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Vedle parkurového skákání k nim pa-
tří drezura, všestrannost, spřežení, vytrva-
losti, voltiž a reining. Opomenout nesmí-
me soutěže pro hendikepované jezdce, 
kterými jsou paradrezura a paravoltiž. 

Hlavní úlohou ČJF je řídit klasický 
jezdecký sport v Česku. Dalším úkolem 
je sdružovat jezdecké kluby, sportovce s 
licencí i na úrovni hobby, vzdělávat cvi-
čitele, trenéry a rozhodčí. V řadách ČJF 
jsou evidovaní jezdci od začátečníků až po 
profesionály včetně reprezentantů, kteří se 
pravidelně objevují na akcích vrcholného 
významu, jako jsou mistrovství Evropy, 
mistrovství světa či olympijské hry. 

ČJF je od roku 1927 členem Meziná-
rodní jezdecké federace FEI, je sdružená 
rovněž v České unii sportu, a jezdectví je 
začleněno také do Českého olympijského 
výboru. 

Sedm disciplín a 18.500 členů pod 
křídly České jezdecké federace
Česká jezdecká federace je sportovní svaz, jehož účelem je organizace jezdeckého sportu v 
České republice. Ačkoliv široká veřejnost má v povědomí hlavně parkur, pod svou záštitou 
má celkem sedm klasických disciplín. 

Databáze ČJF čítala v minulé sezoně 
více než 18.500 členů sdružených v klu-
bech, kterých je zapsáno ve spolku na 
patnáct set. Licence pro sport byla vydá-
na bezmála osmi a půl tisícům koní. Ka-
lendář čítal loni na 600 oficiálních závodů 
konaných v ČR.

Struktura spolku víceméně odpovídá  
republikovému krajskému uspořádání, 
je rozdělena na dvanáct oblastí, z nichž 
nejvíce členů a rovněž zorganizovaných 
závodů má oblast pokrývající Středočes-
ký kraj. Velké oblibě se jezdectví těší také 
například ve východních Čechách či na 
severní Moravě. V čele spolku je Výkon-
ný výbor, který je spolu s Radou vrchol-
ným orgánem. Radu tvoří právě předse-
dové jednotlivých oblastí. 

Pro dokreslení poměrně vysokých čí-
sel, která najdeme ve statistikách českého 

klasického jezdectví, sportovci z České 
republiky se v roce 2018 vypravili do 
zahraničí na bezmála tři stovky závodů 
jak mezinárodní, tak národní úrovně! Ab-
solutním vrcholem sezony byly Světové 
jezdecké hry, jež se konaly v americkém 
Tryonu. Světové jezdecké hry probíha-
jí jednou za čtyři roky vždy v mezidobí 
mezi letními olympijskými hrami, a v 
očích jezdců, trenérů i majitelů koní jsou 
co do důležitosti srovnatelné s olympiá-
dou. Česká jezdecká federace do Tryonu 
vyslala reprezentanty čtyř disciplín – par-
kurového skákání, voltiže, čtyřspřeží a 
paradrezury.

Česká jezdecká federace má hned tři 
internetové stránky. Na adrese www.cjf.cz 
jsou základní informace pro členy. Na  
www.jezdectvi.org najdete Jezdecký infor-
mační systém ČJF, což rozsáhlá on-line 
databáze. Pro ty, kteří se chtějí dozvědět o 
jezdeckém sportu více podrobností, je ur-
čen web www.jezdectviprovsechny.cz. n

Ilustrační foto Kateřina 
Návojová, Jiří Bělohlav 
a Tomáš Holcbecher / 

holcbecher.com
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• živé internetové přenosy a záznamy
• zpravodajské reportáže 
• výcviková a tréninková videa
• vzdělávací seriály o veterině a zdraví koní
• virtuální prohlídky areálů pro koně

• profi ly jezdeckých osobností
• ankety a rozhovory
• prezentace produktů a služeb
• naučná i zábavná videa

EquiTV.cz – internetová televize o koních a lidech kolem nich

Kdykoliv si vzpomenete, 

dostaneme vás ke koním!

www.equitv.cz
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 bulletin o koních a jezdectví
 tiskněte, stahujte, sdílejte bez omezení
 vždy od 20. dne v měsíci na internetu i v tištěné podobě
 pro registrované čtenáře zasíláme všechna čísla ZDARMA na e-mail

www.jezdeckyzpravodaj.cz
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Pospíšil v
ítě
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skokového poháru 2018

Češi se představili  

na Světových 

jezdeckých hrách

B
ěhem posledního zářijo

vého víkendu se 

ve Zduchovicích konalo finále 17. 
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ku Českého skokového poháru 2018. Vr-
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hrála Sára Knotko
vá na 

Brno hostilo
 6. 

– 7.
 10. MČR v p

ara
volti-

ži. T
ituly m

istr
ů si 

odvez
li E

lišk
a Č

ejko
vá 

(LH
), V

ero
nika 

Mare
čko

vá 
(ZO

), V
ero

nika 

Písař
íková (

TH1), P
avla

 Tet
aurová (

TH2), H
ana Ši

meč-

ková (
MHŽ), Š

těp
án Šva

rc (
MHM). N

ejle
pší d

vojicí 
byl 

Ště
pán Šva

rc a
 Ver

onika 
Písař

íková. 
 

V neděli 1
4. 1

0. proběhla v
 Olomouci tr

a-

diční Gran
d Prix J

ana Ku
těje

. V soutěži
 do 

120
 cm

 zví
tězi

la L
ucie 

Strn
adlová (

Carp
a

la-P
eli).

 Obtížn
ost S

** o
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la S
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ka B
arb

ora S
o

kolová n
a R

eyn
a W

avo
 a n

ejvy
šší 

úroveň
 ST*

* vy
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její 
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an Igo
r Šu

lek 
(Wavo
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Úspěšn
ý vý
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 do Str

zeg
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OL, 1
2. –
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ají 
za s

ebou če
ští 
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ci. M
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 Příhoda d
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 Fer
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Lat 
nejvy

šší 
vyp
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ou obtížn
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IC3* n
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. m
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. 
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byla 

nejle
pší z 

Čec
hů Eliš

ka O
rcto

vá, 
jež 

doje

la s
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 tře
tí.

Ondřej Pospíšil 
ve finále ČSP 2018 nenašel přemožite

le. Fo
to Josef M

alinovsk
ý
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Very E
asy-S

. Skvě
lé sp

ortovní vý
kony p

řed

vedli je
zdci d

o 25
 let v 

kategorii 
U25 

(140
 

cm). N
a nejvyš

ší s
tupeň nakonec vy

stoupala 

Tin
a Šalková s F

rasca
ti V

an Ter H
ulst. 

Velké 

finále ČSP, t
zv. 

Final Fo
ur, b

ylo jako ka
ždo

ročně určené pro čtv
eřici

 nejvýš
e postav

e

ných
 jezdců z 

celoročního bodování. T
i si

 

při n
ěm stř

ídají ko
ně, takže

 každý z 
nich ab

solvoval sto
pětačtyř

icítk
u čty

řikr
át. Šampio

nem se sta
l Ondřej Pospíšil.

 Do poslední jíz

dy si
 držel ša

nce Matěj Ko
talík, 

nakonec bral 

2. m
ísto

. Tře
tí sk

ončil J
an Chýle a na 4. p

říčc
e 

dojel Ja
n Štětina.

