
První číslo Jezdeckého zpravodaje 2017 je věnováno tomu, co nás v tomto roce 
čeká zajímavého na jezdeckých kolbištích. Domácí halové závody startují již 
koncem ledna díky Zimnímu Jezdeckému poháru. Venkovní mítinky se tradičně 
naplno rozbíhají v dubnu. Podrobným průvodcem jezdeckou sezonou bude už 
počtvrté Jezdecký katalog, který vydává EQUINET s.r.o. v druhé půlce března. Po-
kud chcete mít v něm, příp. v našich dalších médiích JEZDCI.cz a EQUITV.cz svoji 
prezentaci, neváhejte nás ihned kontaktovat!
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Rok 2017 přinese desítku 
republikových mistrovství

ČR hostí v roce 2017 sedm 
mezinárodních závodů 

Celkem desítka závodů mistrovství 
České republiky ve všech disciplí-
nách, které zastřešuje Česká jezdec-

ká federace, je zapsaná v  kalendáři akcí 
pro letošní sezonu. Šampionáty se budou 
konat v období od června do října, a hostí 
je devět areálů po celé republice. 

Sérii MČR odstartuje během druhého 
červnového víkendu vytrvalost, pojede se ve 
Slavošově. V dnech 6. – 9. července se bude 
v Hořovicích bojovat o  tituly ve skákání dětí 
a  juniorů, zatímco starší kategorie mají svůj 

Na našem území se bude v  sezoně 
2017 konat sedm mezinárodních jez-
deckých mítinků včetně třech, kte-

ré budou zahrnuty do bodování Světového 
poháru. Zahajovat se bude tradičně v dub-
nu v Kladrubech nad Labem vozatajskými 
závody CAI3*. Začátkem května přijde na 
řadu reiningové CRI3* v Kozlovicích. Nejvy-
tíženějším měsícem bude červen. Můžeme 
se těšit na vytrvalostní CEI3* Slavošov, na 
drezurní CDI3*-W, při nichž se v Brně Pan-
ské líše pojede 16. – 18. června o body do 
Světového poháru. Další ze Světových po-
hárů zažije o  týden později Olomouc, kde 
proběhne J&T Banka CSI3*-W Olomouc. Na 
přelomu června a července hostí Nebanice 
rovněž závody SP, a to pro změnu vozataj-
ské CAI3*-W. Ve stejném termínu se bude 
soutěžit i ve voltiži při CVI3* ve Frenštátě.

 Kontinentální mistrovství v  parkurovém 
skákání čeká v roce 2017 na všechny vě-
kové kategorie. Děti, junioři a mladí jezd-

ci budou závodit 8. – 13. 8. ve slovenském Šamoríně, 
seniorská ekipa vyrazí o dva týdny později do švéd-
ského Göteborgu.  

 V Göteborgu se koncem srpna odehraje 
ME seniorů v několika disciplínách. Jen-
dou z  nich je drezura. České fanoušky 

však bude po loňském bronzu Evy Vavříkové více za-
jímat šampionát mladých kategorií. Ten se koná 9. – 
13. 8. v nizozemském Roosendaalu. 

 Junioři a  mladí jezdci kvalifikovaní na 
ME ve všestrannosti budou muset cesto-
vat až do irského Millstreetu (19. – 23. 7.). 

Atraktivnější tak bude nejspíš seniorské mistrovství 
Evropy, které se jede u polských sousedů v nedaleké 
Strzegomi 17. – 20. 8.

Anna Kellnerová při CSI3*-W Olomouc.  
Foto Josef Malinovský

Mistr ČR ve skocích 2016 Aleš Opatrný. Foto Kateřina Návojová

 Rok 2017 nabídne hned tři šampioná-
ty FEI v soutěžích spřežení. V německém 
Mindenu se od 15. do 20. 8. pojede MS 

pony. O týden později se bude ve švédském Göte-
borgu konat ME čtyřspřeží. Vše uzavře MS dvojspřeží 
ve slovinské Lipici od 20. do 24. 9.

