
Úvodní číslo Jezdeckého zpravodaje 2018 jsme tradičně věnovali přehledu, co nás 
i vás čeká v tomto roce zajímavého na jezdeckých kolbištích. Domácí halové zá-
vody startují jako obvykle koncem ledna díky Zimnímu Jezdeckému poháru. Ven-
kovní mítinky se naplno rozběhnou v dubnu. Podrobným průvodcem jezdeckou 
sezonou bude už počtvrté Jezdecký katalog, který vydává EQUINET s.r.o. v druhé 
půlce března. Pokud chcete mít v něm, příp. v našich dalších médiích JEZDCI.cz,  
EQUITV.cz či JEZDECKAINZERCE.cz svoji prezentaci, neváhejte nás kontaktovat!
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Česko čeká v roce 2018 
desatero mistrovství republiky

Kalendář mezinárodních 
závodů 2018 přináší 
novinky

V rámci sedmi jezdeckých disciplín, kte-
ré zastřešuje ČJF, se v roce 2018 usku-
teční celkem deset republikových šam-

pionátů. Do dvou akcí je tradičně rozděleno 
skokové mistrovství, a navíc proběhnou ještě 
MČR pony (D, S) a v paravoltiži. 

První medaile budou rozděleny voltižé-
rům. Ti se ve dnech 6. – 8. července sjedou do 
Albertovce. O dva týdny později proběhnou 
vozatajské soutěže všech kategorií v  Semi-
cích a stejný termín má MČR ve všestrannos-
ti, které hostí Pardubice. Poslední červenco-
vý víkend přinese klání seniorů a  mladých 

Čtyři novinky nabídne kalendář me-
zinárodních závodů konaných v  roce 
2018 v České republice.  

Sérii otevře paradrezurní CPEDI, které 
v dubnu hostí Královice. Mezinárodní parad-
rezura se v ČR několik let nekonala. Od 19. do 
22. dubna proběhne vozatajské CAI v Kladru-
bech a o týden později přijde další nová akce 
CSIOdJY, jíž hostí Zduchovice. První květnový 
pátek bude patřit reiningu při CRI Kozlovice 
a na přelomu května a června se odehraje CVI 
Frenštát. Světový pohár CSI3* v Olomouci má 
termín 21. – 24. června. Konec července přine-
se CCI Pardubice, tedy mítink ve všestrannos-
ti, jenž v ČR také několik sezon chyběl. První 
srpnový víkend bude patřit Světovému po-
háru CAI Nebanice a Slavošov zažije 24. – 25. 
srpna vytrvalecký závod CEI2*. Sezonu uza-
vře dychtivě očekávané CSI5* v Praze (13. – 16. 
prosince), jež je vrcholem série GCL. 

 Mistrovství Evropy v parkurovém skákání 
čeká kvůli konání Světových jezdeckých 
her v roce 2018 pouze děti, juniory a mla-

dé jezdce. Soutěže pro všechny kategorie proběhnou 
tradičně společně, a to ve dnech 9. – 15. 7. ve fran-
couzském Fontainebleau. 

 Fontainebleau (FRA) bude hostit v  ter-
mínu 9. – 15. 7. také drezurní evropský 
šampionát dětí, juniorů a mladých jezd-

ců. Jezdci ve věku do 25 let, tedy v kategorii U25, bu-
dou závodit o tituly v nizozemském Roosendaalu ve 
dnech 13. – 18. 8. 

 Během posledního červencového víken-
du (25. – 26. 7.) budou soutěžit při mis-
trovství Evropy junioři a mladí jezdci ve 

vytrvalosti. Trasa jejich závodu bude měřit 120 km 
a vytyčená bude v okolí italského města Pisa, kon-
krétně v San Rossore. 

Aleš Opatrný při CSI-W. Foto K. Návojová

Mistr ČR ve všestrannosti 2017 Miloslav Příhoda. Foto J. Běhlohlav

 Sezona 2018 zažije evropský šampionát 
dětí, juniorů a mladých jezdců spřežení, 
který se bude konat 16. – 19. 8. v Aszár Kis-

beru (HUN). Seniory závodící v kategorii jednospře-
ží čeká mistrovství světa (28. 8. – 2. 9.), jež proběhne 
Kronenbergu v Německu. 

