé koně.  

Parkur pro pětileté koně absolvovali bez trestných bodů Miroslava Šťovíčková s koňmi 
Royal Horla Z a Jaydenem, Zdeněk Žíla s hřebci Cannorem a Cadillacem a Kamil 
Papoušek na koni Cherradovi. Mezi šestiletými nechyboval Kamil Papoušek s klisnou 
Charlyn a zvítězil v soutěži pro sedmileté s valachem Mister Star Vd Zandhoeve, 
nechyboval ani s koněm Great Feeling. 

V dalším soutěžním dni dojel čistě Zdeněk Žíla a Cadillac a Kamil Papoušek 
s Cherradem v soutěži pro pětileté koně. V kategorii šestiletých absolvoval čistě opět 
Kamil Papoušek s belgickým hnědákem Nativio vh Leliehof. 



 

Ve čtvrtek 14. března zaznamenali čeští jezdci další umístění. Kurz pro pětileté koně 
překonali čistě Zdeněk Žíla s Cadillacem i Cannorem, Miroslava Štovíčková 
s Jaydenem a Kamil Papoušek s Cherradem. Všichni se podělili o první příčku. Kamil 
Papoušek zvítězil v soutěži pro šestileté koně s klisnou Charlyn.   

V soutěži 135 cm obsadil Aleš Opatrný třetí místo v sedle koně Sangris Boy.  V Silver 
Tour 140 cm zabodoval Ondřej Zvára s hřebcem Cardiff Dwerse Hagen Z, když 
dokončil na třetím místě.  

 

 

Foto: archiv jezdce 

 

 



 

Kellnerová čtvrtá v Doha 

Druhý březnový víkend se konaly závody CSI5 v Doha. Na startu byla i česká jezdkyně 
Anna Kellnerová. Té se podařilo v sedle Balguera obsadit skvělé čtvrté místo  
v páteční soutěži 150 cm.  

 

Foto: David Horváth, CET 

 

Michlíčková vítězná v Arrezu 

V pátek 15. března zněla v italském Arezzu česká hymna na počest vítězství juniorské 
jezdkyně Mariany Michličkové. Ta zvítězila ve dvou soutěžích s obtížností 120 cm. 
Jedno z vítězství se jí podařilo získat v rámci Bronze Tour s klisnou Idee van de 
Achterhoek. Pro druhé si pak dojela s koněm Cornet’s Boy ve dvoufázové soutěži 
v rámci Junior Tour. Třetí vítězství si v pátek připsala v Children Tour Laura 
Najmanová v sedle Elise S na parkuru 110 cm.  

V nejvyšších soutěžích se v Arezzu dařilo především Alešovi Opatrnému. Ten v pátek 
obsadil druhé místo v soutěži 140 cm v rámci Silver Tour v sedle Daylight 281 a třetí 
místo v sedle koně Sangris Boy. 

V neděli 17. března se v poslední den závodů radovala v juniorské túře do 120 cm 
Eliška Hasnedlová s koněm Ryan d’Amour. 



 

 
Foto: Tomáš Holcbecher 

 

Drezurní jezdkyně úspěšné v Rakousku 

Rakouský Weikersdorf hostil národní drezurní závody CDN zařazené do série Donau 
Bohemia Trophy. Ve dnech 16. a 17. března se těchto závodů účastnily i dvě české 
jezdkyně Hana Vašáryová a Eva Vavříková. 

Juniorka Eva Vavříková obsadila v průběhu víkendu druhé a čtvrté místo. V sobotu  
16. března to bylo druhé místo v juniorské týmové úloze FEI s klisnou Belle Ennie, kde 
získala hodnocení 69,730 %. Čtvrté místo získala se Siracusou s hodnocením  
68,063 %. V další soutěžní den si umístění prohodila a zaznamenala lepší výsledek 
se Siracusou, a to se 70,570 %, o dvě desetiny procenta méně jí pak rozhodčí připsali 
s klisnou Belle Ennie. 

 Hana Vášáryová s koněm Santosem Dumontem obsadila třetí místo v sobotní úloze 
SG se známkou 66,842 % a druhý den s klisnou Filipou dokončila Grand Prix  
s hodnocením 66,167 %, což znamenalo páté místo. 



 

 

Foto: Kateřina Návojová, Jezdci.cz 

 

Myška pátý na CCI2 v Casorate Sempione 

 

 

Jezdci všestrannosti se účastnili výjezdu do italského Casorate Sempione. V soutěžích 
CCI1 a CCI2 jsme měli čtyři dvojice. V kategorii CSI2 si nejlépe vedl Petr Myška, který 
obsadil s klisnou Obora's Shut It Out v CCI2-L skvělé páté místo. Juniorská jezdkyně 
Diana Lochamanová si s koněm Simonem svým výsledkem v CCI2 splnila kvalifikaci 
na letošní mistrovství Evropy. 

