Český skokový pohár 2021

Vážení přátelé a příznivci jezdeckého sportu,
opravdu mne těší, že vás mohu
přivítat jménem Asociace Českého
skokového sportu na letošním jubilejním dvacátém ročníku tohoto
seriálu. Věřím, že jsme za těch bezmála dvacet let dokázali vybudovat
seriál Velkých cen, který se stal zárukou kvality. Pro účastníky zárukou
nejlepších soutěžních podmínek
a zázemí v prověřených jezdeckých
areálech, pro pořadatele zárukou
zkušeného partnera a pružné organizace, pro diváky zárukou maximálního pohodlí a podívané na to
nejlepší, co naše parkurová scéna
může nabídnout.
Zvláštní doba žádá zvláštní přístup a nad letošním ročníkem dlouho visel velký otazník. Jsem velmi
hrdý, že se nám podařilo získat
výjimku Ministerstva zdravotnictví a Národní sportovní agentury
a umožnit tak našim reprezentantům soutěžit v nejvyšších soutěžích
na domácí půdě. Věřím, že jsme tím
zároveň ukázali cestu ostatním pořadatelům a že se nám společně podaří nastartovat letošní jezdeckou
sezonu. Květnový začátek Českého
skokového poháru tak budou provázet nutná opatření a omezení, poprvé odstartujeme bez diváků a bez
soutěží pro amatérské sportovce.
Jsem přesvědčen, že to je opatření
pouze dočasné a brzy budeme moci
otevřít soutěže všem jezdcům a pre-

zentovat divákům a příznivcům krásu jezdeckého sportu se vším všudy.
Nic z toho bychom nedokázali
bez obětavé a profesionální spolupráce všech členů Asociace Českého
skokového poháru, kteří zajišťují
jednotlivá kvalifikační kola. Mají mé
díky a obdiv. Letos zvláště bych rád
poděkoval všem partnerům a sponzorům za jejich podporu a důvěru
v nás vloženou, bez jejich přízně bychom se neobešli. Poděkování patří
i ministru zemědělství Ing. Miroslavu Tomanovi, CSc., který i letos udělil Českému skokovému poháru záštitu.

Těším se na setkání s vámi na
mítincích letošního jubilejního ročníku Českého skokového poháru
a věřím, že opatrný start bude jen
rozjezdem fantastického ročníku, na
který budeme všichni dlouho vzpomínat a který otevře bránu pro dalších 20 let skvělého jezdeckého
sportu pod hlavičkou Českého skokového poháru.
Jiří Skřivan
Prezident Asociace
Českého skokového poháru

Fotografie poskytli: Tomáš Holcbecher, Zenon Kisza a archiv Asociace ČSP
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Dvacátý ročník Českého skokového
poháru přináší zásadní změnu
Celkem dvanáct kol a s nimi také dvanáct Velkých cen zažijí jezdci i příznivci parkurového seriálu Českého skokového poháru v roce 2021. Letošní jubilejní dvacátý ročník přináší významnou změnu. Velké finále dostalo zcela novou podobu.

Lucie Strnadlová vyhrála poslední finále pro TOP4
jezdce se střídáním koní. Výrazně jí k tomu dopomohla její klisna Femina

Asociace Český skokový pohár připravila pro tento ročník novinku
v podobě finálové soutěže, jež se
pojede jako takzvaná Super Grand
Prix. Do finále postoupí jezdci, kteří
zvítězili v některé z Velkých cen aktuálního ročníku. V případě, že ví-

těz Velké ceny již je do finálové soutěže kvalifikován, postupuje druhý,
případně další umístěný jezdec dle
výsledkové listiny dané Velké ceny.
Do finálové soutěže postupují také
nejlépe umístění jezdci dle žebříčku Českého skokového poháru pro
aktuální ročník po posledním kvalifikačním kole, kteří ještě nejsou do
finále kvalifikováni vítězstvím v některé z Velkých cen v takovém počtu,
aby v prvním kole finálové soutěže
startovalo 20 dvojic. Vítěz finálové
soutěže se stane vítězem Českého
skokového poháru.
Do je započítáváno devět nejvyšších bodových přídělů každého
jezdce v rámci Velkých cen. Připomeňme si, že Velká cena v kvalifikačním kole musí být postavena
na úrovni obtížnosti minimálně T*
s překážkami do 145 cm. Stavitel
může zvolit také vyšší obtížnosti až
do 155 cm. V posledním kole se každému úspěšnému účastníkovi Velké ceny bude přičítat bonus 5 bodů.
Navíc se stejný bonus přičítá i při
Velkých cenách konaných na travnatém kolbišti.

GALASHOW SVĚTOVÉHO PARKURU

V roce 2020 se naposled rozhodovalo ve finále původního formátu,
dle kterého startovali čtyři nejúspěšnější jezdci žebříčku a v rozhodující soutěži si střídali koně. Posledním vítězem, respektive vítězkou
soutěže se střídáním koní se v Hořovicích stala žena. Lucie Strnadlová
vyhrála se skórem osmi trestných
bodů ze čtyř jízd. Druhé místo vybojoval Jan Chýle, který si jako jediný
mužský účastník poradil s klisnou
Lucie Strnadlové Feminou, a dojel
s ní do cíle. Třetí skončil Jan Štětina
a čtveřici uzavíral Aleš Opatrný.

Druhou příčku získal Jan Chýle. Jako jediný z mužských
účastníků překonal kurs s Feminou

18.—21. LISTOPADU
O2 ARENA

Na Aleše Opatrného zůstalo nevděčné čtvrté místo. Na stupních vítězů zleva Jan Chýle,
Lucie Strnadlová a Jan Štětina
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Třetí místo obsadil Jan Štětina. Pro velké finále roku 2020 vybral hnědáka Guuse S

PRAGUEPLAYOFFS.COM

Jiří Skřivan: Český skokový pohár
je pořádně rozjetý vlak
Elitní parkurový seriál Český skokový pohár čeká jubilejní dvacátá sezona. Od samého začátku ho provází prezident Asociace Český skokový pohár Jiří Skřivan, kterého jsme se zeptali, kam kráčí Český skokový pohár a jaký bude ročník 2021.
Sezona 2020 byla vskutku výjimečná, ale i rok 2021, zdá se, nebude jednoduchý. Co nás nakonec čeká?
Věřili jsme, že nás v roce 2021 již
nebude trápit covid-19, termíny
jsme rozvrhli s ohledem na termíny mezinárodních závodů a mistrovství republiky tak, aby měla sezona sportovně hlavu a patu.
Ovšem dubnový začátek poháru
v Hořovicích jsme museli odložit
kvůli pandemické situaci a současně kvůli obavám ze šíření nákazy
herpesvirem EHV-1. Podařilo se
nám ale získat výjimku Ministerstva zdravotnictví ČR a Národní
sportovní agentury pro pořádání
a seriál začne 8. a 9. května v Brně
Veveří za dodržení protipandemických podmínek a opatření.

Byli bychom rádi vzhledem k situaci, kdyby se nám jubilejní sezo
na vydařila. V plánu je i slavnostní
ukončení a určitá oslava uběhlých
dvaceti ročníků včetně prezentace
vítězů a zajímavých okamžiků.
V příštím roce 2021 nás čeká již
20. ročník poháru. Když jste ho
v roce 2002 rozjížděli, čekali jste
takový úspěch?
Jasná věc. Vůbec si nepřipouštíme
neúspěch.
Když se ohlédnete za prvními
a posledními ročníky poháru,

vidíte velké rozdíly, nebo se podařilo původní ideu zachovat?
Musím říci, že je to z mého pohledu neuvěřitelný fičák, že jsme se
zatím nestihli ani ohlížet zpět. Pravděpodobně na nás dolehne jistá
dávka nostalgie právě při připravovaném slavnostním ukončení
příštího ročníku v Martinicích. Původní idea zůstává zachována
a jsou na ni dva úhly pohledu, zaprvé asociace organizátorů tradičních Velkých cen a za druhé
sportovní jako na celosezonní se
riálovou soutěž.
Kam se za těch 20 let posunul
ČSP a celá česká jezdecká scéna?
Neuvěřitelně kupředu. Těší nás
hlavně, že jezdci, kteří prošli Českým
skokovým pohárem, jsou postupně