Už je
n něco přes m

ěsíc 
zbývá

 do galashow svě
tového parkuru Prague Play-

Offs, 
kterou bude od 13.

 do 16. prosince hostit
 vys

očanská
 O2 arena. Pořadate-

lé slib
ují n

ejen nezapomenutelnou sportovní podívanou díky účasti 
nejlepších

 

parkurovýc
h jezdců a ko

ní, a
le také sk

vělou sh
ow, v 

níž v
ysto

upí např. Je
an-

-Fra
nçois P

ignon, Horseman Team, Cirk La
 Putyka

, vo
ltižn

í re
prezentanti z

 Al-
Letošní velmi horké léto se pomalu chýlí ke konci a postupné ochlazení jistě

 uvítá 

většina jezdců a hlavně koní. Věřme však, že nás čeká ještě pěkné babí léto, neboť 

v září tra
dičně probíhá řada důležitých

 akcí sp
ojených s koňmi, jejichž pořadate-

lé, účastníci i n
ávštěvníci by asi neradi mokli a mrzli. N

etradičně již n
a konci srp

-

na se koná v Pardubicích
 výstava Koně v akci, od 21. do 23. 9. pak nezapomeňte 

na výstavu a veletrh Kůň 2018 na výstavišti v
 Lysé

 nad Labem, kde najdete i náš 

stánek. Další pozvánky přinášíme na druhé stra
ně zpravodaje!
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Zuzana Zelinková obhájila 

zlato z mistrovství ČR

Královice dějištěm 

drezurního a 

paradrezurního MČR

P
arkurové mistrovství České republiky 

mladých jezdců, žen a jednotlivců se le-

tos konalo ve dnech 26. až 29. července 

ve Zduchovicích.

S nejvyšš
í obtížností se

 museli účastníci 

popasovat v k
ategorii je

dnotlivců
, která vr-

cholila na úrovni T** do 150 cm. Do třetího 

kola se v če
le pořadí držel Sergei Motyguine 

(Dylane), jenže chyba v poslední části za
jis-

tila jeho rozeskakování o zlato se Zuzanou 

Zelinkovou. Ta s Kleiner Lordem v ro
zhodu-

jící jí
zdě jednou chybovala, jenže i v p

řípadě 

Ve dnech 16. až 19. srpna se v Králo-

vicích u Slaného konalo mistrovství 

ČR v drezuře a paradrezuře. V drezuře 

bylo mezi jednotlivci rozdáno šest sad me-

dailí. Zlato v kategorii dětí zís
kala Karolína 

Weisnerová na Zafiře. Mezi mladšími junio-

ry zvítězila suverénně Eva Vavříková se Si-

racusou. Titul v soutěži starších juniorů vy-

bojovala Laura Lišková na Wormanovi a v 

mladých jezdcích vyhrála všechna tři k
ola 

Anežka Zajícová na Stasie AG. Senioři jeli 

malou a střední túru. Ve střední rundě na 

úrovni ST se z prvního místa radovala Ida 

Vavříková v sedle hřebce Fürst Romantico 

a ve velké túře s obtížností TT nenašla pře-

možitele Libuše Mencke s valachem Sýri-

em. V paradrezurním mistrovství skupin I 

až V obhájila prvenství Anastasja Vištalo-

vá na Dominique, mezi nezařazenými jezd-

ci zvítězila Zuzana Fialová s Larinem.

 Parkurový tý
m ve složení Zuzana Zelin-

ková (Caleri II),
 Ondřej Zvára (Quimero), 

Anna Kellnerová (Silverstone G) a Aleš 

Opatrný (VDL Fakir) dokončil v 
Budapešti 12

. 8. kvali-

fikaci do finále Poháru národů na 5. místě. Finále se-

riálu tak Čechům letos uniklo. 

 Humpolec hostil b
ěhem prvního srpno-

vého víkendu poslední kvalifikaci Zlaté 

podkovy ve
 všestrannosti. V

yhrála jí dvo-

jice Andrea Beranová a Nebari. Ve Stříbrné podkově 

nenašla přemožitele Eliška Orctová s klisnou Tess 3. 

 Osmé kolo Českého skokového pohá-

ru se konalo v Ptýrově. Noční Velká cena 

se jela za umělého osvětlení v so
botu 11. 

srpna a jejím vítězem se stal Ondřej Pospíšil s
 Ein-

fachem, který si 
pro triumf v rá

mci ČSP dojel popr-

vé v kariéře.

Libuše Mencke. Foto Josef Malinovský

Zuzana Zelinková s Kleiner Lordem. Foto Patricie Mazuchová

 Českým jezdkyním se dařilo na drezur-

ním MS mladých koní v Ermelu (NED 2. – 

5. 8.). Lib
uše Mencke dojela se Sandoka-

nem v malém finále šestiletých pátá. Získala známku 

7,9. Hana Vášáryová v té
že soutěži brala s Davidem 

du Plessis-
Belliere 10. místo.

 Od 17. d
o 18. 8. se v Euston Parku (GBR) ko-

naly vyt
rvalecké závody CEIO2*. Český t

ým 

skončil pátý za celky U
AE, ESP, FRA a GBR. V 

individuálním hodnocení trasu dlouhou 120 km zvládl 

nejlépe z našich Janek Kroupa s Gazalem V 6 Hektorem 

(30. místo.)

 Marek Klus absolvoval úspěšný výje
zd na 

CSI do německého Verdenu (2. –
 5. 8.). V 

kvalifikaci do Grand Prix počítanou do 

Longines Ranking obsadil s C
arisonem po čisté

 jízdě 

velmi pěkné 6. místo. Samotnou Velkou cenu do 145 

cm dokončil s 
dvěma chybami.

 Eleonora Kinsky Dal Borgo s hřebcem 

Star Wars W
 závodila na CDI3* ve fran-

couzském Nice (3. – 5. 8.). Zahajovací dre-

zurní Grand Prix d
okončila s 63,609 % na 10. příčce

. 

V Grand Prix Special dojela sedmá. Rozhodčí jí d
ali 

62,702 %.

 Čeští jezdci všestrannosti se od 10. do 

12. 8
. účastnili CIC ve Strzegomi (POL). V 

úrovni 3* obsadil Petr Lacina s Kamikatze 

35. místo. O čtyři
 příčky za ním dojel Miloslav Příhoda 

na Ferreolus Lat. V CIC2* sk
ončila Eliška Opravilová s 

Dunkasem devětadvacátá. 

 Děti a junioři mají za sebou úspěšný výje
zd 

na CSIOchJY do Šamorína (SVK 2. – 5. 8.). 

Sára Vingrálková na Oscar des Fontaines 

vyhrála juniorskou Grand Prix do 140 cm. Petra Paře-

nicová dojela se Sarah Sun druhá ve Velké ceně dětí.
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Sergeie Motyguina přišlo shození v z

ávěru 

parkuru a triumf na MČR brala opět po roce 

Zuzana Zelinková. Třetí příčku obsadil Matěj 

Kotalík s Cesanem V. Mezi že
nami kralovala 

Iva Holíková na Normanovi, za
 ní se umístily

 

Nicola Grünthalová (Careful Z) a Lucie Str-

nadlová (Fall River Blue). Zlato mezi mladý-

mi jezdci zís
kala Kateřina Kučerová s Ana-

bel, druhá dojela Anna Held v se
dle klisny 

Cara Mia a třetí místo obsadila Kateřina To-

manová s Chacco Goldem. Soutěž družstev 

ovládli jezdci Středočeské oblasti 1.

