
Vážení čtenáři, právě se vám dostává do ruky první číslo Jezdeckého 
zpravodaje, který vydává společnost Equinet s.r.o. Vedle úspěšných mediálních 
projektů jako jsou Jezdci.cz, EquiTV.cz, Jezdecký magazín, Jezdecký katalog a Jez-
decký kalendář tak vzniká další periodikum. Jezdecký zpravodaj by měl vycházet 
vždy 20. den každého měsíce. K dispozici je ZDARMA na webu ke stažení a dal-
šímu šíření. V  tiskové podobě by pak měl být dostupný ve vybraných prodej-
nách jezdeckých potřeb a na různých akcích spojených s koňmi. Příjemné čtení!
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Jung obhájil olympijské 
zlato ve všestrannosti

Dujardin opět 
olympijskou vítězkou

Soutěž všestrannosti na olympij-
ských hrách v Riu de Janeiru přines-
la mnoho zvratů. Po drezuře, která 

se jela 6. a 7. srpna byl ve vedení William 
Fox-Pitt, jenže ho zradil cross a propadl se 
hluboko do pole. Naopak do čela se vyšvi-
hl Christopher Burton (AUS). Jenže ten pro 
změnu nezvládl rozhodující parkur.

Ke slovu se ve hře nervů dostal němec-
ký jezdec Michael Jung. Němec, který má 
za sebou řadu úspěchů na nejvyšší úrov-
ni včetně zlata z minulých her a dlouhodo-
bě je na první příčce v  žebříčku FEI. Jung 
s koněm Sam zajel v pondělí 8. srpna čis-
tou terénní jízdu a  v  úterý nezaváhal ani 
na parkuru. A tak přestože byl po drezurní 
části až pátý, podařilo se mu olympijský ti-
tul obhájit. 

Druhé místo obsadil francouzský jezdec 
Astier Nicolas na Piaf de b´Neville a bronz 
putuje do USA zásluhou Philipa Duttona 
s  Mighty Nice. Po crossu vedoucí Austra-
lan chyboval na parkuru dvakrát a klesl na 
páté místo. 

V  hodnocení týmů zvítězili Francouzi, 
Němci se nakonec vyšplhali na stříbrnou 
pozici a bronz brali Australané.

Skvělé výkony podala Charlotte Du-
jadin a  její Valegro na olympijských 
hrách v  Riu de Janeiru. Při závěreč-

ném küru v pondělí 15. srpna získali neuvě-
řitelných 93,857 % a s přehledem si dojeli 
pro zlatou medaili. Isabell Werth předved-
la také velmi kvalitní volnou sestavu. Je-
jích 89,071 % však na prvenství ve srovnání 
s výkonem Britky nemohlo stačit. Německá 
jezdkyně s klisnou Weihegold Old tak ob-
držela stříbro. Třetí nejlepší výsledek před-
vedla další Němka – Kristina Broring-Spre-
he s  koněm Desperados. Od rozhodčích 
získala 87,142 %. Vítězství v  týmové soutě-
ži vybojovali Němci (81,936 %) před druhou 
Velkou Británií (78,595 %) a  třetími Spoje-
nými státy americkými (76,667 %). Těsně 
bez medaile na čtvrtém místě skončili Ni-
zozemci (75,517 %).

 Historický úspěch zaznamenala čes-
ká drezurní jezdkyně Eva Vavříková, 
když v sedle Belle Ennie vybojovala 
v  neděli 24. 7. bronz na mistrovství 

Evropy ve španělské Olivě v kategorii dětí. Zlato pu-
tovalo do Ruska a stříbro do Lucemburska.

 Od 26. do 31. 7. se v irském Millstreet 
konalo mistrovství Evropy ve sko-
cích pro mladší kategorie. Anna Lani 
Novak se s Tavetou HS umístila mezi 

dětmi na 41. pozici. Mladá jezdkyně Anna Kellne-
rová s  Classicem obsadila 66. příčku. V  kategorii 
juniorů vybojovala Francesca Kolowrat-Krakowská 
s klisnou Frascati van ter Hulst krásné 15. místo.