konkurenceschopní i ve světě a že
domácí sportovní scéna nijak zvlášť
nepokulhává za zahraniční. Ještě
silnějším potěšením jsou poslední dobou výkony našich juniorů
a mladých jezdců na mezinárodních kolbištích.
Co vás za těch dvacet let Českého poháru nejvíc potěšilo, překvapilo a naopak zklamalo?
Vždy potěší právě okamžik, kdy vidíte, jak mladá nastupující generace
s neuvěřitelným nasazením a výkony bojuje o vítězství tak, jako tomu
bylo například při finále CJC a U25
letos v Hořovicích. Překvapení ani
zklamání nebylo nikdy tak velké,
aby to stálo za zmínku.
Byl některý ročník pro vás osobně speciální, na který vzpomíná-

te zvlášť rád? A považujete některý za nejlepší?
Rád osobně vzpomínám na ročníky, kdy jsem i já bojoval o nejlepší
umístění ve finálové čtyřce. Vždy
mě fascinovala ta atmosféra finále.
Věřím, že nejlepší ročníky ještě přijdou s přílivem kvalitních koní pro
jezdce těch mladších generací.
Troufám si říct, že ČSP 2020 musel být organizačně nejsložitější.
Korona, přesuny termínů, nepřízeň počasí. V takových chvílích
se buď organizace zhroutí, nebo
naopak vyjde z celé situace zocelená. Jak tomu bylo u vás?
Za těch dvacet let jsme kromě korony již skoro vše zažili. Pořadatelé
a náš event manažer Aleš Suchánek
jsou zkušenými profesionály, a pokud to jen trochu situace dovolí,

jsme připraveni prakticky během
pár hodin závody zorganizovat na
standardně vysoké úrovni.
Jaké to je, pořádat již 20. ročník
poháru?
Jak jsem již uvedl, ČSP je již hodně
rozjetý vlak a notnou dávku inspirace nám dodává GCT. Možnosti
dalšího posunu jsou již připravené,
ale jdou ruku v ruce s finanční realitou. Obecně hledání nových partnerů v době korona krize je těžké.
Věříme, že právě jezdectví bude pro
partnery do budoucna zajímavým
zrcadlem stability a prosperity
a zrovna tak příkladným vzorem
zdravého životního stylu. V tomto
okamžiku je třeba také vyjádřit dík
těm partnerům, kteří s námi dlouhodobě spolupracují a věří plně
v ducha naší práce.

Loňské finále vyvolalo na sociálních sítích ohnivé diskuse. „Zastaralý model, nefér vůči koním,
nakonec stejně nenastoupí ti nejlepší.“ To jsou jen některé z názorů, které zazněly. Čeká finále
ČSP 2021 zásadní změna, nebo
zůstanete u původního modelu?
A co vás k tomu vedlo?
Zásadní změnou je koncepce velkého finále, které bude pro dvacet
dvojic. Kvalifikují se do něj vítězové
jednotlivých Velkých cen a další dle
žebříčku. Inspirujeme se sérií Global Champions Tour, respektive
Pražského PlayOffs. Nepřehlédnutelné budou i price money v hodnotě minimálně 250 000 Kč.
Dvacet let Českého skokového
poháru, to je také dvacet vítězů.
Chystáte nějaké jejich setkání,
mediální prezentaci a vzpomínku na uplynulé ročníky?
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Podpora jezdců v nižších stupních
obtížnosti, to je Amateur Tour
Seriál Amateur Tour je určený pro všechny jezdce, pro něž je účast na závodech
pouze volnočasovou aktivitou a nemají dlouhodobě vysoké soutěžní ambice.
Umožňuje jim zažít závodní atmosféru po boku zkušených českých skokanů.

Při finále se loni v září dařilo na hořovickém kolbišti nejvíc Pavle Fuchs,
jež zvítězila s klisnou Gefion S. Druhé místo brala Pavlína Jankotová na
Prestě a třetí dojela Hana Vrabcová
Dastychová s Fatimou.

Nejlepší domácí kolbiště se každoročně stávají dějištěm Českého skokového poháru. Spolu s profesionály, kteří se jednotlivých kol účastní,
mohou atmosféru mítinků zažít
i jezdci s nižší výkonností. A to díky
amatérské túře. Právě Amateur Tour
má totiž za cíl přilákat na tyto významné akce i sportovce, kteří závodí jen pro radost.
Soutěž vznikla ve spolupráci Asociace Český skokový pohár s Českou
jezdeckou federací, pořadateli Českého skokového poháru a s dalšími partnery, jimž je vlastní myšlenka podpory a rozvoje jezdeckého
sportu.
V túře se podle jejích pravidel mohou představit jezdci starší 18 let,
kteří v posledních dvou letech nestartovali v soutěžích stupně S**
a vyšších, tedy neabsolvovali parkur s výškou překážek 130 centimetrů či vyšší. Jednotlivé parkury
v Amateur Tour mohou být vypsá-

ny maximálně do stupně L**, resp.
do výšky 120 centimetrů.
Pořadatel musí během jednoho
kola vypsat alespoň dvě kvalifikační soutěže, které mohou být uzavřené výhradně pro účastníky Amateur
Tour, nebo otevřené pro všechny
jezdce. Třetím parkurem na daném
skokovém mítinku pak je dílčí finále, kam se dostane dvacet pět nejlepších jezdců z předešlých soutěží.
Nejlepších dvacet jezdců každého kola boduje do žebříčku. Vítěz
si přitom připíše na své konto dvacet bodů. Po všech základních kolech pak má nejlepších dvacet pět
jezdců právo startovat v závěrečném velkém finále. To se pojede na
parkuru s překážkami s výškou do
115 centimetrů jako soutěž s finále
pro deset nejlepších dvojic. Ve vrcholu celoroční soutěže může nastoupit pouze jezdec s koněm, se
kterým bodoval v některé z kvalifikací.

Na bronzový stupínek vystoupila při dekorování amatérského finále ročníku 2020 Hana Vrabcová Dastychová

Pavlína Jankotová s Prestou skončila v amatérském finále jen s těsným odstupem na druhém místě
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Prvenství v celoročním finále Amateur Tour 2020 vybojovala Pavla Fuchs v sedle klisny Gefion S

Czech Junior Cup dává prostor
talentovaným dětem a juniorům
Asociace Český skokový pohár podporuje děti a juniory ve věku do 18 let. Právě
pro ně je vypsán seriál Czech Junior Cup, který je už řadu let nedílnou součástí
všech závodů. Mladí talentovaní jezdci tak mohou okusit atmosféru vrcholných
domácích akcí.
Pravidla Czech Junior Cup povoluje
účast jezdcům s platnou licencí České jezdecké federace ve věku maximálně 18 let. Je rozdělen ještě na
dvě věkové podkategorie, aby byli
mladší jezdci mírně zvýhodněni.
Účastníci ve věku od 11 do 15 let závodí v kategorii dětí. Kategorie juniorů je určená pro jezdce od 16 do
18 let.
Soutěže jsou vypisovány jako
hendikep, kdy dvojice v kategorii
dětí mají připraveny nižší skoky
o 5 až 10 centimetrů. Parkury jsou
postaveny na stupních obtížnosti
od L* až po ST*, tedy na výškách od
115 centimetrů do 135 centimetrů.
Organizátor má povinnost připravit pro účastníky Czech Junior
Cupu v každém kole minimálně
dvě kvalifikační soutěže. Dle pravidel dále musí být jedna s rozeskakováním či s finále a druhá soutěž
musí být hodnocena na styl. Třetí
zkouškou během jednoho soutěžního mítinku je pak dílčí finále, do
něhož se probojují nejlepší jezdci
z předešlých dnů.
Do celoročního žebříčku si připisuje bodový příděl vždy dvacítka
nejlepších z finálové soutěže. Právo
startovat v celoročním finále má
rovněž 20 jezdců kategorie dětí
a 20 jezdců kategorie juniorů, kteří
v kvalifikačních kolech získali nejvíce bodů. V dílčím finále může jezdec sedlat více koní, v závěrečném
vrcholu se však může každý účastník představit v sedle pouze jednoho ze svých koní.
Finále seriálu se v roce 2020 konalo v Hořovicích, kde v dětské kategorii vyhrála Rozálie Sovová s Ellou.
Druhé místo obsadila Laura Najmanová, jež startovala s Princess a třetí příčku brala Gabriela Kopřivová
10 | Český skokový pohár 2021

s Cardelou. Ve starší skupině jezdců
triumfovala Viktorie Žižáková, která
sedlala klisnu Etceteru. Za ní se umístili Anna Helebrantová s Diacannou a Adam Písařík s Normanem.

