
Tímto vydáním zahajujeme již IV. ročník Jezdeckého zpravodaje, v němž pro vás ve 
stručnosti shrnujeme to nejdůležitější, co se odehrává v jezdeckém sportu na do-
mácích i zahraničních kolbištích. Podrobné a nejaktuálnější zpravodajství nadále 
najdete na našem webu Jezdci.cz, který jsme díky nové redakční posile obohati-
li od ledna o pravidelnou dostihovou rubriku. Hned od prvních dnů roku bedlivě 
monitorujeme boje o body do olympijské kvalifikace. I o tom se dočtete na tomto 
listu. Rok 2019 však bude nabitý zajímavostmi také v dalších disciplínách…
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V sezoně 2019 se odehraje 
desatero mistrovství

Česko zažije devět 
mezinárodních 
závodů 

Desítka republikových šampionátů je 
pro rok 2019 zapsaná v kalendáři Čes-
ké jezdecké federace. Medaile se budou 

rozdávat ve všech disciplínách, které tento 
sportovní svaz zastřešuje.

O  tituly se poprvé pojede v  Budislavi-
cích, kde se na přelomu května a  června 
utkají jezdci vytrvalosti. Po delší přestáv-
ce, až v  termínu 17. až 21. července, budou 
hostit Královice mistrovství republiky v dre-
zuře ve všech věkových kategoriích. Para- 
drezurní jezdci budou závodit tamtéž. O tý-
den později se odehraje šampionát seniorů 

Kalendář mezinárodních závodů čítá v  roce 
2019 devět akcí, které se budou konat v České 
republice. Chybět nebudou tři mítinky zapsa-
né do série Světového poháru a také druhý 
ročník GC PlayOffs. Sezonu otevře ve dnech 
24. – 28. dubna CSIOdJY ve Zduchovicích. 
V Kladrubech proběhne vozatajský Rudolfův 
pohár. Kozlovice zažijí 3. května reiningové 
CRI a přelom května a června bude patřit vy-
trvaleckému CEI v Budislavicích. V termínu od 
19. do 23. června se budou konat dva Světo-
vé poháry, a to skokový při CSI-W v Olomou-
ci a drezurní CDI-W v Brně. Poslední víkend 
v červnu ožije frenštátská hala mezinárodní 
voltiží a vozatajská špička se sjede na závody 
World Cupu do Nebanic 1. až 4. srpna. Vrcho-
lem pak bude Global Champions PlayOffs, jež 
se bude konat v Praze během předposlední-
ho víkendu v listopadu. 

 Dva skokové šampionáty FEI se budou 
konat v roce 2019 v Nizozemí. V Zuidwol-
de se pojede 9. – 14. 7. mistrovství Evro-

py dětí, juniorů a mladých jezdců a o měsíc později 
se v Rotterdamu odehraje ME seniorů (19. – 25. 8.). 
Poníci budou v polovině srpna závodit ve Strzego-
mi (POL). 

 ME drezurních jezdců ve věku dětí, junio-
rů, mladých jezdců a v kategorii do 25 let 
se bude konat 24. – 28. 7. v italském San 

Giovanni. Seniorský šampionát se odehraje v Rotter-
damu v Nizozemí (19. – 25. 8.). Pony jezdci zamíří do 
Strzegomi (POL, 15. – 18. 8.).  

 Tradičním dějištěm velkých závodů v  rei-
ningu v Evropě je městečko Givrins neda-
leko Ženevského jezera ve Švýcarsku. Letos 

se tam odehraje mistrovství světa juniorů a mladých 
jezdců a zároveň kontinentální šampionát seniorů.   

Olomoucký Světový pohár ve skocích.  
Foto Josef Malinovský

Drezurní jezdci budou o medaile bojovat opět v Královicích. Foto Josef Malinovský

 Velmi vytížený jezdecký areál najdeme 
v Nizozemí v Ermelu. Vedle dalších akcí 
se tam v sezoně 2019 budou konat dva 

voltižní šampionáty. Ve dnech 24. – 28. 7. tam zamí-
ří junioři na mistrovství světa a senioři na mistrov-
ství Evropy.  