 Voltižní jezdci budou během prvního 
srpnového víkendu bojovat v  rakous-
kém Ebreichsdorfu o tituly mistrů Evropy 

i světa. Evropský šampionát je letos vypsaný pro se-
niorskou kategorii, junioři pojedou mistrovství světa. 
Z Česka se dá očekávat početná výprava.

 Belgický Brusel bude ve dnech 17. a  19. 
8. hostit mistrovství Evropy ve vytrvalosti 
seniorů, při němž lze očekávat účast re-

prezentantů České republiky. Jezdce čeká trasa dlou-
há celkem 160 km. Za favority budou platit jistě Špa-
nělé, kteří ovládli MS 2016.

 Czech Equestrian Team pro sezonu 2017 
postaví vlastní tým do Global Champi-
ons League s názvem Berlin Lions. V jeho 

barvách budou startovat mj. Anna Kellnerová a Aleš 
Opatrný, kteří se představí i v individuálních soutě-
žích Longines Global Champions Tour.

 Pro pony jsou v kalendáři FEI 2017 vypsa-
né dva vrcholné závody. Prvním je MS 
jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží, kte-

ré se pojede v srpnu v Mindenu (GER). Děti na pony 
čeká ME ve skákání, drezuře i všestrannosti v maďar-
ském Kaposvaru (25. – 30. 7.). 

 Také mladí koně jezdí závody mistrovství 
světa. Drezurní MS se pojede v  Ermelu 
(NED) na začátku srpna. V belgickém Bru-

selu budou závodit mladí koně ve vytrvalosti (19. 8.), 
Lanaken (BEL) hostí v září MS ve skákání a Lion d´Ange-
rese přivítá mladé všestranné naděje.

KRÁTCE  ......................................................................................................................................

šampionát o  týden později v Martinicích  
u Březnice. Stejný termín, tedy 12. – 16. čer-
vence, připadl také na MČR v drezuře a v pa-
radrezuře. To se koná v Brně na Panské líše. 
V dalším červencovém týdnu hostí Pardubice 
MČR ve všestrannosti. V srpnu je na programu 
skokové a drezurní MČR pony ve Zduchovicích  
u Kamýku nad Vltavou. Devátý měsíc přine-
se tři mistrovství: reiningové v Kozlovicích, vo-
zatajské v Pardubicích a voltižní v Tlumačově. 
Poslední medaile za rok 2017 se rozdají para-
voltižním jezdcům 1. října v Praze.  



Jedenáct kol zažije série ČSP 2017. Sezonu 
otvírají Martinice na konci dubna. Začátkem 
května proběhne Velká cena Brna odkud se se-
riál přesune do Ostravy. Od 25. do 28. května se 
ČSP premiérově podívá do Hradištka u Sadské, 
kde se odehraje VC Kolína. Následovat budou 
v červnu Litomyšl a v červenci Olomouc. Ter-
mín začátkem srpna si drží VC Zduchovic, v po-
lovině měsíce se pak můžeme těšit na noční VC 
Ptýrova. Na konci prázdnin se jezdívalo do Plz-
ně, tam se však ČSP v roce 2017 nekoná. Termín 
v kalendáři převzala Opava. Po ní je na řadě VC 
Frenštátu a fi nále je letos přiděleno pořadateli 
v Hořovicích (20. – 24. září). 

Parkurové skákání a spřežení spojuje tra-
dičně seriál halových závodů Zimní Jezdecký 
pohár. V každé disciplíně se v roce 2017 usku-
teční čtyři kola a fi nále. Zahajuje se 28. ledna 
vozatajským mítinkem v Hradištku, stejná hala 
přivítá o týden později skokany. Slatiňany po-
řádají v únoru soutěže spřežení, a v Hradištku 
znovu proběhne 18. února skokové kolo. Brno 
hostí třetí závod spřežení, a první březnovou 
sobotu se bude skákat v  Kralovicích. Základ-
ní kola se uzavřou ve Zduchovicích, kde od 10. 
do 12. března proběhnou skokové i vozatajské 
soutěže. Vrcholem bude fi nále při Jezdeckém 
festivalu v Lysé nad Labem.