 Mistrovství světa jednospřeží se ko-
nalo od 4. do 7. 8. v rakouském Pi-
beru. Česká republika tam měla 
kompletní tříčlenné družstvo, kte-
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ré tvořili Ladislav Jirgala, Libor Kurka a Jiří Ziegler. 
Nakonec vybojovali 15. místo. Z vítězství se rado-
vali Němci i díky Dieterovi Lauterbachachovi. Ten 
navíc ovládl soutěž jednotlivců.

 Koncem července hostil sloven-
ský Šamorín mezinárodní závody 
CSIO3*-W.  V  Poháru národů český 
tým neuspěl a skončil na konečném 

8. místě. Závěrečný den si připsal vítězství Marek 
Klus s Al Camberem, když v Grand Prix CSI2* jako 
jediný dokončil i rozeskakování bezchybně.

 Kanadská jezdkyně Jaclyn Duff 
v  sedle koně Pater Noster vyhrála 
Grand Prix při mezinárodních sko-
kových závodech CSI3* Bratisla-

va. Jediná česká dvojice Zuzana Zelinková a  Lu-
ka´s Ninja dojela čtrnáctá.

 JS Hrdina Borotín pořádal ve stře-
du 6. 7. mistrovství České republiky 
2016 ve vytrvalosti juniorů, mladých 
jezdců a seniorů. V seniorské kate-

gorii zvítězil Petr Jadlovský v sedle koně Sioux Da-
kota.

 Po vítězství ve Velké ceně Zduchovic 
se Aleš Opatrný dostal mezi poten-
ciální finálovou čtveřici ČSP 2016. Po 
7. kole vedl stále Marek Klus. Bod za 

Opatrným byl třetí Jiří Hruška. O čtvrtou pozici se 
dělili Rudolf Doležal a Jaroslav Jindra.

 Před finálovými závody Českého 
drezurního poháru vedla oba se-
riálové žebříčky Hana Vášáryo-
vá. Challenge Cup ovládla s Filipou 

a Top Ten Cup s Rock for Hit. Další příčky v Top Ten 
Cupu patří Miloslavě Šlamborové a Tereze Hábové. 
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Při CAIO Nebanice se 
blýskl Nesvačil junior

Jiří Nesvačil junior se blýskl při závě-
rečné zkoušce mezinárodních vozatajských 
závodů CAIO 2016 v Nebanicích. V nedělním 
parkuru mezi kužely dosáhl na výborné 4. 
místo poté, co dojel jen se třemi tr. body. 
Celkově skončil třináctý s  208,90 body. 
Jiří Nesvačil senior se umístil na 24. mís-
tě celkového pořadí a  Radek Nesvačil za-
ujal v konečných součtech 28. pozici. Jako 
tým se český celek umístil šestý ze sedmi. 
Poslední skončilo Rakousko, naopak prv-
ní Německo před Maďarskem, Francií, Ho-
landskem a  Švýcarskem. K  německému 
triumfu přispěl nejvíce Michael Brauchle, 
který nenašel přemožitele mezi jednotlivci.

Příhoda mistrem ČR 
ve všestrannosti

V neděli 31. července vyvrcholilo v Par-
dubicích mistrovství České republiky ve 
všestrannosti. V seniorské kategorii se po-
dařilo udržet náskok po terénní zkoušce 
Miloslavu Příhodovi, který si čistým parku-
rem dojel s  Lordem 27 pro zlatou medai-
li. Mezi mladými jezdci s převahou zvítězi-
la Eliška Orctová s Bonusem 1. V kategorii 
starších juniorů se nejvíce dařilo Vladimí-
ře Pechanové s Rosou-P, z mladších junio-
rů nenašla přemožitele Kristýna Kačírková 
a Dantés, z dětí byla nejlepší Barbora Vaň-
ková na Liptonovi Sinaj a v pony soutěžích 
vyhrály dvojice Michaela Haderková – Al-
pinhorse Midnight Princess a Alena Kozo-
jedová – Charlotte 7. 