 Nabitá sezona čeká vozataje. V Donaue-
schingenu (GER, 15. – 18. 8.) se bude konat 
ME čtyřspřeží, během prvního zářijového 

víkendu proběhne MS mladých koní v Mezohegyes 
(HUN), MS dvojspřeží bude hostit Drebkau (11. – 15. 9.)  
a poníci pojedou MS v Aszáru (25. – 29. 9.)   

 Junioři a  mladí jezdci ve všestrannosti 
pojedou o medaile při mistrovství Evro-
py v Maarsbergenu (11. – 14. 7.). Jezdce na 

pony čeká ME v polské Strzegomi 15. – 18. 8. a evrop-
ský šampionát seniorů se bude konat v Luhmühlenu 
(GER, 29. 8. – 1. 9.).   

 Jezdci vytrvalosti zažijí v  roce 2019 dva 
šampionáty. Senioři budou o  tituly mi-
strů Evropy závodit na trase dlouhé 160 

km v Euston Parku (GBR 15. – 18. 8.). Junioři, mladí 
jezdci a mladí koně pojedou v italské Pise (17. - 22. 9.) 
závod na 120, respektive 130 km.   

 Ve dnech 18. a 19. 1. se v Lipsku konalo 
jedno z kvalifikačních kol voltižního Svě-
tového poháru. Dominovali v  něm do-

mácí sportovci. Mezi ženami vyhrála Němka Janika 
Derks, mužskou kategorii ovládl její krajan Jannik 
Heiland.   

 Dvě kola Světového poháru v drezuře se ko-
nala v druhé polovině prosince 2018. V Lon-
dýně vyhrál GP Freestyle překvapivě Frede-

ric Wanders (GER) s Duke of Britain. Dostal 80,030 %. Kür 
v Mechelenu (BEL) ovládl se známkou 83,665 % Hans Pe-
ter Minderhoud (NED) na Glock‘s Dream Boy N.O.P.
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a mladých jezdců v parkurech, a to v Mar-
tinicích. Během prvního srpnového víken-
du bude v Pardubicích na programu MČR ve 
všestrannosti a v polovině osmého měsíce 
zažijí Zduchovice skokové mistrovství dětí 
a  juniorů. Následovat je budou za týden 
nato ve stejném areálu pony jezdci ve ská-
kání a drezuře. Září nabídne kozlovické mis-
trovství v reiningu v termínu 7. a 8. září, vo-
zatajové si pro medaile pojedou o dva týdny 
později do Těšánek a voltižéři budou závodit 
ve Frenštátě. Sezonu mistrovství uzavře pa-
ravoltiž začátkem října v Brně.



Australský vozataj Boyd Exell je ve Světo-
vém poháru 2018/2019 k nezastavení. Celkem 
si od podzimního zahájení série připsal pět 
vítězství. Poslední triumf zaznamenal v  ne-
děli 20. ledna při CAI-W v Lipsku. Vyhrál i zá-
věrečný mítink minulého roku v Mechelenu 
(BEL) 30. prosince a také o týden dříve v lon-
dýnské hale Olympia. Exell před fi nálovým 
kláním suverénně vede bodování série ná-
sledovaný nizozemským tandemem Bram 
Chardon a Koos de Ronde. Finále, které bude 
ve dnech 7. - 10. února hostit Bordeaux (FRA), 
je určené pro šest nejvýše postavených jezd-
ců žebříčku. Tři jmenované by měli doplnit 
ještě Jerome Voutaz (SUI), IJsbrand Chardon 
(NED) a Glenn Geerts (BEL).

Hned čtyři kola zažila série skokového 
Světového poháru Západoevropské ligy FEI 
na přelomu sezon 2018 a 2019. Hlavní soutěž 
v Londýně vyhrál 22. prosince před zraky do-
mácího publika William Whitaker v sedle hřeb-
ce Utamara D Ecaussines. V neděli 30. prosince 
si pro nejvyšší bodový příděl v soutěži World 
Cupu dojel Christian Ahlmann (GER) s bělou-
šem Clintrexem Z a o dva týdny později v Basi-
leji to byl další bělouš Clooney, jenž procválal 
vítězně cílem hlavní soutěže. V jeho sedle byl 
Švýcar Martin Fuchs. V neděli 20. ledna v Lip-
sku vyhrál Christian Ahlmann s  Caribisem Z. 
Před dubnovým fi nále se odehraje již jen jed-
no kolo, a to v závěru ledna v Amsterdamu.