  



 

 

Foto: Kateřina Návojová, Jezdci.cz 

  

Opatrný vítězný v Gold Tour v Arezzu 

V Arezzu pokračovali čeští parkuroví jezdci i v dalších dnech měsíce března. Dvě 
vítězství zaznamenal Aleš Opatrný v rámci Gold Tour. V pátek 22. března zvítězil 
s koněm Idariem van het Netehofem v soutěži s překážkami do 145 cm. První místo 
obsadil také v další soutěži Gold Tour 140 cm tentokrát s koněm Sangris Boyem a bez 
trestných bodů překonal také Silver Tour do 140 cm s koněm jménem Forewer.  

Dařilo se i juniorkám. Mariana Michlíčková zajela dvakrát bez trestných bodů v Silver 
Tour do 130 cm, a to s koňmi Leeve Jungem a Ideem van de Achterhoekem. Bez chyb 
dokončila i další juniorka Linda Portychová na La Mirage.  

Sofie Najmanová pak získala třetí místo s Pass Away v Bronze Tour 130 cm a její 
sestra Laura Najmanová zvítězila v Children Tour 120 cm na La Frei. Také Eliška 
Hansedlová zaznamenala úspěch s Conkirou, když skončila čtvrtá v Junior Tour. 

 



 

Řezníček zvítězil v Lieru 

Martin Řezníček se ve dnech 21. až 24. března účastnil mezinárodních parkurových 
závodů v belgickém Lieru. Již při zahajovacím skákání zvítězil s klisnou Chanyou ve 
140 cm. Další úspěch zaznamenal Martin v pátek v soutěži s obtížností 140 cm na čas, 
kde obsadil třetí místo s koněm jménem Coolman 68. V nedělní Grand Prix CSI1 pak 
zvítězil s koněm Clintinem.  

Foto: archiv jezdce 

 

Čeští pony jezdci zářili v Šamoríně 

V pátek 22. března zahájily závody Winter Masters Series v Šamoríně. Zde se stala 
v parkuru 70 cm vítězkou Klára Hlaváčková s koněm Samem. Ta zaznamenala 
vítězství i v následující soutěži Horse TV Cup a další místa patřila rovněž českým 
jezdcům. Třetí dokončil Albert Písařík, dále Kristýna Veverková, Kristýna Šmatláková, 
Karolína Průšová a Sofie Fraňková. 

Jezdci byli úspěšní i v soutěžích ZM a Z, kde opět patřilo vítězství Klárce Hlaváčkové 
se Samem, druhé místo obsadila Kateřina Růžičková s Indigem a třetí skončila Sofie 
Fraňková na Alder Court’s Tofee. Klára Hlaváčková ovládla s Cheyenne také soutěž Z. 

V seniorské kategorii 130 cm se dařilo Ivě Holíkové, která s Luanou T obsadila čtvrté 
místo a na parkuru 135 cm s Normanem skončila druhá.  



 

 
Foto: archiv jezdkyně, FB 

 

Kralovický jezdecký festival 

ČJF podpořila již šestý ročník Jezdeckého festivalu, při kterém se tradičně prezentuje 
hned několik jezdeckých disciplín v rámci jednoho víkendu. Návštěvníci a fanoušci 
jezdectví mohli v průběhu tří dnů sledovat 27 soutěží ve čtyřech disciplínách.  

Stovky jezdců a koní, ale také tisíce návštěvníků dorazily během víkendu do Královic  
u Slaného. Premiéra na novém místě dopadla na jedničku a dík určitě patří 
organizátorovi, majiteli areálu i všem jezdcům a účinkujícím. Během Jezdeckého 
festivalu vyvrcholil Zimní jezdecký pohár, prestižní seriál halových závodů  
v parkurovém skákání a spřežení, ve kterém účastníci sbírali body v průběhu celé 
zimy. Jeho finálové soutěže se uskutečnily v sobotu od 8 hodin, kdy se ve dvou kolech 
utkalo vždy dvacet nejlepších jezdců v každé z celkem šesti kategorií. 



 

Sportovní část byla doplněna bohatým programem, ve kterém se mimo jiné představili 
plemeníci z plemenářských podniků Písek a Tlumačov, dámy v sedle a mnoho dalších 
účinkujících. 

 Foto: Josef Malinovský 

 

Různé  

Opustil nás Zdeněk Rajmont 

Jezdeckou společnost navždy opustil pan Zdeněk Rajmont, národní stavitel, rozhodčí, 
trenér, dlouholetý sekretář Východočeské oblasti a kronikář Hradeckého jezdectví, 
člen HJK. Zemřel 20. března ve svých 90 letech.  