Letošní velmi horké léto se pomalu chýlí ke konci a postupné ochlazení jistě
 uvítá 

většina jezdců a hlavně koní. Věřme však, že nás čeká ještě pěkné babí léto, neboť 

v září tra
dičně probíhá řada důležitých

 akcí sp
ojených s koňmi, jejichž pořadate

lé, účastníci i n
ávštěvníci by asi neradi mokli a mrzli. N

etradičně již n
a konci srp

-

na se koná v Pardubicích
 výstava Koně v akci, od 21. do 23. 9. pak nezapomeňte 

na výstavu a veletrh Kůň 2018 na výstavišti v
 Lysé

 nad Labem, kde najdete i náš 

stánek. Další pozvánky přinášíme na druhé stra
ně zpravodaje!
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Zuzana Zelinková obhájila 
Královice dějištěm 

drezurního a 

paradrezurního MČR

tos konalo ve dnech 26. až 29. července 

S nejvyšš
í obtížností se

 museli účastníci 

popasovat v k
ategorii je

dnotlivců
, která vr-

cholila na úrovni T** do 150 cm. Do třetího 

kola se v če
le pořadí držel Sergei Motyguine 

(Dylane), jenže chyba v poslední části za
jis-

tila jeho rozeskakování o zlato se Zuzanou 

Zelinkovou. Ta s Kleiner Lordem v ro
zhodu-

jící jí
zdě jednou chybovala, jenže i v p

řípadě 

Ve dnech 16. až 19. srpna se v Králo-

vicích u Slaného konalo mistrovství 

ČR v drezuře a paradrezuře. V drezuře 

bylo mezi jednotlivci rozdáno šest sad me-

dailí. Zlato v kategorii dětí zís
kala Karolína 

Weisnerová na Zafiře. Mezi mladšími junio-

ry zvítězila suverénně Eva Vavříková se Si-

racusou. Titul v soutěži starších juniorů vy-

bojovala Laura Lišková na Wormanovi a v 

mladých jezdcích vyhrála všechna tři k
ola 

Anežka Zajícová na Stasie AG. Senioři jeli 

malou a střední túru. Ve střední rundě na 

úrovni ST se z prvního místa radovala Ida 

Vavříková v sedle hřebce Fürst Romantico 

a ve velké túře s obtížností TT nenašla pře-

možitele Libuše Mencke s valachem Sýri-

em. V paradrezurním mistrovství skupin I 

až V obhájila prvenství Anastasja Vištalo-

vá na Dominique, mezi nezařazenými jezd-

ci zvítězila Zuzana Fialová s Larinem.

Parkurový tý
m ve složení Zuzana Zelin-

ková (Caleri II),
 Ondřej Zvára (Quimero), 

Anna Kellnerová (Silverstone G) a Aleš 

Opatrný (VDL Fakir) dokončil v 
Budapešti 12

. 8. kvali-

fikaci do finále Poháru národů na 5. místě. Finále se-

riálu tak Čechům letos uniklo. 

Humpolec hostil b
ěhem prvního srpno-

vého víkendu poslední kvalifikaci Zlaté 

podkovy ve
 všestrannosti. V

yhrála jí dvo-

jice Andrea Beranová a Nebari. Ve Stříbrné podkově 

nenašla přemožitele Eliška Orctová s klisnou Tess 3. 

Osmé kolo Českého skokového pohá-

ru se konalo v Ptýrově. Noční Velká cena 

se jela za umělého osvětlení v so
botu 11. 

srpna a jejím vítězem se stal Ondřej Pospíšil s
 Ein-

fachem, který si 
pro triumf v rá

mci ČSP dojel popr-

vé v kariéře.

Libuše Mencke. Foto Josef Malinovský

Zuzana Zelinková s Kleiner Lordem. Foto Patricie Mazuchová

Českým jezdkyním se dařilo na drezur-

ním MS mladých koní v Ermelu (NED 2. – 

5. 8.). Lib
uše Mencke dojela se Sandoka-

nem v malém finále šestiletých pátá. Získala známku 

7,9. Hana Vášáryová v té
že soutěži brala s Davidem 

du Plessis-
Belliere 10. místo.

Od 17. d
o 18. 8. se v Euston Parku (GBR) ko-

naly vyt
rvalecké závody CEIO2*. Český t

ým 

skončil pátý za celky U
AE, ESP, FRA a GBR. V 

individuálním hodnocení trasu dlouhou 120 km zvládl 

nejlépe z našich Janek Kroupa s Gazalem V 6 Hektorem 

(30. místo.)
Marek Klus absolvoval úspěšný výje

zd na 

CSI do německého Verdenu (2. –
 5. 8.). V 

kvalifikaci do Grand Prix počítanou do 

Longines Ranking obsadil s C
arisonem po čisté

 jízdě 

velmi pěkné 6. místo. Samotnou Velkou cenu do 145 

cm dokončil s 
dvěma chybami.

Eleonora Kinsky Dal Borgo s hřebcem 

Star Wars W
 závodila na CDI3* ve fran-

couzském Nice (3. – 5. 8.). Zahajovací dre-

zurní Grand Prix d
okončila s 63,609 % na 10. příčce

. 

V Grand Prix Special dojela sedmá. Rozhodčí jí d
ali 

62,702 %.
Čeští jezdci všestrannosti se od 10. do 

12. 8
. účastnili CIC ve Strzegomi (POL). V 

úrovni 3* obsadil Petr Lacina s Kamikatze 

35. místo. O čtyři
 příčky za ním dojel Miloslav Příhoda 

na Ferreolus Lat. V CIC2* sk
ončila Eliška Opravilová s 

Dunkasem devětadvacátá. 

Děti a junioři mají za sebou úspěšný výje
zd 

na CSIOchJY do Šamorína (SVK 2. – 5. 8.). 

Sára Vingrálková na Oscar des Fontaines 

vyhrála juniorskou Grand Prix do 140 cm. Petra Paře-

nicová dojela se Sarah Sun druhá ve Velké ceně dětí.........
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Sergeie Motyguina přišlo shození v z

ávěru 

parkuru a triumf na MČR brala opět po roce 

Zuzana Zelinková. Třetí příčku obsadil Matěj 

Kotalík s Cesanem V. Mezi že
nami kralovala 

Iva Holíková na Normanovi, za
 ní se umístily

 

Nicola Grünthalová (Careful Z) a Lucie Str-

nadlová (Fall River Blue). Zlato mezi mladý-

mi jezdci zís
kala Kateřina Kučerová s Ana-

bel, druhá dojela Anna Held v se
dle klisny 

Cara Mia a třetí místo obsadila Kateřina To-

manová s Chacco Goldem. Soutěž družstev 

ovládli jezdci Středočeské oblasti 1.

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…

••• IV. ROČNÍK – ČÍSLO 01-02/2019 ••• MEDIÁLNÍ SKUPINA EQUINET ••• JEZDECKYZPRAVODAJ.CZ ••• JEZDCI.CZ ••• EQUITV.CZ ••• JEZDECKAINZERCE.CZ •••

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.

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

............................
............................

.......................