Po roce působení v  nejsilnější evrop-
ské Divizi 1 skokové série Poháru národů 
se v letošní sezoně vrací český národní tým 
do „dvojky“. V rámci ní se pojede šest závo-
dů CSIO se soutěží družstev. Podle pravidel 
je možné se účastnit všech mítinků, body se 
budou započítávat ze čtyř nejlepších umís-
tění. Češi tak mohou vyrazit v květnu do Lin-
ce (AUT), Dramennu (NOR) či Lisabonu (POR). 
V červnu se v Polsku koná CSIO5* Sopoty, bo-
dovat mohou také v Celje (SLO) nebo v Gi-
jonu (ESP), oba mítinky proběhnou v srpnu. 
Dva nejlepší týmy z divize mají otevřené dve-
ře do fi nále, které hostí od 28. září do 1. října 
Barcelona (ESP). 

V  letošním roce zažije seriál ČDP svůj 
dvanáctý ročník. Drezurní jezdce čeká celkem 
sedm kol. Poprvé budou bodovat v Martini-
cích 6. – 7. května. V květnu proběhnou také 
závody v jihočeské Borové. Po nich se seriál 
přesune do Brna na Panskou líchu. V termínu 
23. – 25. června se bude závodit ve Zducho-
vicích a po více než měsíční pauze přivítají 
účastníky Královice u Slaného. Srpen přine-
se ještě dvě kola v Těšánkách a v Nebanicích, 
aby celoroční snažení jezdců ve dvou pohá-
rových kategoriích (Top Ten Cupu a Challenge 
Cupu) vyvrcholilo 7. – 10. září při fi nále v rám-
ci Czech Equestrian Masters v Martinicích. 

Ve dnech 22. – 26. března se otevřou 
brány haly C výstaviště v Lysé nad Labem 
pro návštěvníky čtvrtého ročníku Jezdecké-
ho festivalu. Připraveno je pět soutěžních 
dní, při nichž čekají jezdce i diváky soutě-
že v parkurovém skákání, drezuře, spřežení 
a  voltiži. Připravena je také atraktivní ha-
lová všestrannost i turnaj Pony-games. Le-
tošní rozpis je obohacen o několik soutěž-
ních novinek jako např.: Malý velký jezdec, 
Jump Team nebo Jump and Drive. Během 
festivalu se rozhodne o  vítězích Zimního 
Jezdeckého poháru 2017. Chybět nebude 
samozřejmě také večerní show, která pro-
běhne v sobotu 25. března. 

Nejstarší seriál jezdeckých závodů Zlatá 
podkova zažije v roce 2017 ročník s číslem 52. 
Jedná se o sérii soutěží spřežení a všestran-
nosti, jejíž fi nále se tradičně koná v polovi-
ně srpna v Humpolci. Ještě před tím se usku-
teční osm kvalifi kačních kol ve všestrannosti 
(Pardubice, Těšánky, Dvoreček, Borová, Pan-
ská lícha, Loštice, Vrchovany, Humpolec) 
a pět ve vozatajské disciplíně (Semice, Těšán-
ky, Mimoň, Mikulov, Pardubice). Seriálové pr-
venství v hlavní kategorii všestrannosti bude 
obhajovat Petr Molík. Titul mistra opratí jis-
tě bude chtít znovu získat v tradiční soutěži 
dvojspřeží Ladislav Jirgala.
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Zuzana Zelinková. Foto Kateřina Návojová

Rudolf Doležal. Foto Kateřina Návojová

Jiří Nesvačil junior. Foto Josef Malinovský

Voltiž při Jezdeckém festivalu. Foto Kateřina Návojová

Miloslav Příhoda. Foto Kateřina Návojová

Tereza Hábová. Foto Kateřina Návojová

Lysá nad Labem počtvrté 
hostí Jezdecký festival 

Zimní Jezdecký pohár znovu 
spojuje skoky a spřežení

Čeští skokané jsou v Poháru 
národů zpět v Divizi 2

Český skokový pohár zavítá 
letos nově do Hradištka Seriál Zlatá podkova 

vstupuje do 52. ročníku

Dvanáctý ročník Českého 
drezurního poháru má 7 kol
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