Stupně vítězů starší CJC: Anna Helebrantová a Adam
Písařík se probojovali na stupně vítězů ve finále juniorů

Rozálie Sovová s Ellou dokázala jako jediná překonat oba parkury v rámci finále dětské kategorie CJC 2020 bez chyb

Celoroční finále juniorů ovládla Viktorie Žižáková, která sedlala klisnu Etceteru

Túra U25 je šitá na míru mladým
jezdcům. Pojede se už pošesté
Série U25 vznikla v roce 2016 jako nejmladší túra Českého skokového poháru. Je
určená jezdcům ve věku do 25 let a je pro ně velkým přínosem. Umožňuje jim snazší přechod z juniorských soutěží mezi zkušené seniory.
Přechod mezi soutěžemi Czech Junior Cupu a Velkými cenami může
být pro mladé jezdce obtížný. Právě
proto pro ně vznikla túra U25. Tento projekt usnadňuje mladým jezdcům vstup mezi zkušené sportovce,
kteří se účastní Českého skokového
poháru. Podmínkou je věk jezdce
do 25 let.
Pořadatel v každém z kol seriálu
musí vypsat jednu oddělenou nebo
samostatnou soutěž U25. Jedná se
o parkur na stupni obtížnosti ST*,
nebo ST**, tedy s výškou překážek
135, respektive 140 centimetrů. Soutěže se mohou zúčastnit jezdci maximálně na dvou koních. Dvacet
nejlepších si připíše body do celoročního žebříčku. Za vítězství obdr-

ží jezdec 20 bodů do žebříčku této
série.
Ve finále U25 má právo startovat
dvacet nejvýše postavených jezdců.
Bude-li na posledním postupovém
místě několik jezdců se stejným počtem získaných bodů, mají právo
startovat ve finále všichni tito jezdci. Finálový parkur bude postaven
na překážkách do 140 centimetrů.
Loni vyvrcholila série U25 stejně
jako ostatní túry v Hořovicích, kde
se z prvenství radovala Linda Portychová na Falino. Druhé místo vybojovala dvojice Anna Helebrantová a Epo van de Achterhoek Z a třetí
skončila Natálie Soukupová v sedle
valacha Lord Legacy.

Jedním z úspěchů Lindy Portychové v sezoně 2020 bylo vítězství ve finále U25. První místo vybojovala s klisnou Falino
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Tři desetiny sekundy dělily od triumfu ve finále U25
druhou Annu Helebrantovou na koni Epo VD Achterhoek Z

Bez chyb na překážkách dokončila finále Natálie Soukupová. S Lordem Legacy dojela celkově třetí

Velká cena

Brna

Brno je jedním z tradičních míst konání Českého skokového poháru.
Tamní organizátor je v Asociaci ČSP
zaregistrovaný téměř od samého začátku existence seriálu. Velká cena
se v Brně koná již od roku 2002 s výjimkou loňského roku, kdy se jela
v rámci olomouckého kola. První
příčku v ní obsadil Matěj Kotalík
v sedle hnědáka Sir Sida.

Vítězi Falton Velké ceny Brna 2020, jež se konala výjimečně v Olomouci, se stali Matěj Kotalík se Sir Sidem

9. května 2021

Od letošního roku se vracejí jezdci na kolbiště v Brně – Veveří, a stane se tak v prvním květnovém víkendu. To je termín, na nějž jsou
příznivci poháru dlouhá léta zvyklí.
Když se ohlédneme v čase, zjistíme, že v dlouhé řadě Velkých cen se
vyjímá jméno Aleše Opatrného, který ji dokázal ovládnout celkem čtyřikrát. Dvojnásobnými vítězi jsou
Ludvík Jandourek a Marek Klus.
Areál Tělovýchovné jednoty Moravan leží v centru města Brna, ve
čtvrti Veveří. Pro místní obyvatele
je jednoduše dostupný městskou
hromadnou dopravou.

TJ Moravan Brno
Veveří 109, 616 00 Brno
Kontaktní osoba: Robert Smékal
E-mail: smekal.j@volny.cz
Internet: www.jezdeckevybaveni.cz
GPS: 49°12’31.982”N, 16°35’23.550”E

HORCES-TRUCKS

Váš profesionální partner při
výběru přepravníku pro koně

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY BRNA
2020 Matěj Kotalík (Sir Sid)
2019 Marek Klus (Carebis)
2018 Marek Klus (Carison)
2017 Zdeněk Žíla (Dominka B.)
2016 Jan Štětina (Casanova-S)
2015 Marek Klus (Lordana 1)
2014 Jiří Papoušek (Cornada K)
2013 Jana Miklošová (Nourejev N Z)
2012 Hana Pokorná (Chanell)
2011 Ludvík Jandourek (ABC Cataro
Wepol)
2010 Ludvík Jandourek (Casio)
2009 Igor Šulek (Wavo Profit)
2008 Aleš Opatrný (Color of Love)
2007 Aleš Opatrný (Market Tinka’s
Boy)
2006 Jiří Skřivan (Rytma)
2005 Aleš Opatrný (Supreme)
2004 Jiří Skřivan (Rytma)
2003 Aleš Opatrný (Silvio)
2002 Jaroslav Jindra (Cowley Kentaur)

✓

Prodej, pronájem a servis přepravníků pro koně

✓

Exklusivní partner KRISMAR Horsetrucks pro Českou republiku a severní Německo

✓

Stálá nabídka nových i použitých přepravníků mnoha značek

✓

Možnost pronájmu, prodeje či financování formou leasingu nebo úvěru

✓

Odkup vozu na protiúčet, dovoz vozidel na zakázku,
na adresu zákazníka, včetně registrace

Dvě nuly měl na kontě Jan Štětina na Gylordovi-S. Čas
stačil na třetí místo

Reprezentační dvojice Ondřej Zvára a Cento Lano
tentokrát skončili těsně pod stupni vítězů

 TIP NA VÝLET

Druhé místo obsadil Vladimír Tretera s Gangsterem. Vítězství mu uniklo o šest setin sekundy
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Brno jako druhé největší město v České republice nabízí mnoho příležitostí k výletu nejen za jezdeckým sportem. Brno se pyšní jedinou budovou,
jež reprezentuje moderní architekturu a je zapsaná na seznam UNESCO,
kterou je vila Tugendhat. Za výpravu
stojí i hrad Špilberk nebo malebná
Brněnská přehrada.

Na kontakt s Vámi se těší, Lukáš Klouda:
CZE +420 777 01 06 17

GER +49 176 724 70 598

lukas.klouda@horces.de

Velká cena

Hradištka
Velká cena Hradištka je v historii
Českého skokového poháru jednou
z nemladších. Letos se tam bude konat pátý mítink v rámci seriálu. Při
prvním ročníku se ovšem jednalo
o Velkou cenu Kolína, která na tamním kolbišti na břehu Labe jednou
hostovala. V roce 2018 byla hlavní
soutěž přejmenována na Velkou
cenu Prahy a pod patronátem české
metropole se jela dvakrát za sebou.
Jako Velká cena Hradištka se poprvé
odehrálo až jedno z kol roku 2019.
Známe tedy zatím dva vítěze, kterými jsou Jan Štětina a Jan Chýle.
Areál se nachází v meandru řeky
Labe na kraji obce Hradištko. Nejbližší větší město je 18 kilometrů
vzdálený Nymburk, nedaleko je také
Kolín, kam je to 30 kilometrů. Do
Prahy je to 49 kilometrů převážně
po dálnici D11.

16. května 2021
Tělovýchovná jednota
EquusKinsky, z. s.
Hradištko u Sadské 126,
289 12 Hradištko
Kontaktní osoba: Petr Půlpán
E-mail: js@equus-kinsky.cz
Internet: www.equus-kinsky.cz
GPS: 50°16’54.914”N, 14°93’50.508”E

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY
HRADIŠTKA
2020 Jan Chýle (Lara 13)
2019 Jan Štětina (Zento-S) VC Prahy
2018 Tereza Mücková
(ControlMeKarsit) VC Prahy
2017 Jan Chýle (CoolParadise)
VC Kolína

Druhý ročník Velké ceny Hradištka vyhrál Jan Chýle
s klisnou Larou. Jako jediný nechyboval
Jan Štětina obsadil druhé i třetí místo. Lépe si vedl
s valachem Fantasticem-S

 TIP NA VÝLET

Skvělou formu měla po celý rok 2020 Linda Portychová. V Hradištku zvítězila s Falino túru U25

Dílčí finále CJC ovládla jediná bezchybná
Natalie Šímová na koni Arisco
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Mnoho turistických i cyklistických značených cest v okolí Hradištka láká k výletu. Navštívit je možné třeba osadu
Kersko, známou z Hrabalova románu
Slavnosti sněženek. Po červené značené cestě se dá dostat až do Nymburka či Poděbrad. Za návštěvu stojí
však i samotný 30 km vzdálený Kolín
a jeho historické jádro, od roku 1989
vyhlášené městskou památkovou rezervací.