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.

jezdecky_zpravodaj_inzerat_A4_2019.indd   1 6.3.2019   13:15:24

To všechno podtrhuje pozici dostihů jako nejstaršího kontinu-
álně provozovaného sportovního odvětví v zemi, byť se technicky 
jedná o výkonnostní zkoušky anglického plnokrevníka. Plemene, 
které se v českých zemích intenzivně chová přes dvě století. Tu-
zemské dostihy se za tu dobu můžou pochlubit celou řadou přelo-
mových úspěchů.

Zatím poslední zápis do historie se loni v říjnu podařil neda-
leko Berouna trénovanému valachovi Subway Dancerovi ze stáje 
Bonanza, který doběhl třetí ve slavném Champion Stakes v brit-
ském Ascotu za nejvýše hodnoceným koněm planety Cracksma-
nem.

Pro rok 2019 je na jedenácti českých závodištích naplánováno 
celkem 54 dostihových dnů. Sezona startuje 7. dubna v Praze a po-
trvá až do začátku listopadu. Nejvíce mítinků je tradičně vypsáno 
na čtveřici drah nejvyšší kategorie A. Závodiště Velká Chuchle, 
které zahajuje druhou sezonu pod novým majoritním vlastníkem, 
vypsalo čtrnáct dostihových dnů, překážková metropole Pardubi-
ce devět a Karlovy Vary s Mostem po sedmi mítincích.

Sportovní událostí rovinové části sezony je Evropský pohár 
žokejů. Unikátní akce na konci září už popáté pozve do Prahy 
hvězdné žokeje z celého světa, kteří spolu změří síly na hvězdných 
domácích i zahraničních plnokrevnících. Vrchol mítinku EJC Le-
ram Million je s dotací 2,6 milionu dolarů nejbohatším rovino-
vým dostihem ve střední Evropě. V první části sezony se příznivci 
rovinových dostihů tradičně těší na České derby, Most poprvé v 
historii hostí klasickou Jarní cenu klisen.

Překážkové části termínové listiny tradičně dominuje Velká 
pardubická a čtveřice jejích kvalifikací. Český turf ale nabízí celou 
řadu dalších zajímavých akcí. V Karlových Varech se na konci 
dubna konají atraktivní dostihy v rámci Dne evropské šlechty, 
které svým společenským rámcem připomínají Royal Ascot. Lysá 
nad Labem láká na tradiční Prvomájovou steeplechase, a sezona 
na jihu Moravy vrcholí Velkou slušovickou.

Novinkou oproti předešlým letům jsou větší počet sobotních 
dostihů, prodloužení sezony na pražském závodišti a připravova-
ný Večer šampionů 9. listopadu. n

Vrcholy dostihové sezony 2019
�n 5. 5. Jarní cena klisen (Most)
�n 11. 5. Velká jarní cena (Praha)
�n 22. 6. České derby (Praha)
�n 21. 7. Oaks (Karlovy Vary)
�n 8. 9. St. Leger (Praha)
�n 28. 9. Evropský pohár žokejů (Praha)
�n 13. 10. Velká pardubická (Pardubice)

České dostihy 2018
�n 1038 startujících koní
�n 59 dostihových dnů
�n 459 dostihů
�n 11 závodišť
�n 46,9 milionů Kč na vyplacených dotacích

Dostihy v Česku: Jubilejní rok s 
novinkami nejen v Praze
Český dostihový sport vstoupil do výjimečné sezony. V roce 2019 si 
připomíná sto let od založení Československého Jockey Clubu, dal-
šími kulatými jubilei jsou 120 let od otevření závodiště v Karlových 
Varech a 145 let od prvního ročníku Velké pardubické. 

Ilustrační foto Ivan Krejza
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Pátek 22. 3. 2019 - SKOKY + SHOW
�n 8.00 hod.: skokové soutěže č. 1 až 5 (ZP až ZL)
�n 15.00 hod.: skokové soutěže č. 6 a 7 (L* a S*)
�n 18.00 hod.: skokové soutěže č. 8 a 9 (Grand Prix, Mini-Maxi, Jump 

and Drive)

Sobota 23. 3. 2019 - SKOKY + SPŘEŽENÍ
�n 8.00 hod.: skoková soutěž č. 10 - finále ZJP pony tour
�n 10.00 hod.: skoková soutěž č. 11 - finále ZJP small tour
�n 12.00 hod.: skoková soutěž č. 12 - finále ZJP big tour
�n 15.00 hod.: soutěž jednospřeží č. 13 - finále ZJP
�n 17.00 hod.: soutěž dvojspřeží č. 14 - finále ZJP
�n 19.00 hod.: soutěž čtyřspřeží č. 15 - finále ZJP

Neděle 24. 3. 2019 - VOLTIŽ + DREZURA
�n 8.00 hod.: voltižní soutěže č. 16 až 23 - sestavy na hudbu
�n 13.00 hod.: drezurní soutěže č. 24 až 27 - sestavy na hudbu Ilustrační foto Kateřina Návojová a archiv Královického dvora

Manmat – česká firma s více než dvacetiletou tradicí. Zabýváme se výrobou speciálních 
jezdeckých potřeb a vybavením pro psí sporty.

www.manmat.cz | e- mail: horse@manmat.cz | tel. + 420 734 573 010

Ceský materiál – vyrobeno v Cecháchˇ ˇ

Jezdecký festival v Královicích:  
27 soutěží ve 4 disciplínách
Dějištěm Jezdeckého festivalu se v roce 2019 staly poprvé Králo-
vice u Slaného. Během tří dnů, od 22. do 24. března, pořadatelé 
připravili, stejně jako v předchozích pěti letech v v Lysé nad Labem, 
širokou škálu soutěží. 

Pro parkurové jezdce a vozataje je festival současně finálovým 
mítinkem Zimního jezdeckého poháru ČJF. Ochuzeni nezůstali 
ani příznivci drezury a voltiže a nechybí také bohatý doprovod-
ný program. Podrobnosti a aktuální informace najdete na adrese 
www.jezdeckyfestival.cz. n

9

Jezdecký katalog 2019



Tři mítinky jsou dokonce bodované do seriálu Světového po-
háru, a to parkurové CSI3* v Olomouci, drezurní CDI v Brně a 
vozatajské CAI v Nebanicích. Třešničkou na dortu bude Global 
Champions PlayOffs, jež se bude konat v listopadu v Praze, kde 
se za účasti světové parkurové špičky uzavře série Global Cham-
pions s ročníkem 2019. n

V případě parkurového skákání je mistrovství rozděleno 
podle věkových kategorií do dvou akcí, u dalších disciplín zá-
vodí reprezentanti všech věkových skupin v jednom termínu na 
jednom místě. Převažují individuální soutěže, v některých disci-
plínách se však soutěží také v týmech. n

Česko bude hostit v roce 2019 také 
deset mezinárodních závodů

Sezona 2019 nabídne desítku 
republikových mistrovství

V kalendáři Mezinárodní jezdecké federace FEI je zapsáno deset 
akcí, které se budou konat v roce 2019 na území České republiky. 
Na své si přijdou příznivci takřka všech klasických disciplín. 

Mistrovství České republiky je jednou z nejdůležitějších met 
pro každého sportovce. Nejinak je tomu v klasickém jezdectví. 
Kalendář šampionátů čítá v roce 2019 deset závodů. O mistrovské 
tituly a medaile pojedou zástupci všech disciplín zastřešených 
Českou jezdeckou federací. 