 Jezdci v kategorii juniorů a mladých jezd-
ců zamíří ve dnech 9. – 15. 7. do francouz-
ského Fontainebleau, aby tam bojova-

li o medaile při mistrovství Evropy ve všestrannosti. 
Jako velcí favorité přijedou do Francie Němci, kteří 
v roce 2017 šampionát ovládli.   

 Pro mladé koně je připraveno pět světových 
šampionátů. Drezura se pojede v  Ermelu 
(NED) začátkem srpna, v září se odehraje MS 

YH ve spřežení v Mezohegyes (HUN), ve skákání v Lana-
kenu (BEL) a ve vytrvalosti v Šamoríně (SVK). Všestran-
nost se pojede v říjnu v Lion d´Angers (FRA).  

 Britský Bishop Burton bude v termínu 7. 
– 12. 8. hostil mistrovství Evropy jezdců 
na pony. Do východní Anglie se vypraví 

dvojice, které budou soutěžit ve všech třech olym-
pijských disciplínách, tedy drezuře, všestrannosti 
a parkurovém skákání.  

 Pořadatel seriálu Českého drezurního 
poháru informoval, že třináctý ročník se 
z  důvodu ztráty generálního partnera 

v roce 2018 neuskuteční. V letošní sezoně tak pobě-
ží jen dvě ze tří tradičních sérií: Český skokový pohár 
a Zlatá podkova.

 Pořadatel prestižních mezinárodních par-
kurových závodů CSI5*, které proběhnou 
v Praze ve dnech 13. – 16. 12., a během nichž 

při Playoffs vyvrcholí Global Champions League 2018, 
oznámil, že prodej vstupenek začne 26. 3. prostřednic-
tvím sítě Ticketpro.

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

jezdců v parkurovém skákání, jehož pořádání 
se zhostí ve Zduchovicích. Děti a junioři po-
jedou o  tituly v Martinicích o  týden pozdě-
ji. Drezurní a paradrezurní MČR bylo přiděle-
no do Královického dvora a konat se bude 15. 
až 19. srpna. Během stejného víkendu se roz-
dělí v Kozlovicích medaile jezdcům reiningu 
a v následujícím týdnu ožije opět zduchovic-
ký areál díky MČR pony ve skocích a drezuře. 
Ve dnech 24. – 26. srpna se pojede ve Slavo-
šově mistrovský vytrvalecký závod a sérii ná-
rodních šampionátů uzavře paravoltiž, která 
proběhne 5. – 7. října v Hostěnicích. 



Australský jezdec Boyd Exell vstoupil do 
sezony 2018 jako lídr bodování halové čás-
ti Světového poháru 2017/2018 v  kategorii 
čtyřspřeží. Při šestém kole, jež hostil ve dnech 
28. – 30. 12. Mechelen v Belgii tento fenome-
nální Australan chyběl, takže svoji pozici drží 
díky bodovému náskoku z  předchozích mí-
tinků. Vítězem belgického kola se stal nizo-
zemský reprezentant Bram Chardon, který za 
sebou nechal švýcarského vozataje Jeroma 
Voutaze a dalšího z Nizozemců Koose de Ron-
de. Nizozemští jezdci také stíhají Exella v ta-
bulce bodování, v níž jsou průběžně na druhé 
až čtvrté příčce, a to v pořadí IJsbrand Char-
don, Koos de Ronde a Bram Chardon. 

Letošní 17. ročník extraligového seriálu Čes-
ký skokový pohár s sebou vedle 12 kol přinese 
i novinky. Poprvé v historii ČSP se bude konat 
velké fi nále ve Zduchovicích a novým členem 
se stává TJ Equus Kinsky v Hradištku u Sadské, 
kde se loni uskutečnila VC v rámci kvalifi kač-
ního kolínského kola. To naopak ze seznamu 
vymizí. Složení i pořadí kol zůstane téměř to-
tožné. Začínat se bude v dubnu v Martinicích, 
dále se jezdci podívají do Brna, Ostravy, Hra-
dištka, Litomyšle, Hořovic a Olomouce. Srpen 
pak přinese tradiční Noční Velkou cenu Ptýro-
va a boj o body se zostří v Opavě a Frenštá-
tu pod Radhoštěm. V zářijových Zduchovicích 
bude vítězství obhajovat Marek Klus.