Velká cena

Ostravy
Tradice pořádání soutěží Velkých
cen existuje v Jezdeckém klubu Baník Ostrava už více než padesát let.
V seriálu figuruje pořadatel od jeho
počátku, tedy od roku 2002. Velké
ceny ovšem zažilo travnaté kolbiště
v ostravské Staré Bělé již několik
desítek let před jeho vznikem. Do
výsledků Českého skokového poháru se tady nejvýrazněji zapsal Jiří
Hruška, který zde čtyřikrát zvítězil.
Zdeněk Žíla triumfoval v Ostravě
dvakrát, stejně jako Lucie Strnadlo-

23. května 2021

vá. Důvod k radosti měli i představitelé pořádající oddílu, když na domácí půdě zvítězili jejich zástupci
Zuzana Brátová a Marek Hentšel.
V roce 2020 se z důvodu pandemie
covidu-19 akce nekonala.
Areál se nachází v jižní části Ostravy, která nese název Stará Bělá.
Z centra je snadno dostupný. Daleko
to není ani z Frýdku Místku, ležícího jen 18 km odtamtud, či z Nového
Jičína, kam je to 32 km.

JK Baník Ostrava
K průplavu 729,
724 00 Ostrava – Stará Bělá
Kontaktní osoba: Pavel Hudeček
E-mail: jkbanik@email.cz
Internet: www.jkbanik.webnode.cz
GPS: 49°46’6.125”N, 18°12’19.048”E

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY OSTRAVY
2020 Nekonala se
2019 Lucie Strnadlová (Carina)
2018 Marek Hentšel (Censor)
2017 Lucie Strnadlová (Carina)
2016 Zuzana Brátová (Sandino)
2015 Marek Klus (Crado von
Wichenstein)
2014 Kateřina Kubrická (Šejna)
2013 Jiří Hruška (Mr. Vox
Agromarket)
2012 Jiří Hruška (Espri)
2011 Jiří Hruška (Aristo Z)
2010 Jan Zwinger (Al Campo)
2009 Jiří Hruška (Radek)
2008 Zdeněk Žíla (PinotGrigio)
2007 Jiří Luža (Ronaldo-S)
2006 Zdeněk Žíla (PinotGrigio)
2005 Aleš Opatrný (Famous)
2004 Peter Mackovjak (Pompey)
2003 Jiří Skřivan (Labe James)
2002 Tomáš Bajnar (MGT Dias)

Poslední vítězkou Velké ceny Ostravy se v roce 2019 stala Lucie Strnadová s Carinou, která tak zopakovala svůj
výkon z roku 2017

Ostravskou specialitou je travnaté kolbiště

 TIP NA VÝLET

V roce 2018 se z vítězství radoval domácí Radek Hentšel
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Atraktivním turistickým lákadlem třetího největšího města v České republice je průmyslový areál železáren ve
Vítkovicích, který je přizpůsobený prohlídkám návštěvníků. Jednou z dominant je vyhlídková věž Bolt Tower. Bez
povšimnutí by nemělo zůstat Hornické muzeum, krásná je i zoologická
zahrada. Z Ostravy je také možné vyrazit do malebných míst nedalekých
Beskyd.

Velká cena

Prahy

13. června 2021

V roce 2020 vstoupil do seriálu nový
pořadatel v Chuchle Arena Prague.
Jezdcům i fanouškům se tak otevřel
nový mimořádný prostor pro závody takové úrovně, jako je Český skokový pohár. Areál, který známe už
více než sto let jako převážně dostihové závodiště, nabízí od sezony
2019 zázemí i pro špičkové parkurové mítinky. Majitelé Chuchle Arena
Prague dokázali během tří let vybudovat kolbiště, opracoviště i halu.

První ročník Velké ceny Prahy přilákal na start silnou konkurenci
z řad české reprezentace. Historicky prvním vítězem se stal Aleš Opatrný s Dukatem VTH. Jen těsně za
ním pak dojel další člen národního
družstva Ondřej Zvára s hřebcem
Quimero-M. Stupně vítězů doplnil
Jan Štětina, jenž sedlal Gylorda-S.

Historicky prvním vítězem Velké ceny ČSP konané na
chuchelském kolbišti se stal Aleš Opatrný s Dukatem
VTH

Chuchle Arena Praha hostí i mezinárodní závody
včetně CSIO se soutěží týmů FEI Nations Cup

Chuchle Arena Praha
Radotínská 69/34, 159 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Markéta Šveňková
E-mail: m.svenkova@chuchlearena.cz
Internet: chuchlearena.cz
GPS: 50°00’81.936”N, 14°39’23.294”E

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY PRAHY
2020 Aleš Opatrný (Dukato VTH)

 TIP NA VÝLET

V Chuchli se sešla silná konkurence. Druhé místo obsadil Ondřej Zvára, jenž sedlal hřebce Quimero-M
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Linda Portychová s hřebcem Copins Boy ovládla v Praze
rozeskakování soutěže U25

Praha je jedním z turisticky nejatraktivnějších měst na světě. Proto není
možné v krátkosti vyjmenovat všechna místa, kam mohou návštěvníci závodů ČSP zavítat. Zmínit musíme historické centrum s Malou stranou,
Starým městem, Karlovým mostem
a samozřejmě Pražský hrad nebo Vyšehrad. Za návštěvu stojí zoologická
a botanické zahrady.

inzer

Velká cena

Olomouce

4. července 2021

Moderní jezdecký areál blízko centra města Olomouce, to je Equine
Sport Centre. Závodiště hostí v posledních letech řadu významných
jezdeckých akcí. Vrcholem sezony
je mezinárodní parkurový mítink
CSI3* W, zapsaný do bodování Světového poháru. Domácí extraligu
reprezentuje Velká cena Olomouce,
jež je součástí Českého skokového
poháru od roku 2015. V relativně
krátké historii byl už dvakrát dějiš-

těm velkého finále, a to v letech 2015
a 2016. V obou případech se z triumfu v soutěži se střídáním koní radoval Rudolf Doležal. Prozatím poslední Velkou cenu v roce 2020 vyhrála
Sára Vingrálková.
Areál se nachází v olomoucké
čtvrti Lazce. Do centra je to jen pár
minut jízdy autem. Olomouc leží na
páteřní trase z Prahy do Ostravy,
a proto je výborně dostupná i vlakem.

Dílčí finále juniorské túry ovládla Pavlína Plotnárková
se Sympatií S

Sára Vingrálková v sedle Quisandra se radovala loni
z triumfu ve Velké ceně

Equine Sport Center Olomouc
Lazecká 576/81, 779 00 Olomouc
Kontaktní osoba: Michaela Smrčková
E-mail: info@escolomouc.cz
Internet: www.escolomouc.cz
GPS: 49°36’28.793”N, 17°15’7.217”E

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY
OLOMOUCE
2020 Sára Vingrálková (Quisandro)
2019 Jiří Hruška (Orida-M)
2018 Marek Klus (Al Cambero)
2017 Aleš Opatrný (Apolo / Ergon
Ter Zoetendale)
2016 Rudolf Doležal (Lara Croft)
2015 Barbora Tomanová (Sorceress)

 TIP NA VÝLET

Nejlepší dvojicí soutěže U25 byla Nicola Grünthalová a Careful Z. V rozeskakování vyhráli téměř o sekundu
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Olomouc je po Praze druhou největší
památkovou rezervací v ČR. Krásných
míst k návštěvě nabízí celou řadu. Najdete zde náměstí se sloupem Nejsvětější Trojice, který je od roku 2000
zapsán na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Město se také může pochlubit známým orlojem. Vyplatí se i návštěva
poutního místa na Svatém Kopečku.
Dostupné jsou také hrady Bouzov,
Šternberk nebo Helfštýn.

www.sedlartstvi-libich.cz
výhradní dovozce značky Equipe v ČR
zajišťuje servis pasování sedel na míru

Velká cena

1. srpna 2021

Zduchovic
Zduchovice patří tak k členům asociace od roku 2014. Areál ovšem
není nutné příznivcům jezdeckého
sportu představovat. V kalendáři
závodů je zapsaná řada akcí včetně
mezinárodních parkurových závodů CSIO pro děti, juniory a mladé
jezdce, pravidelně se tam také konají mistrovství České republiky.
V nedlouhé historii tamních Velkých cen se jednomu z jezdců po-

vedlo vyhrát již třikrát. Byl to Aleš
Opatrný, který se z triumfu radoval
hned v prvním ročníku, poté o dva
roky později a přemožitele nenašel
ani v posledním ročníku 2020.
Zduchovice leží 4 kilometry od
Kamýku nad Vltavou. Cesta z Prahy
je dlouhá 70 kilometrů a do nejbližšího většího středočeského města
Příbrami je to pouze 20 kilometrů.