Termínová listina MZ 2019
24. – 28. 4. Zduchovice skoky

25. – 28. 4. Kladruby n. L. spřežení

3. 5. Kozlovice reining

1. 6. Budislavice vytrvalost

19. – 23. 6. Olomouc skoky

21. – 23. 6. Brno drezura

27. – 30. 6. Frenštát p. R. voltiž

1. – 4. 8. Nebanice spřežení

30. 8. – 1. 9. Písečné n. D. spřežení

21. – 24. 11. Praha skoky 

Termínová listina mistrovství ČR 2019:
31. 5. - 1. 6.   Budislavice  vytrvalost 

10. - 14. 7.   Královice  drezura a paradrezura

24. - 28. 7.   Martinice 
 skoky (senioři, mladí 
jezdci)

1. - 4. 8.   Borová  všestrannost

14. - 18. 8.   Zduchovice  skoky (děti, junioři)

21. - 25. 8.  Zduchovice  skoky a drezura (pony)

7. - 8. 9.   Kozlovice  reining

18. - 22. 9.   Těšánky  spřežení

19. - 22. 9.   Frenštát pod Radhoštěm  voltiž

4. - 6. 10.   Brno  paravoltiž

Mezinárodní závody ve voltiži hostí 
tradičně Frenštát pod Radhoštěm. 

Foto Petr Videnka

Mistrovské závody ve skocích se pravidelně konají v Martinicích u Březnice. 

Foto Stefano Grasso/LGCT
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ŽÁDEJTE U SVÝCH KAMENNÝCH PRODEJCŮ NEBO E-SHOPŮ. WWW.FARNAM.CZ

ENDURE. TRI-TEC14.
JEDINÁ A ÚČINNÁ OCHRANA VAŠEHO KONĚ.
ABSOLUTNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍ SE SPOKOJENOSTÍ ZÁKAZNÍKŮ 93%*. 

PŮSOBÍ AŽ 14 DNŮ NA JEDNU APLIKACI.

Registrováno na Ministerstvu zdravotnictví pro prodej v ČR (číslo schválení MZDR 18409/2017/SOZ a MZDR 18375/2017/SOZ). ENDURE® a TRI-TEC14™ jsou kapalné víceúčelové insekticidy v rozprašovači. Používejte 
přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.* Údaje z nezávislého nákupního portálu Heureka.cz dle hodnocení a chování zákazníků v posledních 5-ti letech.

Ilustrační foto Kateřina Návojová



Stejně jako loni bude právě Praha hostit závěrečný mítink Global Champions 
PlayOffs. Česká metropole tak uzavře okruh dvaceti zastávek na nejzajímavějších mís-
tech světa, k nimž patří pláž Miami Beach na Floridě, přístaviště jachet v Monaku nebo 
kolbiště v centru Paříže, a ke kterým se nově přidala tři města, Stockholm, Montreal a 
New York. n

Série Global Champions 
opět vyvrcholí v Praze

Čechům můžeme fandit při 
mistrovství Evropy i světa

Prestižní seriál parkurových závodů založil v roce 2006 bývalý nizozemský olympionik Jan 
Tops. Účastní se ho nejlepší jezdci a koně světa, kteří závodí v soutěži jednotlivců LGCT a 
týmů GCL. Jedním z družstev GCL jsou Prague Lions neboli Pražští lvi. 

Účast českých reprezentantů na 
vrcholných akcích, jako jsou kontinentální 
a světové šampionáty, je díky jejich stále 
se zvyšující výkonnosti již standardem. 
Češi se pravidelně kvalifikují na většinu 
mistrovství. 

PRAGUEPLAYOFFS.COM

21. — 24. LISTOPADU 2019
O2 ARENA

GALASHOW SVĚTOVÉHO PARKURU

PP inzerce jaro A4.indd   1 22/02/2019   17:24

Termínová listina LGCT/GCL 
2019:

28. 2. - 2. 3. Dauhá (QAT)

11. - 13. 4. Mexico City (MEX)

18. - 20. 4. Miami (USA)

3. - 5. 5.  Šanghaj (CHN)

17. - 19. 5.  Madrid (ESP)

30. 5. - 1. 6.  Hamburk (GER)

6. - 8. 6. Cannes (FRA)

14. - 16. 6.  Stockholm (SWE)

20. - 22. 6.  Cascais Estoril (POR)

27. - 29. 6.  Monako (MON)

5. - 7. 7.  Paříž (FRA)

12. - 14. 7.  Chantilly (FRA)

26. - 28. 7.  Berlín (GER)

2. - 4. 8. Londýn (GBR)

9. - 11. 8.  Valkenswaard (NED)

6. - 8. 9.  Řím (ITA)

12. - 14. 9.  St. Tropez (FRA)

20. - 22. 9.  Montreal (CAN)

27. - 29. 9. New York (USA)

21. - 24. 11.  Praha (CZE)
Global Champions Prague PlayOffs v O2 areně. 

Ondřej Zvára při mistrovství světa 2018 ve skocích. 

V roce 2019 se očekává, že se před-
staví mladé talenty na ME ve skákání v 
Zuidwolde a v drezuře v San Giovanni. Se-
nioři zamíří na šampionát do Rotterdamu. 

Termínová listina ME a MS 2019:
9. - 14. 7.  Givrins (ITA)  ME reining senioři, MS reining JY

9. - 14. 7.   Zuidwolde (NED)  ME skoky dJY

11. - 14. 7.  Maarsbergen (NED)  ME všestrannost JY

24. - 28. 7.   San Giovanni (ITA)  ME drezura dJYU25

24. - 28. 7.   Ermelo (NED)  ME voltiž senioři, MS voltiž J

1. - 4. 8.   Ermelo (NED)  MS drezura YH

15. - 18. 8.   Euston Park (GBR)  ME vytrvalost senioři

15. - 18. 8.   Strzegom (POL)  ME pony skoky, drezura, všestrannost

15. - 18. 8.   Donaueschingen (GER)  ME čtyřspřeží

19. - 25. 8.   Rotterdam (NED)  ME skoky, drezura, paradrezura senioři

29. 8. - 1. 9.   Luhmühlen (GER)  ME všestrannost - senioři

5. - 8. 9.   Mezohegyes (HUN)  MS spřežení YH

11. - 15. 9.   Drebkau (GER)  MS dvojspřeží

17. - 20. 9.   Pisa (ITA)  MS vytrvalost JY YH

19. - 22. 9.   Lanaken (BEL)  MS skoky YH

25. - 29. 9.   Aszár Kisber (HUN)  MS spřežení pony

Úspěchy pravidelně sbírá juniorská voltiž-
ní skupina, která má letos šance v Ermelu 
při mistrovství světa. Celou škálu šampio-
nátů pak mají připravenou vozatajové. n

Foto Tomáš Holcbecher / holcbecher.com

Foto Stefano Grasso/LGCT
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Český skokový pohár 2019 po  
11 kolech vyvrcholí v Martinicích

Čtyřiapadesátý ročník seriálu  
Zlatá podkova

Vedle hlavní a nejobtížnější túry, jež se skládá z Velkých cen, si na své přijdou junioři při 
Czech Junior Cupu, jezdci ve věku do 25 let a také amatéři, pro které je připravená Amateur 
Tour. Série tradičně končí finálovým mítinkem, kdy se v rámci Českého skokového poháru 
utká o titul čtveřice nejvýše postavených jezdců žebříčku. n

Vozatajové a jezdci všestrannosti se tak sejdou až v závěru seriá-
lu při finále, jež hostí v tradičním srpnovém termínu Humpolec. Pro 
zástupce všestrannosti jsou vypsané soutěže v pěti různých výkon-
nostních skupinách, vozatajové mohou vybírat ze čtyř kategorií. n

Seriál parkurových závodů Český skokový pohár letos zapisuje osmnáctou kapitolu své 
historie. Od dubna do září nabízí jedenáct kvalifikačních kol konaných v různých koutech 
České republiky. Stejně jako v minulých letech mohou účastníci volit mezi čtyřmi túrami. 

