
Čas letí jako voda a máme za sebou další rok! Jeho závěr byl velmi hektický, a to 
nejen kvůli tradiční distribuci Jezdeckých kalendářů, které jsme vydali počtvrté. 
Náročná je i příprava na rok 2018, ve kterém nás již 27. ledna čeká organizace ga-
lavečera ČJF. Ve stejný den začne 5. ročník Zimního Jezdeckého poháru, jenž vyvr-
cholí pátým Jezdeckým festivalem v Lysé. Při něm vyjde i pátý Jezdecký katalog. 
Šestým rokem připravujeme televizní Jezdecké magazíny. EquiTV oslaví v červen-
ci 9. výročí a Jezdci.cz budou mít v říjnu 8. narozeniny. A to není zdaleka vše! :o)
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CSI4* v Šamoríně proběhlo 
za účasti jezdeckých es

Galavečer ČJF bude  
hostit Národní dům  
na Vinohradech

Od pátku 24. do neděle 26. listopadu se 
ve slovenském Šamoríně konaly mezi-
národní parkurové závody kategorie 

CSI2* a CSI4*. Čtyřhvězdová úroveň přilákala 
řadu jezdeckých es světového formátu. 

Mezi nimi nechyběl např. šampion le-
tošní série GCT Harrie Smolders (NED), zla-
tý medailista z OH 2000 v Sydney a mistr 
Evropy 2015 Jeroen Dubbeldam (NED), Mar-
co Kutscher (GER) či Betram Allen (IRL). 
V českých barvách nastoupila Anna Kellne-
rová. Hned první těžký parkur do 150 cm, 
který se jel v pátek, ovládl Harrie Smolde-

Česká jezdecká federace pořádá gala-
večer s vyhodnocením nejúspěšnějších 
jezdců a koní sezony 2017. Odehraje se 

v sobotu 27. ledna 2018 od 18.00 hodin v Pra-
ze v Národním domě na Vinohradech.  

Trofeje si odnesou sportovci a  majitelé 
koní napříč všem disciplínami, které tato or-
ganizace zastřešuje. Vstupenky na slavnostní 
večer jsou k dostání ve dvou cenových rela-
cích. Místo u stolu v hlavním sále stojí 600,- 
Kč, místo na galerii je pak o polovinu levnější. 
Pořídit se tedy dá za 300,- Kč. Česká jezdec-
ká federace organizuje tento večer ve spo-
lupráci se společností Equinet a  agenturou 
Medea. Prodej vstupenek probíhá prostřed-
nictvím objednávkového formuláře, který 
je možné najít na webových stránkách akce  
www.jezdeckygalavecer.cz. 

 Pořadatel prestižní parkurové série Lon-
gines Global Champions Tour oznámil, že 
na rok 2018 chystá novinku v podobě Su-

per Grand Prix. Ta je určená pro všechny vítěze jed-
notlivých Velkých cen a svou premiéru zažije v Praze 
(13. – 16. 12.) při Play Offs. 

 Úspěšný výjezd do Salzburgu (8. – 10. 12.) 
má za sebou česká voltižní reprezentace. 
Skvělými výkony se blýskla zejména Tere-

za Czyžová na Aladinovi, jehož lonžoval Ondřej Svo-
boda. Češka v  kategorii CVICh2* nenašla v nedělní 
soutěži přemožitele. 

 Mezinárodní jezdecká federace FEI hledá 
organizátora Světových jezdeckých her 
2022 (WEG). Původně byl jediným zájem-

cem o pořádání slovenský Šamorín. Od svého zámě-
ru však nakonec ustoupil, a tak stále není jasné, kde 
se hry v roce 2022 budou konat.   

Galavečer ČJF. Foto Kateřina Návojová

Harrie Smolders v sedle Zinia. Foto Horses Media

 Čeští skokané se zúčastnili CSI3*-W Po-
znaň (30. 11. – 3. 12.) Zuzana Zelinková 
s Larimou se blýskla ve finále střední túry 

třetím místem. Dařilo se Sáře Vingrálkové, která zá-
vodila v úrovni 1*. Ve finále Big Tour s Oscarem des 
Fontaines nenašla přemožitele. 