Aleš Opatrný vyhrál Velkou cenu Zduchovic už třikrát. Naposledy v roce 2020 s Forewerem

JO La-Bohéme Zduchovice
Zduchovice 65,
262 63 Kamýk nad Vltavou
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Krulich
E-mail: info@kone-zduchovice.cz
Internet: www.zavody-zduchovice.cz
GPS: 49°38’27.139”N, 14°12’45.947”E

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY Zduchovic
2020 Aleš Opatrný (Forewer)
2019 Jaroslav Jindra (Claretino)
2018 Matěj Kotalík (Cesano V)
2017 Zdeněk Žíla (Dominka B.)
2016 Aleš Opatrný (Idario van Het
Netehof)
2015 Ladislav Arient (Apollo 6)
2014 Aleš Opatrný (Zandiro)

Výborně vyšla loňská sezona Lindě Portychové. Ve
Zduchovicích triumfovala s Copins Boyem túru U25

 TIP NA VÝLET

Vítězkou Czech Junior Cupu se stala Nikola Egrová. Sedlala klisnu Quiliscu
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Nedaleká Příbram jistě stojí za návštěvu. Má bohatou historii v oboru hornictví. Zdejší Hornické muzeum je ojedinělé ve střední Evropě. Z míst v okolí
Příbrami jmenujme alespoň nádherné poutní místo na Svaté Hoře a Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě. Také
nemůžeme opomenout zámek Orlík
nad Vltavou se zámeckým parkem či
Schwarzenberskou hrobkou. Navštívit je také možné jednu z blízkých přehrad, jimiž jsou Kamýk, Slapy a Orlík.

Velká cena

Opavy

Opava je mezi kvalifikačními závody Českého skokového poháru zařazena od samého začátku. První
Velká cena v rámci seriálu se tam
jela v roce 2002, nebyla to však zdaleka první Velká cena Opavy v historii jezdeckého sportu. Za poslední
roky však prošel areál v opavských
Kateřinkách rozsáhlou úpravou, zejména kolbiště, ale i další prostory.
Původní travnatá aréna se změnila
na pískovou arénu s mezinárodními kvalitami. V seznamech úspěš-

8. srpna 2021

ných účastníků se nejčastěji objevuje jméno Aleše Opatrného, který
vyhrál čtyřikrát. Dvakrát se radovali Zdeněk Žíla a Jiří Skřivan. V prozatím posledním ročníku tam dominovala žena, hlavní soutěž ovládla
Sára Vingrálková v sedle koně Oscar
des Fontaines.
Areál se nachází v opavské části
Kateřinky, takže je dobře dostupný
z centra města hromadnou dopravou.

Jezdecký klub Opava – Kateřinky
Rolnická 120, 747 05 Opava
Kontaktní osoba: Vladimír Hruška
E-mail: jkopava@email.cz
Internet: www.jkopava.cz
GPS: 49°57’8.150”N, 17°54’9.129”E

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY Opavy
2020 Sára Vingrálková (Oscar des
Fontaines)
2019 Rudolf Doležal (Quattro
Cento)
2018 Ondřej Zvára (Quimero M)
2017 Jan Chýle (Cool Paradise)
2016 Igor Šulek (Wavo Aramis)
2015 Veronika Jelínková (Forewer)
2014 Aleš Opatrný (Acovaro)
2013 Velká cena byla zrušena
2012 Jiří Skřivan (Kallisto)
2011 Jiří Skřivan (Kallisto)
2010 Lucie Strnadlová (Atlanta)
2009 Andrej Hollý (Quaestor)
2008 Aleš Opatrný (Market Tinka’s
Boy)
2007 Zdeněk Žíla (Le Patron)
2006 Aleš Opatrný (Cartouche)
2005 Aleš Opatrný (Supreme)
2004 Karel Lamich (Credit)
2003 Jiří Papoušek (Barma)
2002 Zdeněk Žíla (Graf Czech)

Jezdkyně Sára Vingrálková ovládla Velkou cenu 2020 v sedle svého zkušeného svěřence Oscara des Fontaines

Kromě vítězky dokázal oba kurzy Velké ceny překonat
bez chyb jen jeden jezdec. Jiří Tměj s Crosbym DK

 TIP NA VÝLET

První příčku v soutěži U25 si v roce 2020 připsala
Martina Horáková s klisnou Jarisca van Het Hagenhof
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Juniorskou túru ovládla v Opavě Pavlína Plotnárová.
Ostatně s klisnou Sympatie S se jí vůbec loni dařilo

Centrum Opavy vybízí k návštěvě. Horní náměstí s konkatedrálou Nanebevzetí Panny Marie a nejstarší muzeum na území České republiky Slezské
zemské muzeum stojí za zhlédnutí.
V okolí Opavy je například krásný zámek v Kravařích nebo méně známý
zámek s oranžérií v Raduni. Nedaleko Opavy je také hojně navštěvovaný
zámek Hradec nad Moravicí.

Velká cena

Ptýrova
Do seriálu Českého skokového poháru se zapojil ptýrovský areál
v roce 2009, tehdy ještě jako dějiště
Velké ceny Kolína. Stejně tomu bylo
o rok později. V následujících letech
se však začaly konat navíc Velké
ceny Ptýrova, a to v samostatném
termínu. Vrcholná soutěž je zjevně
zcela výjimečná. Koná se totiž vždy
v nočních hodinách za umělého
osvětlení. To přitahuje do středočeské vesničky pokaždé nejen silné
pole startujících, ale i početné pub-

21. srpna 2021

likum. Loňský rok poznamenaný
pandemií covidu-19, zasáhl významně i sport. Organizátor se rozhodl kvalifikační kolo ČSP nepořádat.
Ohlédneme-li se do historie, zjistíme, že tamní kolbiště svědčí Alešovi Opatrnému, jenž se v hlavní soutěži radoval dvakrát z prvenství.
Ptýrov leží severně od Mladé Boleslavi, jen pár kilometrů cesty je to
z Mnichova Hradiště. Lze se tam
snadno dostat po dálnici D10.

Farma PCT Ptýrov
Ptýrov 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
Kontaktní osoba: Pavlína Bůžková
E-mail: info@farmaptyrov.cz
Internet: www.farmaptyrov.cz
GPS: 50°30’28.753”N, 14°56’46.320”E
VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY Ptýrova
2020 – Nekonala se
2019 Jan Štětina (Gylord-S)
2018 Ondřej Pospíšil (Einfach)
2017 Jan Štětina (Verdi-S)
2016 Marek Klus (Carison)
2015 Aleš Opatrný (Acovaro)
2014 Aleš Opatrný (Zandiro)
2013 Sergei Motyguine
(Zoe de Liebri Z)
2012 Ludvík Jandourek (Vigo)
2011 Jiří Skřivan (Kallisto)
2010 Barbora Tomanová (Clark 12)
VC Kolína
2009 Aleš Opatrný (Kristály)
VC Kolína

KOMPRESIVNÍ TERAPIE
PRO KONĚ A JEZDCE
PODPORA OBĚHOVÉHO SYSTÉMU
Lucie Strnadlová v sedle Fall River Blue VDL obsadila v roce 2019 ve Velké ceně 4. místo

RYCHLEJŠÍ A ÚČINNĚJŠÍ REGENERACE
ŘEŠENÍ LYMFATICKÝCH PROBLÉMŮ
Vítězné trio z roku 2019: Jan Štětina, Sergej Motygin
a Ondřej Pospíšil

PREVENCE A LÉČBA OTOKŮ
UNIKÁTNÍ PRODUKTY VYROBENÉ V ČR

 TIP NA VÝLET

Prostředí ptýrovského kolbiště je působivé před den
(Zuzana Zelinková)…
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… jedinečnou atmosféru má večer za umělého osvětlení (Sergej Motygin – Dylan)

Ptýrov se nachází na okraji Českého
ráje. Jeho návštěva slibuje krásné zážitky, protože nabízí nepřeberné množství zajímavých míst. Například skalní
města Prachovské skály, Klokočské
skály, Hrubá a Malá skála, hrad Kost
a zříceninu Trosky. Fanoušky automobilismu potěší Škoda muzeum v Mladé Boleslavi. V nedalekém Mnichově
Hradišti je barokní valdštejnský zámek.