Více než půlstoletí dlouhou historii má za sebou jezdecký seriál 
Zlatá podkova. Ten spojuje dvě klasické disciplíny: všestrannost a 
spřežení. Účastníci sbírají body do žebříčku během kvalifikačních 
kol, která jsou vypisována pro každou disciplínu zvlášť. 

Termínová listina ČSP 2019:

19. – 21. 4. Velká cena Hořovic

3. – 5. 5. Velká cena Brna

17. – 19. 5. Velká cena Ostravy

24. – 26. 5. Velká cena Prahy v Hradištku

7. – 9. 6. Velká cena Litomyšle

28. – 30. 6. Velká cena Zduchovic 

12. – 14. 7. Velká cena Olomouce

9. – 11. 8. Velká cena Opavy

22. – 24. 8. Velká cena Ptýrova

6. – 8. 9. Velká cena Frenštátu

19. - 22. 9. Velká cena Martinic + FINÁLE 
Ondřej Pospíšil vyhrál finále Českého skokového poháru 2018.

Eliška Orctová se stala vítězkou Zlaté podkovy 2018 ve všestrannosti. 

Termínová listina ZP 2019:
22. - 23. 9. 2018  Čakovičky  spřežení

19. - 21. 4. 2019  Pardubice  všestrannost

4. - 5. 5. 2019  Semice  spřežení

4. - 5. 5. 2019  Těšánky  všestrannost

18. - 19. 5. 2019  Těšánky  spřežení

18. - 19. 5. 2019  Dvoreček  všestrannost

31. 5. - 2. 6. 2019  Brno Panská lícha  všestrannost

8. - 9. 6. 2019  Mimoň  spřežení

15. - 16. 6. 2019  Loštice  všestrannost

22. - 23. 6. 2019  Čakovičky  spřežení

28. - 30. 6. 2019  Vrchovany  všestrannost

6. - 7. 7. 2019  Pardubice  spřežení

20. - 21. 7. 2019  Humpolec  všestrannost

23. - 25. 8. 2019  Humpolec  finále

Foto Jiří Bělohlav

Foto Josef Malinovský
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OPRAVDOVÁ

Nová generace přístrojů Miele s kapacitou náplně 
10 až 20 kilogramů je jiná. A mnohem lepší.

Miele Professional. Immer Besser.

INOVACE

Údržba jezdeckých textilií

Profesionální prádelenské přístroje Miele Professional jsou vybaveny 
speciálními programy pro komplexní údržbu sedlových podložek a koň-
ských dek. Bez předchozí úpravy lze prát a sušit i velmi znečištěné tex-
tilie. Velký odpadní ventil umístěný přímo na pracím bubnu zajišťuje, že 
zvířecí srst nezůstává v odpadu. Přístroje se snadno ovládají, mají malou 
spotřebu elektrické energie i vody a disponují dávkovacími systémy pro 
automatické přidávání tekutých pracích prostředků. Přídavné inkasní 
systémy umožňují provozování prádelenských přístrojů za poplatek.

Speciální programy, které nezatěžují textil
Prací a sušicí programy Miele Professional jsou uzpůsobeny pro spe-
cifický textil používaný v jezdectví. Je také možné je přímo na místě 
přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Pračky pro čištění sed-
lových podložek a koňských dek jsou vybaveny speciálním programem 
Deky. Pro předpírku i praní je možné zvolit teplotu i maximální počet 
otáček podle struktury čištěné textilie. Pro deky s vysokým podílem 
vlny je určen mimořádně šetrný program, navolit lze také dodateč-
nou impregnaci. Čistit lze i sedlové pásy, kamaše, čabraky a další. Při 
údržbě textilních ohlávek se doporučuje použít ochranné vaky. Kovové 
přezky chrání speciální plastový box, který lze zakoupit v obchodě s jez-
deckými potřebami, nebo se dají ovinout tkaninou, aby byly chráněny 
pokrývky i přístroj.

Proč je nutné pravidelně udržovat koňskou výstroj?
Dodržování hygieny a důkladná péče o jezdecké textilie je důležitým 
faktorem při ochraně zdraví zvířat. Koňský pot smísený s prachem 
a nečistotami vytvoří nánosy, které ucpávají klimatické průduchy tex-
tilií a omezují jejich funkčnost. Na místech, kde se kůň zpotí, mohou 
snadno vznikat kožní plísně. Pravidelné čištění a důsledná péče šetří 
finance vynaložené na nákup nových dek, přispívají k zachování jejich 
hodnoty a funkčnosti a současně jsou účinnou hygienickou ochranou 
před nemocemi.

Výhody vlastního ošetřování koňské výstroje
Největší výhodou vlastního čištění výstroje je možnost řídit se svými 
aktuálními potřebami. Odpadá omezení místní dostupností, otevírací 
dobou prádelen nebo pracími či dezinfekčními prostředky, které pro-
vozovny běžně používají. Díky velmi krátké době praní a sušení jsou 
jezdecké textilie přímo ve stáji připraveny k opětovnému použití během 
1,5–2 hod. Konečná doba pracího procesu závisí na zvoleném pro-
gramu. Rychlá a pohodlná příprava umožňuje mít menší počet sad, 
správnou péčí se navíc také prodlužuje životnost celé výstroje.

www.miele.cz/professional

Praní, impregnace a sušení 
s prádelenskou technikou Miele



Za chybu je považováno shození pře-
kážky, zastavení neboli odmítnutí koně 
překonat překážku, či nutnost dvojice 
udělat v průběhu soutěže kruh. Jezdec za 
chybu inkasuje penalizaci čtyř trestných 
bodů. 

Další trestné body mohou závodníci 
dostat za překročení stanoveného času 
pro dojetí do cíle dané soutěže. Důvodem 
pro vyloučení dvojice z dalšího pokračo-
vání je trojí neposlušnost koně nebo pád 
jezdce, koně či popřípadě obou.

Výška překážek pro začátečníky je 80 
cm, na druhém konci škály jsou parkury 
do 160 cm, které čekají třeba účastníky 
Světového poháru, série Global Champi-
ons nebo mistrovství světa a Evropy. n

Dvojici hodnotí během jejich vystou-
pení sbor rozhodčích, jenž známkuje 
body ve škále 0 – 10. Ty jsou pak přepo-
čítávány do procentuálního vyjádření vý-
sledku. Rozhodčí posuzují chody koně, 
kmih a poslušnost spolu s hodnocením 
pozice a sedu jezdce a správnosti i účin-
nosti jeho pomůcek.