 Aleš Opatrný má za sebou úspěšnou 
účast na CSI4* Salzburg (7. – 10. 12.). S Ida-
riem byl druhý na parkuru do 145 cm,  

s  VDL Fakirem se ve stopětapadesátce vešel do 
TOP10. V jedné z juniorských soutěží (125 cm) vyhrála 
Anna Lani Novak s klisnou Lollou.  

 Česká jezdecká federace si připomněla 
v  roce 2017 již 90 let členství v Meziná-
rodní jezdecké federaci FEI. Vstoupila do 

ní jako Československá jezdecká společnost v roce 
1927. FEI zastřešuje celkem 133 národních federací 
a ta česká patří k těm s nejdelší tradicí. 

 Mezinárodní skokové závody CSI2* Kreu-
th (23. – 26. 11.) přilákaly k účasti počet-
nou českou ekipu. Z řady velmi dobrých 

výkonů vystupovalo osmé místo Aleny Gasperl. Toho 
dosáhla v sedle Coupe de Daenemark v Grand Prix 
s překážkami do 145 cm.   

 V neděli 17. 12. nastoupila Zuzana Zelin-
ková v  sedle své stájové jedničky hřeb-
ce Caleriho II do Grand Prix při CSI2*-W 

v  Budapešti (HUN). Dvojice sice jednou chybovala, 
ale v náročném kurzu to stačilo v konkurenci bezmá-
la 40 startujících na krásné 7. místo.  

 České jezdecká federace vydala sazebník 
poplatků na rok 2018. Nově vstupující člen 
– fyzická osoba zaplatí 200 Kč, stávající člen 

při kontinuálním prodloužení členství 100 Kč. Licence 
jezdců, koní a poplatky subjektů jsou beze změn. Více 
najdete na www.cjf.cz. 

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

rs v sedle Zinia. Sobotní stopadesátku vy-
hrál švýcarský jezdec Romain Duguet na 
koni Twentytwo des Biches. Ve Velké ceně, 
jejíž překážky dosahovaly výšky 160 cm, ne-
našel přemožitele Brazilec Marlon Modolo 
Zanotelli s Celenou VDL. Hned za ním do-
jel Harrie Smolders se Ziniem. Nizozemec 
tak i s koncem roku potvrdil nevídanou for-
mu, jež v sezoně předváděl. Anna Kellnero-
vá reprezentovala Česko republiku v hlavní 
soutěži mítinku s  valachem Calcourt Fal-
klund a dokončila jí s jedním shozením. 



Důležité body byly na programu Generálního 
zasedání FEI (18. – 21. listopadu) v Montevideu 
(URU). GA schválilo mimo jiné nové rozdělení 
kvót pro účast na OH. Díky snížení počtu čle-
nů v týmu a zachování celkového počtu jezdců 
se na OH 2020 kvalifi kuje více zemí než dosud. 
Došlo i ke změnám zvacího systému na mezi-
národní závody a změně v pravidlech používání 
kamaší. Delegáty čekala i společenská událost 
– předávání cen FEI Awards. Sportovcem roku 
se stala Isabell Werth (GER). Cenu pro vychá-
zející hvězdu si odnesl Harry Allen (IRL) a titul 
„Jezdcem navzdory všemu“ získala Australanka 
Emma Booth, která se přes následky těžké au-
tonehody stále věnuje jezdectví.

Tři závody má za sebou seriál Světového po-
háru ve voltiži. Letos do něj postoupilo 14 žen 
a 15 mužů ze světové špičky. Doplňuje je 7 dvojic 
pro soutěž Pas de Deux. Úvodní kolo se kona-
lo v Madridu (23. – 24. listopadu), kde ženskou 
soutěž ovládla Anna Cavallaro (ITA) a mezi muži 
zvítězil Lukas Heppler (SUI). Podruhé se závo-
dilo v Paříži o týden později. Tam se dařilo Ma-
non Noel (FRA) a mužskou kategorii vyhrál také 
francouzský reprezentant Clement Taillez. Třetí 
kolo hostil 8. – 9. prosince Salzburg (AUT) a po-
prvé se tam jelo i Pas de Deux, které ovládly Eli-
sabeth Kuss a Ruth Viehauser (AUT). Nejlepší 
mezi ženami byla Nadja Büttiger (SUI) a mezi 
muži nenašel přemožitele Jannis Drewell (GER).  