Vytvořeno ve spolupráci s předními ortopedy a fyzioterapeuty
veterinární a humánní medicíny.

UPEVNĚTE SVOJI CESTU K CÍLI
www.vetoflex.com

Velká cena

29. srpna 2021

Frenštátu pod Radhoštěm
Frenštát pod Radhoštěm je od roku
2003 nedílnou součástí kalendáře
Českého skokového poháru. Stejně
jako v případě Opavy či Ostravy
však nešlo o první Velkou cenu, ty
se ve Frenštátě konaly již před založením seriálu. Tělovýchovná jednota Frenštát stejně jako ostatní členové asociace neustále zdokonaluje
svůj areál. V posledních letech došlo k rozsáhlé rekonstrukci kolbiště.
Velká cena Frenštátu se z tohoto dů-

Lucii Strnadlové se ve Frenštátě daří. Loni obhájila
s Feminou vítězství ve Velké ceně

Objednejte si nově předplatné časopisu

vodu konala v roce 2017 v Olomouci. V roce 2018 se však vrátila do
podhůří Beskyd. Nejúspěšnějším
jezdcem v historii frenštátského mítinku je Zdeněk Žíla, který zvítězil
ve Velké ceně hned čtyřikrát. Poslední ročník ovládla Lucie Strnadlová
s klisnou Feminou.
Frenštát pod Radhoštěm je město ležící na úpatí Beskyd, necelých
30 kilometrů od Nového Jičína či
Valašského Meziříčí.

TJ Slovan Frenštát
pod Radhoštěm
Na Nivách, 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm
Kontaktní osoba: JUDr. Čeněk Šrubař
E-mail: info@tjslovan.cz
Internet: www.tjslovan.cz
GPS: 49°33’17.790”N, 18°12’21.519”E

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY
Frenštátu pod Radhoštěm
2020 Lucie Strnadlová (Femina 1)
2019 Lucie Strnadlová (Carina)
2018 Igor Šulek (Wavo Aramis)
2017 Zdeněk Žíla (Dominka B.)
2016 Marek Klus (Carison)
2015 Jiří Hruška (Acoradia-MX i2M)
2014 Marek Klus (Al Cambero)
2013 Jiří Skřivan (Kallisto)
2012 Aleš Opatrný (Nobel Z)
2011 Ludvík Jandourek (Casio)
2010 Aleš Opatrný (Caruso 279)
2009 Zdeněk Žíla (Pinot Grigio)
2008 Aleš Opatrný (Market Tinka’s
Boy)
2007 Zdeněk Žíla (Carlos)
2006 Zdeněk Žíla (Le Patron)
2005 Velká cena se nekonala
2004 Jiří Skřivan (Andolph Wepol)
2003 Jiří Skřivan (Labe James)
VC Kolína

Seriál láká i zahraniční jezdce. Druhé místo ve Velké
ceně 2020 vybojoval Slovák Michal Žák

Natálie Očenášková na Salou Z vybojovala první místo v dílčím finále Czech Junior Cupu

 TIP NA VÝLET

V túře U25 nenašla přemožitele dvojice Natálie Ulčová a Demont
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Beskydy, kde Frenštát leží, nabízejí dostatek turistických cílů k návštěvě. Jedinečné Pustevny, tolik proslulé díky
ojedinělé architektuře Dušana Jurkoviče, nebo nedaleký Radhošť. V Rožnově pod Radhoštěm je světoznámý
skanzen. Opomenout nesmíme také
nedaleký Štramberk s vyhlášenou věží
Štramberská Trúba nebo jednu z největších hradních zřícenin v České republice Hukvaldy.

Nyní je předplatné možné zakoupit pouze
na stránkách www.jezdectvi.cz (platba kartou nebo
přes bankovní tlačítko) nebo na objednávku e-mailem
na Jezdectvi@equipress.cz, do předmětu uveďte
Předplatné. Pro předplatné časopisu či případné
reklamace můžete také ve všední dny využít
telefon 602 579 461.

Velká cena

12. září 2021

Litomyšle
Pořadatel závodů v Litomyšli je jedním ze zakládajících členů Asociace
ČSP. Velká cena v rámci seriálu se
tam odehrála již v roce 2002. Kvalifikační kolo v Litomyšli láká tradičně účastníky ze západních i východních končin republiky, a to díky
poloze na pomezí Čech a Moravy.
V přehledu vítězů Velkých cen v Litomyšli figurují hned třikrát Aleš
Opatrný a Jaroslav Jindra, pěkné
vzpomínky na tuto soutěž má jistě

i Jiří Luža, jenž tam dokázal vyhrát
dvakrát. Ročník 2020 poznamenala
nepřízeň počasí, když musel být
kvůli vydatným srážkám zrušen nedělní program, jehož nedílnou součástí je i vrchol mítinku.
V prvních letech se mítinky konaly v areálu za Primátorskou hrází.
Současným dějištěm je Hřebčín
v Suché. Ten se nachází 4 kilometry
východně od centra města.

Stáj Manon – Hřebčín Suchá
Suchá 1, 570 01 Suchá
Kontaktní osoba: Jiří Skřivan
E-mail: manon@wo.cz
Internet: www.stajmanon.cz
GPS: 49°52’40.063”N, 16°21’5.058”E
VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY LITOMYŠLE
2020 Nekonala se
2019 Jan Štětina (Gylord-S)
2018 Matěj Kotalík (Sir Sid)
2017 Barbora Tomanová (Scarface)
2016 Jiří Luža (Benito-S)
2015 Jaroslav Jindra (Qentino
Donth-M)
2014 Jiří Papoušek (Falco Union)
2013 Jiří Luža (Land Rebel-S)
2012 Hana Pokorná (Chanell)
2011 Jiří Hruška (Aristo Z)
2010 Jan Zwinger (Al Campo)
2009 Zdeněk Žíla (Pinot Grigio)
2008 Aleš Opatrný (Titan R.S.)
2007 Aleš Opatrný (Lecarino)
2006 Jaroslav Jindra (Revel S)
2005 Jaroslav Jindra (Contender S)
2004 Peter Mackovjak (Magic Boy)
2003 Ondřej Nágr (Picador)
2002 Aleš Opatrný (ABC Hamburg)

Velkou cenu doslova utopil déšť

 TIP NA VÝLET
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Za dvacet let své bohaté historie dokázal seriál Českého skokového poháru
doslova reformovat naši parkurovou
sezonu.

show, aniž by tím ovšem snížil sportovní výkony. Diváci pokaždé odcházejí s dojmem, že byli svědky něčeho výjimečného, což je jistě pravda.
Pomyslnou třešničkou na dortu je
pro diváky pak unikátní noční Ptýrov za umělého osvětlení a velkým
lákadlem bylo až do loňského roku
unikátní finále poháru se střídáním koní. I když se tento formát postupně přežil a od letošního ročníku
bude nahrazen Super Grand Prix,
zanechal v našem jezdeckém sportu jistě nesmazatelnou stopu.