K nejjednodušším patří úloha ozna-
čená jako Z, naopak k nejobtížnějším 
se řadí úroveň Intermediate a zejména 
Grand Prix. Divácky atraktivní typ dre-
zurních soutěží jsou takzvané küry, nebo-
li volné sestavy na hudbu. Zde si jezdec 
sám skládá předepsané cviky do pořadí 
tak, aby vyhovovaly jeho koni, ale přede-
vším aby celá úloha zapadala do libovol-
ně zvolené hudební kulisy. n

Poznejte disciplíny pod hlavičkou ČJF: 
SKOKY

Poznejte disciplíny pod hlavičkou ČJF: 
DREZURA

Parkurové skákání je ve světě i v České 
republice nejrozšířenější disciplínou. 
Při parkuru je úkolem dvojice na kolbišti 
překonat překážky v předem připraveném 
pořadí, aniž by zaznamenala chybu.

Drezura, to je soulad jezdce a koně. Při 
soutěži předvádí dvojice takzvanou úlohu, 
která se skládá z povinných, přesně po 
sobě jdoucích cviků v kroku, klusu i cvalu. 

Marek Klus vybojoval senzační 2. místo v Grand Prix Světového poháru v Olomouci 2018. 

Mistryně České republiky 2019 v drezuře Libuše Mencke.

Vybavení pro jezdce koně a stáje
· praní jezdeckého vybavení

· ohradníkový sortiment
· krmiva a vitamíny

· nářadí
· oblečení a pracovní pomůcky

· dárkový sortiment

Western, hobby, skoky, drezura
Stará Role, Závodu míru 461/29

Karlovy Vary

-10%
platnost

do 31.12.2019

WWW.JANAHORSE.CZ     353 549 410 nebo 608 444 378

s inzerátem
sleva

 jeden nákup

Foto Josef Malinovský

Foto Josef Malinovský
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Právě terénní jízda je velice náročná, 
neboť dvojice překonává na trase umělé či 
přírodní překážky. Kůň musí být v dosta-
tečné kondici, aby zvládl překonat nejen 
všechny skoky, ale stihl i poměrně rychlé 
tempo. V drezurní úloze se klade důraz na 
přiježděnost a poslušnost koně, stejně na 
jeho chody a ochotu spolupracovat. V par-
kuru pak hraje hlavní roli jeho pozornost. 

Obtížnost v mezinárodním sportu se 
znázorňuje hvězdičkami. Nejvyšší úroveň 
se od roku 2019 značí pěti hvězdami, do-
sahují jí například olympijské hry nebo 
mistrovství světa. n

První den je na programu drezura, bě-
hem které spřežení předvádí úlohu složenou 
z povinných po sobě jdoucích cviků. Násle-
dující den přichází na řadu nejatraktivnější 
část - terénní zkouška, také označována jako 
maraton. V maratonu provádí soutěžící své 
spřežení přes přírodní překážky v co možná 
nejkratším čase a bezchybně. V závěru ab-
solvuje vozataj jízdu mezi kužely, na nichž 
jsou instalovány míčky. Shození míčku při-
náší penalizaci v podobě trestných sekund. 
Jde tedy hlavně o přesnost. 

Důležitou součástí posádky na kočáře 
jsou vedle vozataje také přísedící. Ti mají 
za úkol vyvažovat kočár a také navigovat 
jezdce na trati. n

Poznejte disciplíny pod hlavičkou ČJF: 
VŠESTRANNOST

Poznejte disciplíny pod hlavičkou ČJF: 
SPŘEŽENÍ

Všestrannost je jednou z nejnáročnějších 
disciplín jezdeckého sportu. Řadí se mezi 
tři olympijská odvětví. Závody všestran-
nosti se skládají ze tří odlišných zkoušek: z 
drezurní úlohy, terénní jízdy (cross count-
ry) a skokové zkoušky (parkuru). 

Závody spřežení probíhají v České repub-
lice v celkem čtyřech kategoriích, a to v 
jednospřeží, dvojspřeží, dvojspřeží pony a 
čtyřspřeží. Soutěže probíhají zpravidla ve 
třech dnech. 

Robert Pokorný v roce 2018 zvítězil při mistrovství ČR ve všestrannosti v Pardubicích. 

Mistr České republiky 2018 ve dvojspřeží Josef Drábek. 

   nabízíme produkty pro dostihové koně, sportovní koně 
ve všech disciplínách, chov a hobby 

   originální receptury tvoříme v souladu s nejnovějšími 
poznatky v oblasti výzkumu a vývoje výživy a krmení koní

   využíváme spolupráce s předními odborníky na výživu, 
tréning a chov koní

     při výrobě používáme nejmodernější technologické 
postupy

Pouto mezi vámi a vaším koněm je jedinečné!

Canvit s.r.o.
K Brůdku 94 
252 19 Chrášťany
Česká republika 

POSKYTNĚTE MU TO NEJLEPŠÍ…

www.nutrihorse.cz

Značka NutriHorse nabízí ucelený program 
doplňkových krmiv a vitamínu pro všechny typy koní.

Foto archiv DS Pardubice

Foto Gabriela Pilařová
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Pravidla znají povinné i volné sestavy. 
Vždy se jedná o sérii cviků předvedených 
na koni, který pod vedením lonžéra jde či 
cválá ve vytyčeném kruhu. Krok je pou-
žíván v soutěžích nižší úrovně, v tréninku 
začátečníků či v paravoltiži. Cval je pak 
typický pro vyšší obtížnost. 

Důraz je v tomto odvětví kladen 
na gymnastickou průpravu sportovce - 
voltižéra, v případě koně sbor rozhodčích 
přísně posuzuje pravidelnost a čistotu 
chodů. 

Čeští voltižéři patří v mezinárodním 
měřítku k nejúspěšnějším reprezentantům 
pod křídly České jezdecké federace. n

Reining vychází z tradice využití koní 
v honáctví a používají se v něm plemena 
s předpoklady pro western, což jsou na-
příklad koně quarter horse či paint horse, 
kteří jsou učenliví a dobře ovladatelní.

Dvojice při soutěži předvádí sestavu 
cviků, která se nazývá pattern. Skládá se 
z prvků jako kruhy, malý i rychlý velký 
kruh, precizní couvání či tolik typické spi-
ny a sliding stop. 

Výkon hodnotí sbor rozhodčích, jenž 
má k dispozici bodovou škálu začínající 
na hodnotě 70. K ní přičítá nebo naopak 
odčítá body podle toho, zda byl cvik pro-
veden korektně, a jakou má technickou 
náročnost. n

Poznejte disciplíny pod hlavičkou ČJF: 
VOLTIŽ

Poznejte disciplíny pod hlavičkou ČJF: 
REINING

Voltiž patří spolu se spřežením mezi 
takzvané nesedlové disciplíny. Poněkud 
zjednodušeně řečeno, jde o gymnastiku na 
neosedlaném koni. Jeden či více jezdců ve 
voltižních soutěžích cvičí na hřbetě koně s 
pomocí speciálních madel.

Reining je jediným odvětvím, které mezi 
klasickými jezdeckými disciplínami zastu-
puje westernové ježdění. Jedná se však 
čistě o sportovní záležitost. Klíčové je hlav-
ně předvedení přiježděnosti, poslušnosti a 
přesnosti koně.

Lukáš Brůček při mistrovství ČR 2018 v reiningu nenašel přemožitele.