Ve dnech 9. a  10. prosince se v  Salzbur-
gu (AUT) konalo čtvrté kolo drezurního Svě-
tového poháru Západoevropské ligy FEI. Obě 
úlohy, tedy Grand Prix a Grand Prix Freestyle, 
ovládla německá jezdkyně Dorothee Schnei-
der na Sammy Davis jr. Za volnou sestavu ob-
držela od rozhodčích vysoké hodnocení 83,415 
%. O dva dny později začalo páté kolo Světo-
vého poháru v Londýně (GBR) soutěží Grand 
Prix. V té se z vítězství radoval Nizozemec Ed-
ward Gal na Glock´s Zonik. V Grand Prix Kür, jež 
se jela ve středu 13. prosince, triumfoval švéd-
ský reprezentant Patrik Kittel v sedle valacha 
Delaunay OLD. Jeho výkon ohodnotil sbor roz-
hodčích známkou 80,560 %. 

Bodování Světového poháru čtyřspře-
ží vede po pěti kolech sezony 2017/2018 Aus-
tralan Boyd Exell. Po zahajovacím mítinku ve 
Stuttgartu (GER) zvítězil také v druhém závodě 
ve Stockholmu (SWE, 1. – 3. prosince) a násled-
ně v Ženevě (SUI), kde se o body jelo o týden 
později. Na druhé příčce je nizozemský repre-
zentant IJsbrand Chardon, který si svou pozici 
zajistil vítězstvím v Budapešti (HUN, 2. – 3. pro-
since) a nejvyšší počet bodů si odvezl i z Lon-
dýna (15. – 16. prosince). Tam se mu dokonce 
podařilo porazit právě Boyda Exella, jenž však 
startoval na divokou kartu a  londýnské kolo 
se mu tedy nezapočítávalo. Třetí místo na žeb-
říčku drží další z Nizozemců Koos de Ronde.

Šesté i  sedmé kolo Světového poháru 
v parkurovém skákáním se odehrálo ve Špa-
nělsku. Ve dnech 23. – 26. listopadu jej hostil 
Madrid a pro nejvyšší počet bodů do žebříč-
ku si tam dojel Francouz Roger Yves-Bost, jenž 
vyhrál Grand Prix s koněm Sydney Une Prince. 
O dva týdny později se v La Coruni z 1. místa 
v Grand Prix radovala Edwina Tops-Alexander 
(AUS) v sedle Californie. V  termínu 14. až 18. 
prosince se seriál přesunul do Londýna (GBR), 
kde hlavní soutěž ovládl francouzský zástup-
ce Julien Epaillard, jenž s klisnou Toupie de la 
Roque porazil v rozeskakování další tři soupe-
ře. Vedení v žebříčku série World Cupu se po 
osmé části ujala Edwina Tops-Alexander.

V  lednu odstartuje už 5. ročník halového 
Zimního Jezdeckého poháru, který spojuje 
parkury a vozatajské soutěže. V prvním kole 
přivítá v sobotu 27. ledna jezdce spřežení Hra-
dištko u Sadské. Úvodní mítink skokanů pro-
běhne o týden později v Královicích u Slané-
ho. Postupně se odehraje šest kočárových 
a pět parkurových závodů. Do akce se zapojí 
vedle jmenovaných organizátorů ještě Brno, 
Slatiňany a nově i Zemský hřebčinec v Tluma-
čově. Vše vyvrcholí na konci března během 
Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem. Kam 
se vyrazíte podívat vy? Všechny termíny na-
jdete na adrese www.jezdeckypohar.cz.

Patrik Kittel s Delaunay Old. Foto Kit Houghton / FEI

Držitelé cen FEI Awards. Foto FEI

Lukas Heppler. Foto Herve Bonnaud / FEI

Edwina Tops-Alexander. Foto Manuel Queima-
delos / FEI

Julien Epaillard. Foto Fiona Crawford / FEI

Boyd Exell. Foto Trevor Meeks / FEI

Parkurový Světový pohár 
v čele s Tops-Alexander

Odstartoval voltižní 
Světový pohár 2017/2018

Drezurní SP pokračoval 
v Salzburgu a Londýně

Klíčová rozhodnutí GA FEI 
2017 v Montevideu 

Zimní Jezdecký pohár 2018 
již brzy!

Exell vede vozatajský 
Světový pohár
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