Anna Kellnerová strávila začátek roku 2019 
ve Spojených arabských emirátech. Během 
druhého lednového víkendu závodila na CSI4* 
v Abu Dhabi a vedla si skvěle. S novou posilou 
stáje, klisnou Catch Me If You Can, absolvovala 
seznamovací parkury a zaznamenala dva bez-
chybné výsledky. V sedle Silverstona G zazáři-
la v kvalifi kaci na Grand Prix. Parkur do 155 cm 
překonala bez chyb a v rozeskakování si dojela 
pro třetí místo. O týden později při pětihvězdo-
vém mítinku v Dubaji obsadila výbornou devá-
tou příčku ve Velké ceně bodované do Světo-
vého poháru. V obtížné dvoukolové soutěži do 
160 cm překonala bez chyb první část, v druhé 
pak dvakrát chybovala.

Zlatá podkova zažije již 54. ročník. V soutěžích 
všestrannosti a spřežení, které nejstarší jezdec-
ký seriál spojuje, se odehraje 13 kvalifi kačních 
kol. Přesněji řečeno první vozatajská kvalifi kace 
proběhla už v září 2018 v Čakovičkách. Od května 
na ní navážou Semice, Těšánky, Mimoň, Čakovič-
ky a Pardubice. Tam odstartují v dubnu kvalifi ka-
ce ve všestrannosti. Postupně projedou Těšán-
ky, Dvoreček, Panská lícha, Loštice, Vrchovany 
a Humpolec. V areálu v Humpolci proběhne ve 
dnech 23. až 25. srpna také fi nále společné pro 
obě disciplíny. Vozatajové závodí v párech pony, 
singlech, dvojspřeží a  čtyřspřeží. Všestrannost 
má vedle nejvyšší úrovně Zlaté podkovy také 
soutěž Stříbrné a Bronzové podkovy. 

Trochu netradičně začíná letos seriál Čes-
kého skokového poháru v Hořovicích, kde se 
obvykle skákalo až v závěru sezony. Termín za-
hajovacího kola je 19. - 21. dubna. O prvním 
květnovém víkendu se pojede v Brně a za dva 
týdny na to se série přesune do Ostravy. Ve 
dnech 25. - 26. května se bude konat Velká 
cena v Hradištku a druhý víkend v červnu pa-
tří Litomyšli. Na konci června je na programu 
zduchovické šesté kolo. Červenec přinese je-
den mítink ČSP, a to v Olomouci (13. - 14. čer-
vence). Opava bude hostit závody této parku-
rové série 10. - 11. srpna a Noční Velká cena 
Ptýrova se pojede 25. srpna. Do září se vejdou 
dva mítinky, a to ve Frenštátě a v Martinicích, 
kde se 19. - 22. září odehraje i velké fi nále.

Blíží se start dalšího ročníku Zimního jez-
deckého poháru ČJF. Ten nabídne tradič-
ní formát s celkem osmi koly pro parkurové 
jezdce a vozataje. Právě spřežení celou sérii 
letos otvírá, a to v sobotu 9. února v Hradišt-
ku u Sadské. O týden později se v tamní hale 
pojede také první kolo parkurové části a za 
další sedm dní nato se sjedou jezdci spře-
žení do Slatiňan. Pokud vám během dlouhé-
ho zimního období chybí atmosféra závodů, 
navštivte některý z mítinků poháru. Všechny 
informace i další termíny najdete na webu 
www.jezdeckypohar.cz.

Christian Ahlmann v Lipsku. Foto Leanjo de Koster / FEI

ČSP 2019 zahájí v Hořovicích. Foto Kateřina Návojová

Boyd Exell. Foto Jon Stroud / FEI

Anna Kellnerová a Silverstone G. 
Foto Josef Malinovský

Zimní pohár v Hradištku. Foto Josef Malinovský

ZP vrcholí pokaždé v Humpolci. Foto Jiří Bělohlav

Český skokový pohár 2019 
odstartuje v Hořovicích

Parkurový Světový pohár 
se blíží do fi nále

Anna Kellnerová 
odstartovala sezonu v UAE

Vozatajskému World Cupu 
vládne Boyd Exell

Od února začíná Zimní 
jezdecký pohár ČJF 2019

Zlatá podkova se bude konat 
už po čtyřiapadesáté
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