Sportovním vrcholem roku 2018 budou 
Světové jezdecké hry (WEG), tedy akce, která 
se stejně jako OH koná jednou za čtyři roky. 
Mimořádná je navíc tím, že při ní závodí jezdci 
ve všech disciplínách. Hry se konají v Tryonu 
(USA) a jezdce, koně i fanoušky čeká celkem 
třináctidenní program. Zahajovacím dnem je 
11. září, kdy se odehraje slavnostní ceremoni-
ál. Hned poté se rozjedou drezurní a reinin-
gové soutěže, pojede se také vytrvalost. Po 
čtyři dny od 13. do 16. září se bude závodit ve 
všestrannosti, voltiž poběží od 18. do 22. září, 
stejně jako paradrezura. Mítink uzavřou skoky 
a spřežení, jejichž medailové ceremoniály vy-
chází na poslední den her, kterým je 23. září.

Čtvrté kolo voltižního Světového poháru 
2017/2018 se odehrálo v belgickém Mechelenu 
ve dnech 27. a 28. prosince. Soutěž žen ovlád-
la Corinna Knauf (GER), která cvičila na koni 
Fabiola W pod vedením Alexandry Knauf a za 
svůj výkon dostala od rozhodčích průměrnou 
známku 8,453. Německá voltižérka se také uja-
la vedení průběžného bodování soutěže. Mezi 
muži dominoval rovněž německý reprezen-
tant, a to Viktor Brüsewitz, jehož koně Clause 
51 lonžoval Kai Vorberg. Jeho průměrná známka 
měla hodnotu 8,459. V tabulce kategorie mužů 
je na nejvyšší pozici Brüsewitzův krajan Jannis 
Drewell. Němci tak zcela ovládli nejen belgické 
kolo SP, ale také průběžný žebříček série.

Seriál spojující spřežení a všestrannost se 
uskuteční letos jako 53. ročník Zlaté podkovy, 
s tradičním fi nále 24. – 26. srpna v Humpolci. 
Předcházet mu bude osm kvalifi kačních kol 
ve všestrannosti a šest ve spřežení – Pardu-
bice, Těšánky, Dvoreček, Borová, Panská lícha, 
Semice, Mimoň, Loštice, Mikulov, Vrchova-
ny a Humpolec. Závody se uskuteční ve více 
kategoriích, jezdci všestrannosti budou sbí-
rat body do Zlaté, Stříbrné i Bronzové podko-
vy, Soutěže nadějí a Soutěže pony. Na mistry 
opratí, tedy úspěšné vozataje, čekají katego-
rie jedno, dvoj a čtyřspřeží a také dvojspřeží 
pony. Záměrem pořadatele je 30 účastníků ve 
spřežení a 100 ve všestrannosti.  

Deváté kolo Světového poháru ve skocích 
pro jezdce Západoevropské ligy Mezinárodní 
jezdecké federace FEI se na sklonku roku 2017, 
26. – 30. prosince, konalo v belgickém Meche-
lenu. Ze sedmi rozeskakujících se dvojic se 
z vítězství v soutěži Světového poháru na par-
kuru 160 centimetrů vysokém radoval Holan-
ďan Harrie Smolders s koněm Zinius. Dvojice 
o 0,55 vteřiny porazila Henrika von Eckerman-
na s Mary Lou 194. Tento Švéd však díky zisku 
17 bodů poskočil v průběžném bodování na 
první místo. Celkem má 57 bodů, druhý Fran-
couz Kevin Staut na něj ztrácí pouhé 4 body, 
třetí příčku drží Edwina Tops-Alexander (AUS). 

Tryon IEC. Foto archiv

Boyd Exell. Foto Pierre Costabadie / FEI

Marek Klus při fi nále ČSP. Foto K. Návojová

Eliška Orctová. Foto K. Návojová

Harrie Smolders. Foto Dirk Caremans / FEI

Jannis Drewell. Foto Daniel Kaiser / FEI

Tradiční seriál Zlaté 
podkovy i v roce 2018

Český skokový pohár 
v roce 2018 posedmnácté

Sezona 2018 ve znamení 
Světových jezdeckých her

Boyd Exell dominuje 
Světovému poháru čtyřspřeží

Skokový SP v Mechelenu 
pro Smolderse

Voltižní Světový pohár 
v Mechelenu ovládli Němci
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