Seriál

Na počátku byla zcela zásadní myšlenka spojení jednotlivých stávajících tradičních Velkých cen, pořádaných po celé republice, do jednoho
seriálu. V samotných počátcích,
tedy v roce 2002, nebyl ještě kalendář jezdeckých soutěží zdaleka tak
nabitý jako je dnes a vypisované
soutěže o výšce 140cm a výše se
daly spočítat málem na prstech
dvou rukou. Pořadatelé Velkých cen
tak často trápila malá účast jezdců.
S myšlenkou spojit Velké ceny do
jedné výjimečné série přišli členové skokové komise ČJF a pořadatelé i jezdci ji přivítali s nadšením.
V počátcích seriálu byla jednotlivá
kvalifikační kola velmi různorodá,
součástí seriálu bývalo i samotné
mistrovství České republiky v parkurovém skákání. Postupně vznikla Asociace Českého skokového
poháru, která sdružila pořadatele
a Český skokový pohár pořádá dodnes.

V zájmu médií
značně prořídlými ochozy s diváky
především z řad vlastních ošetřovatelů. Český skokový pohár, putující po různých místech v Čechách a na Moravě, tak naší širokou
jezdeckou veřejnost doslova naučil,
jak mají vypadat velké jezdecké závody.

Sport is fun

Z pohledu diváka dokázal Český
skokový pohár kromě špičkového
sportu přinést ještě něco nového,
nebál se ze seriózního sportu udělat

Nový byl i koncept Českého skokového poháru pro práci s médii. Do
vzniku poháru se jezdectví v televizi prakticky neobjevovalo, s výjimkou dostihů omezených na přenosy z Derby a Velké pardubické.
Zpravodajství a následně i možnost
sledovat přenosy z parkurových
závodů bylo něco úplně nového
a prezentace v médiích velmi pomohla k popularizaci jezdeckého
sportu u nás. Jezdectví samozřejmě
také bylo a dodnes je hrdým mediálním partnerem Českého skokového poháru.

Atmosféra

Sobotní hlavní soutěž ovládl Aleš Opatrný

V Amateur Tour zvítězila Nicole Šnoblová s Joke van Het Netehof

Český skokový pohár tvoří historii

Litomyšl je jedním z nejkrásnějších
měst České republiky, plná krásných
míst. Tamní zámek je zapsaný na Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO. Za prozkoumání však stojí
celé centrum města. Zajímavé památky najdete i v okolí, třeba hrad Nové
Hrady nebo přírodní unikát Toulovcovy maštale.

Český skokový pohár, který je také
nazýván extraliga parkurového
skákání, přinesl na česká a moravská kolbiště především tehdy nevídanou atmosféru velkých závodů,
kterou diváci a často i jezdci do té
doby znali jen ze zahraničních médií. Nejvyšší soutěže, nejlepší jezdci
z celé republiky, vysoké dotace, bohatý doprovodný program, moderátoři, kteří ze závodů dělají show,
jednotlivá kvalifikační kola se pro
diváky rychle stala přímo jezdeckými svátky. A naopak jezdci dodnes vzpomínají na neuvěřitelnou
diváckou kulisu. Do té doby byl poměrně běžný formát závodů, kdy
největší startovní pole bylo v soutěžích Z a ZL, pak jejich účastníci postupně odjeli a hrstka soutěžících
z nejvyšších soutěží, řazených na
konec dne, pak startovala před

 Víte, že?
 Jedinou nepřetržitou historii konání kvalifikačních kol Českého skokového poháru má Velká cena Opavy, která hostí ČSP od samého začátku v roce 2002. Další čtyři Velké ceny jsou součástí seriálu vždy
s jednou výjimkou, VC Brna se v roce 2020 jela v Olomouci, VC Litomyšl v roce 2020 doslova spláchla voda a VC Ostrava se v roce 2020
nekonala kvůli pandemii kovidu. Mezi zasloužilé organizátory patří
ještě Frenštát pod Radhoštěm, který hostí Skokový pohár nepřetržitě od roku 2003.
 Rekordmanem Českého skokového poháru je Aleš Opatrný, který byl
12× ve finále, kde získal celkem pět vítězství. Druhým rekordmanem
je pak Jiří Skřivan se třemi vítězstvími a sedmi účastmi ve finále.
 První jezdkyní, která dokázala vyhrát Český skokový pohár, byla
v roce 2008 Zuzana Zelinková. Ve finále porazila Ludvíka Jandourka,
Zdeňka Žílu a Aleše Opatrného. Teprve druhou vítězkou se pakv loňském ročníku stala Lucie Strnadlová. Finále ale není vždy jen pánskou jízdou, Barbora Tomanová se finále účastnila celkem 3× (2010,
2015 a 2017), Lucie Poláková 2× (2005 a 2013) a Lucie Strnadlová také
2× (2019 a 2020).
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Velká cena

Hořovic
Hořovický areál disponuje prostorným pískovým kolbištěm, které se
v historii seriálu stalo několikrát dějištěm velkého finále, také loňské
sezony. Původně se areál v Hořovicích stal dějištěm Českého skokového poháru jako náhradní místo
pro Velkou cenu Jemčiny. To bylo
v sezoně 2010. Od roku 2011 se jezdí pravidelně Velká cena Hořovic.
Za osm let její existence ji celkem
třikrát dokázala vyhrát Barbora Tomanová, jež je tak ve statistikách
této soutěže nejúspěšnějším účastníkem. Poslední ročník vyhrál na
domácí půdě Aleš Opatrný v sedle
Gentlemena van Het Veldhof.
Velká cena Hořovic měla jubilejní
20. ročník Českého skokového poháru zahajovat, dubnový termín musel být kvůli aktuální situaci s koronavirem a herpesvirem v Evropě
zrušen, vhodný náhradní termín se
stále hledá.
Hořovice jsou pro všechny fanoušky jezdectví snadno dostupné
z dálnice D5. Leží 49 km od Plzně,
z Prahy je to 55 km.

bude upřesněno

vítkovické
slévárny

Jezdecká stáj Opatrný Hořovice
Cihlářská 1384/9, 267 01 Hořovice
Kontaktní osoba: Jitka Opatrná
E-mail: jitka.opatrna@seznam.cz
Internet: www.opatrnyhorovice.cz
GPS: 49°49’59.376”N, 13°55’15.772”E

Vítkovické slévárny,
spol. s r. o.
Halasova 2904/1
706 02 Ostrava-Vítkovice
Česká republika
tel.: +420 595 954 508
fax: +420 595 955 009
info@vitkovickeslevarny.cz
www.vitkovickeslevarny.cz

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY HOŘOVIC

Poslední kolo roku 2020 v túře U25 ovládla Nicola
Grünthalová. Pomohl jí k tomu valach Careful Z

4.3.2020 12:36:09

2020 Aleš Opatrný (Gentleman van
Het Veldhof)
2019 Sergej Motygin (Dylan)
2018 Jiří Papoušek (Dukato VTH)
2017 Barbora Tomanová
(Sorceress)
2016 Sergej Motygin (Dylan)
2015 Barbora Tomanová (Scarface)
2014 Josef Kincl mladší (Cascar)
2013 Aleš Opatrný (Falco Union)
2012 Barbora Tomanová (Careful
Franz Josef)
2011 Jiří Hruška (Aristo Z)
2010 Martin Šoupal (Cornada K)
VC Jemčiny
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jednoduše
se spolehněte...

Společnost Vítkovické slévárny, spol. s r. o., je jediným
českým výrobcem dvouvrstvých pracovních válců pro teplé válcovny,
vyráběných technologií odstředivého lití s využitím licenční technologie Gontermann-Peipers. Válce pracují ve významných válcovnách
Evropy, Ruska, Turecka, ale také Indie. Hlavní představitelé výroby
odlitků jsou skříně a části turbín, čerpadel a kompresorů, armatury,
části těžebních a obráběcích strojů, odlitky pro off-shorové aplikace
a lodní průmysl. Důležitým segmentem výroby je také odstředivé lití
neželezných kovů pro výrobu ložisek, pouzder a dalších. Kvalita
produkce a trvalý důraz na vývoj nových materiálů s vyššími
užitnými vlastnostmi výrobků řadí Vítkovické slévárny
v současnosti mezi evropskou špičku dodavatelů
v tomto segmentu.
Výrobní program
odstředivě lité válce; stacionárně lité
válce; odlitky z ocelí a litin; odlitky
z barevných kovů; modelová zařízení
Služby
strojní opracování; defektoskopie; výkup
druhotných surovin; technologická konzultace

C

Aleš Opatrný udělal radost svým fanouškům, když na
domácím kolbišti vyhrál Velkou cenu s Gentlemenem

Měsíc je
zadarmo!