Helebrantová na MČR 
pony bronzová i zlatá

Po loňském zlatu v drezurách letos vy-
bojovala Anna Helebrantová na mistrovství 
ČR pony nejen bronz v  drezurních soutě-
žích. V neděli 14. srpna si pověsila na krk 
také zlatou medaili ve skokové kategorii 8 
– 12 let na pony 136 – 148 cm. V kategorii 
13 až 16 let na pony do 148 cm proběhlo 
jedno rozeskakování o všechny tři medai-
le. Tu nejcennější získala Jana Táboříková 
s Karou. Mistrovský titul se podařilo obhá-
jit v kategorii 8 až 12 let na pony do 135 cm 
Elišce Hasnedlové v sedle Kewina 1. Drezur-
ními mistry jsou Dominika Tomíková (Keny 
2), Lucie Šlamborová (Olala) a Zuzana Ba-
loušková (Lipton Samba).

FEI Pohár národů aneb  
škatulata z divize do divize

Český parkurový tým zakončil svoje 
účinkování v seriálu FEI Furusiyya Nations 
Cup při sedmém kole, které se jelo 22. čer-
vence v  Dublinu. Bodování Divize 1, v  níž 
Češi závodili v nejsilnější evropské konku-
renci, je uzavřené. Podle pravidel pro pře-
suny mezi divizemi pro rok 2017 zúží FEI po-
čet družstev v elitní skupině na osm. Navíc 
nejlepší tým z dvojky postupuje do Divize 
1. Tím je jasné, že vedle České republiky by 
měly sestoupit ještě celky na osmém a de-
vátém místě – tedy Velká Británie a Belgie. 
Naopak v čele Divize 1 jsou Nizozemci, dru-
zí s  nepatrným odstupem dokončili Irové 
a třetí místo získali Němci.

Opatrný obhájil 
v Martinicích titul mistra ČR

Do náročného třetího kola skokové-
ho mistrovství České republiky, které hosti-
ly Martinice u Březnice, nastupoval obhájce 
titulu Aleš Opatrný jako poslední. V  neděli 
17. července jeho soupeři všichni chybovali, 
a tak si mohl dovolit s Idariem van het Ne-
tehof i jedno shození. Přesto se v cíli radoval 
ze zlata a obhajoby titulu. Pro zlato mezi že-
nami si dojela Vladislava Humplíková a Bue-
na Utopia. V kategorii mladých jezdců i jako 
jediná udržela i po třetím kole bezchybný vý-
sledek Francesca Kolowrat-Krakowská s klis-
nou Vorietou. O týden dříve bojovali o me-
daile v Olomouci děti a junioři. Přemožitele 
nenašly v jednotlivých kategoriích Anna Lani 
Novak (Taveta-HS), Sofie Najmanová (Star-
dano) a Kateřina De Jagerová (Candy Boy).

Kudy kam za koňmi 
v září 2016

Září 2016 je tradičně nabité sportov-
ními vrcholy. Mistrovství České republiky 
čeká disciplíny reining (Kozlovice, 10. a  11. 
9.), spřežení (Heřmanův Městec, 23. až 25. 9.) 
a voltiž (Čeladná, 23. až 25. 9.). Na mistrovství 
světa se chystají vozatajové (Breda, 1. až 4. 
9.), skokoví mladí koně (Lanaken, 15. až 18. 
9.) a vytrvalci (Šamorín, 16. až 18. 9.). Z domá-
cích vrcholů je třeba zmínit finále Českého 
drezurního poháru v rámci Czech Equestri-
an Masters (Martinice, 7. až 11. 9.) a  finále 
Českého skokového poháru (Olomouc, 22. 
až 25. 9.), jemuž předcházejí kvalifikace ve 
Frenštátě pod Radhoštěm (11. 9.) a v Hořovi-
cích (18. 9.). Chovatelé si jistě nenechají ujít 
finále KMK ve skocích a v drezuře (Zducho-
vice, 1. až 4. 9.), resp. ve všestrannosti (Par-
dubice, 2. až 3. 9.). Ve stejném termínu hostí 
Pardubice výstavu Koně v akci. Další tradič-
ní výstavou je Kůň 2016 (Lysá nad Labem, 23. 
až 25.9.).
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