Měsíc je opravdu
zadarmo
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Nejlepší výkon v Czech Junior Cupu podala v Hořovicích Karolína Dvořáková
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Radost z úspěchu ve Velké ceně měli i druhý Jan Štětina a třetí Vladimír Tretera

Hořovice nabízejí několik turistických
zajímavostí. Pokochat se můžete barokním zámkem. V blízkém okolí najdete hrady Žebrák, Točník, Karlštejn
a Křivoklát, což jsou velmi známé objekty s bohatou historií. Za návštěvu
stojí jistě i zámek Zbiroh. Přírodním
klenotem jsou Koněpruské jeskyně,
vzdálené 20 km od Hořovic.

CY

CMY
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www.bohemiaenergy.cz
V rámci pravidelného vyúčtování vám bude odečtena 1/12 ceny za odebranou
silovou elektřinu / zemní plyn a za stálý plat. Každý rok tak od nás dostanete
jeden měsíc zdarma. Více informací a podmínky akce na www.bohemiaenergy.cz.
S l é vá re ns t v í . L X . li s to p a d – p ro s in e c 2012 . 11–12
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Velká cena

Martinic
Nový moderní areál hostí pravidelně významné závody včetně mistrovství České republiky. První Velká cena se v Martinicích jela v roce
2011. Fanoušci Českého skokového
poháru mají martinické kolo spojené se zahájením sezony. Po léta totiž tento mítink otvíral pohárové
klání v tradičním dubnovém termínu. Výjimkou byl rok 2019, kdy se
zde konalo velké finále, a absolutní
vrchol série byl pořadatelem Martinicům svěřen i letos. V osmileté historii se jen jednomu jezdci povedlo
vyhrát hlavní soutěž dvakrát, a to
Jiřímu Hruškovi. Loni si nejvyšší
bodový příděl v hlavní soutěži připsal Ondřej Zvára s Chaccolanem.
Martinice se nacházejí jen pár kilometrů jižně od středočeské Březnice. Do Příbrami je to 20 kilometrů
a do Rožmitálu pod Třemšínem pouhých 10 kilometrů.

25.–26. září 2021
Equitana Hotel Resort
Martinice 1, 262 72 Březnice
Kontaktní osoba: Ing. Bořek Bierhanzl
E-mail: recepce@equitana.cz
Internet: www.equitana.cz
GPS: 49°32’28.982”N, 13°57’27.738”E

Co je co?

Je pro vás parkurové skákání zatím nové?
Poučte se s námi a budete za odborníky.

VÍTĚZOVÉ VELKÉ CENY MARTINIC
2020 Ondřej Zvára (Chaccolan)
2019 Sergej Motygin (Dylan)
2018 Václav Horký (Asile de Paix)
2017 Velká cena zrušena
2016 Marek Klus
(Crado von Wichenstein)
2015 Vladimír Tretera (Quentin 6)
2014 Aleš Opatrný (Zandiro)
2013 Jiří Hruška (Aristo Z)
2012 Jiří Hruška (Aristo Z)
2011 Jiří Luža (Land Rebel-S)
Člen českého národního družstva Ondřej Zvára nenašel s Chaccolanem přemožitele ve Velké ceně 2020

Na kolbišti před vámi vidíte postavenou trať parkuru z různobarevných překážek. I když vypadají
každá jiná, v podstatě jde jen o tři
druhy překážek.
 Kolmý skok neboli „kolmák“ je
překážka výšková, sestává z jednoho stojanu na každé straně
a barevných bariér. Ty bývají pestrobarevné, mohou být kulaté
nebo ploché. Dají se skákat z obou
stran.
 Šířková překážka je vodní příkop, neboli „voďák“, takový skok
do dálky přes mělkou nádrž s vodou. Ne všichni mají možnost tuto

překážku natrénovat doma, a tak
se může stát, že kůň se vody bojí
a překážku odmítne skočit, případně do ní svého jezdce shodí.
Vodní příkopy ale nebývají na
parkurech časté.
 Nejvíce variant nabízejí překážky šířkovo-výškové. Na parkuru bude stát určitě alespoň jeden
oxer, který má na každé straně
dva stojany a přední i zadní břevno ve stejné výšce. Skákat se smí
jen z předepsané strany. Dvojbradlí nebo také doublebar nebo
falešný oxer vypadá na první pohled stejně jako oxer, má ale nej-

Velká cena Martinic
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Martinice řadu let seriál otvíraly. Letos hostí tamní
kolbiště finále se zbrusu novou Super Grand Prix

11

V kategorii U25 si nejvyšší bodový příděl zapsala Petra Pařenicová, která sedlala Evergreena P

Nejúspěšnější juniorkou martinického kola byla loni
Anna Marie Vítek. Zvítězila s valachem Mateo di Belle
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V nedaleké Březnici je obdivuhodný
renesanční zámek, který je dominantou města. Zajímavé je také tamní židovské ghetto, synagogy a hřbitov.
Příjemná je návštěva Rožmitálu pod
Třemšínem s kostelem Povýšení sv.
Kříže s unikátními varhanami, na něž
v letech 1788–1815 hrával Jakub Jan
Ryba. Milovníci přírody mohou vyrazit
do nedotčené přírody do oblasti Brd.
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Tribuna

Věž

vyšší břevno přední části níže
než břevno zadního skoku. Laicky řečeno skok vypadá, že je do
kopce. Trojbradlí neboli triplebar
má ještě jeden pár stojanů a jedno břevno navíc a připomíná
schody, protože první kolmý skok
je nejnižší a následující se zvyšují. Zeď pozná na parkuru každý
laik, nemusíte se ale obávat, je
dřevěná a při dotyku koně se zřítí jako domeček z karet. Pro koně
může být tento skok nepříjemný
až záludný, protože je neprůhledný. Méně častý je vějíř, který tvoří
na jedné straně jeden stojan a na
straně druhé hned tři, každé
břevno nese jeden. Vějíř se dá
skákat z jedné strany málem jako
kolmý skok a na druhém konci je
to triplebar.
 Kombinace – všimli jste si, že některé skoky stojí nápadně blízko
za sebou? To bude kombinace
skoků, tedy dvojskok nebo trojskok. Dvojskok je brán jako jedna
překážka, tvořená dvěma skoky,
označenýma A a B a vzdálenými
od sebe na určitou vzdálenost.
Trojskok je pak logicky překážka
složená ze skoků A, B a C. Pokud
kůň odmítne poslušnost a nepřekoná některou z částí, musí jezdec opravit celý dvoj- nebo trojskok, tedy překonat všechny části
znovu.
 Skok a překážka, pravděpodobně jste již postřehli, že se nejedná
o jedno a totéž. Jednoduše řečeno, na parkuru stojí překážky,
které tvoří skoky, většinou jeden,
někdy dva nebo tři. Na plánku
parkuru je vždy poznamenaný
počet skoků a počet překážek,
právě poučeným o existenci kombinací vás nepřekvapí, že počet
skoků může být vyšší než počet
překážek.
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20 let s Českým skokovým pohárem
Na konci sezony 2021 budeme znát již dvacátého vítěze Českého skokového poháru!
Bude to první vítěz nové soutěže Super Grand Prix. Pojďme si připomenout ty, kteří
v minulosti uspěli ještě v původním formátu finále pro TOP4 se střídáním koní.

2002	Aleš Opatrný
2003	Aleš Opatrný
2004 Jiří Skřivan
2005	Ivo Přibyl
2006 Jiří Skřivan
2007	Zdeněk Žíla
2008	Zuzana Zelinková
2009	Aleš Opatrný
2010	Aleš Opatrný
2011 Jiří Skřivan

Inzerce - Prague Playoff 2 TISK.pdf
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2012	Martin Matějka
2013	Aleš Opatrný
2014	Marek Klus
2015	Rudolf Doležal
2016	Rudolf Doležal
2017	Marek Klus
2018	Ondřej Pospíšil
2019	Rudolf Doležal
2020 Lucie Strnadlová
2021 ???
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SVATBY

FIREMNÍ AKCE

OSLAVY

Uspořádejte jednu z nejvýznamnějších událostí svého
života ve výjimečném prostředí
venkovského sídla.

Horse Park je ideálním
a komfortním místem pro
uspořádání firemních akcí,
seminářů, školení a beneficí.

Uspořádat také můžete
rodinnou oslavu, vánoční
večírek nebo dětskou party
ve velkém stylu blízko Prahy.

Kontakt:

tereza@horsepark.cz

•

+420 606 365 995

•

www.horsepark.cz