Jan Hablovič při Světových jezdeckých hrách v Tryonu 2018. 
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Foto Tomáš Holcbecher / holcbecher.com
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Jedná se o velice náročný sport. Jez-
dec musí být schopen perfektně odhad-
nout kondici a stav svého koňského svě-
řence.

Dvojice při soutěži překonává pře-
dem stanovenou trať v terénu. V základ-
ních „začátečnických“ soutěžích označe-
ných českými národními pravidly jako 
ZM, nesmí délka trasy přesáhnout 39 
km. Naopak nejdelší trasy měří 160 km 
a popasovat se s nimi musí účastníci mis-
trovství světa nebo Evropy. 

Organizátoři pečlivě dbají na zdraví 
a pohodu koně. Po každé etapě, do nichž 
jsou soutěže rozděleny, kontroluje jeho 
kondici veterinář. n

Nejrozšířenější disciplínou je paradre-
zura, jejíž princip je stejný jako v klasické 
drezuře. Dvojice předvádí sestavu cviků 
takzvanou úlohu, jejíž provedení hodnotí 
sbor rozhodčích. Také v tomto případě 
jsou mezi jezdci a diváky neoblíbenější 
volné sestavy na hudbu.  

Dalším z odvětví pro hendikepované 
jezdce je paravoltiž. Paravoltižér vykoná-
vá pod zdravotním dozorem na neosed-
laném koni gymnastické cviky, a to buď 
samostatně, nebo ve dvojici. 

Třetí disciplínou, jež není v České re-
publice rozšířená, avšak patří pod křídla 
Mezinárodní jezdecké federace, je para-
vozatajství, tedy soutěže pro hendikepo-
vané jezdce spřežení. n

Poznejte disciplíny pod hlavičkou ČJF: 
VYTRVALOST

Poznejte disciplíny pod hlavičkou ČJF: 
PARAJEZDECTVÍ

Vytrvalost patří mezi mladší odvětví, do 
České jezdecké federace se zařadila v 90. 
letech minulého století. V poslední době 
se dynamicky rozvíjí nejen ve světě, ale 
čím dál větší popularitě se těší také mezi 
fanoušky u nás. 

Jezdectví patří ke sportům, které dávají 
prostor hendikepovaným sportovcům. 
Parajezdectví plní v první řadě hiporeha-
bilitační funkci, je však plnohodnotnou 
disciplínou, v níž se závodí i na Světových 
jezdeckých hrách či paralympiádě.

Michaela Jakešová je vítězkou mistrovství ČR 2018 ve vytrvalosti s mezinárodní účastí. 

Anastasja Vištalová je dlouhodobě neúspěšnější českou jezdkyní v paradrezuře. 
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Zavítejte do Národního hřebčína  
v Kladrubech nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem připravuje pro své návštěvníky každoročně mnoho 
zajímavých akcí, které zaujmou jak dospělé, tak děti. Ani rok 2019 nebude v tomto směru 
výjimkou. 

Brány hřebčína jsou pro návštěvníky 
otevřené od soboty 30. března. Velkým 
lákadlem je bezpochyby nový exponát, 
kterým je zlatá karosa arcibiskupství praž-
ského.

Od 25. do 28. dubna 2019 se koná již 
16. ročník Rudolfova poháru – mezinárod-
ních závodů spřežení. Další významnou 
akcí je Den starokladrubského koně, který 
letos připadá na sobotu 25. května 2019. 
Tento den je v Kladrubech nad Labem 
vždy oslavou výjimečného plemene, jeho 
domovského hřebčína, ale také tradičních 
činností, které k původnímu dvornímu 
hřebčínu patří. Letošní Den starokladrub-
ského koně je o to významnější, že se koná 
přesně 440 let od povýšení císařem Rudol-
fem II. na dvorní hřebčín, což už je důvod 
k oslavě. 

S E R V I S  P R O  VÁ S  A  VA Š E H O  KO N Ě

EQUISERVIS spol. s r. o.
www.equiservis.cz | info@equiservis.cz
tel.: +420 602 378 801

Otevírací doba: Po – So: 9.00 – 20.00 hod.

N E J V Ě T Š Í  P R O D E J C E
J E Z D E C K Ý C H  P O T Ř E B  V  Č R

3x v ČR!

EQS RUDNÁ
EQS PRAHA 9

EQS BRNO

Inzerce

Prohlídkové okruhy a expozice v 
Kladrubech nad Labem a ve Slatiňanech 
jsou návštěvníkům otevřeny od dubna 
do října. Více informací je k dispozici na 
www.nhkladruby.cz. n
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Silyfeed basic  (balení 2, 6 a 20 kg)
podpora jater a detoxikace organismu

Ostropestřcový olej (balení 3 l, 5 l, 10 l, 25 l)
podpora kůže, srsti, imunity a trávení, zdroj energie

Šampon pro koně
repelentní účinek, prevence 
proti kožním ektoparazitům

Balzám pro koně
repelentní účinek, 
usnadnění hřebelcování

Chladící obstřik
chladivý a zklidňující účinek 
na svaly a šlachy

Mazání na kopyta
ochrana a hydratace kopyta

Masážní gel
zmírňuje bolest šlach, kloubů a vazů, 
pomáhá k rychlejší regeneraci tkání

www.irel.eu
Síla
přírody

Krmné suroviny
a veterinární kosmetika
PRO KONĚ

Komplexní

nabídKa

od generali

Produktů

Připravíme pro vás řešení na míru.  
Poskytujeme poradenství týkající se  
následujících produktů:

• pojištění osob
• pojištění majetku občanů
• pojištění odpovědnosti
•	 pojištění motorových vozidel
• pojištění podnikatelů
• doplňkové penzijní spoření
• investice

Přijďte se k nám nezávazně poradit.

Generali Distribuce a.s. 
Květuše Zimmermannová, m 724 342 914  
kvetuse.zimmermannova@generali.cz

Nabízí Generali Distribuce a.s., člen Skupiny Generali.

Inzerce
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MAGAZÍN O VŠEM ZE SVĚTA KONÍ

Objednejte si náš časopis jednoduše přes www.SEND.cz

www.svetkoni.cz /casopissvetkoni

MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY KONÍ

O koních, pro koně, s koňmi…

www.koneahribata.cz
K dostání u všech dobrých prodejců tisku. Předplatné na www.koneahribata.cz/predplatne.



A V Í INN NVI É
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Nutritional ProgrammeNutritional Programme
Lifetime

fi tmin.cz

Nabízíme kompletní řadu vysoce kvalitních krmiv 
a doplňků pro koně, tak aby pokryly nutriční potřeby 

v průběhu celého jejich života a pomohly řešit
běžné dietetické problémy.

FITMIN
FAKTOR

Veronika Kubíková
Luka pod Medníkem 148

254 01 Jílové u Prahy

tel.: +420 724 323 434
info@vkubik.cz

VŠE PRO KONĚ A JEZDCE
NEJEN VE ŠPANĚLSKÉM A BAROKNÍM STYLU

Internetový obchod nabízí 
široký sortiment značkových 

jezdeckých potřeb, především 
španělské firmy ZALDI, 

Marjoman a F. y R. López. Své 
zastoupení mají u nás všechny 

jezdecké disciplíny.

Těšíme se na Vás na  

www.vkubik.cz
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• ojedinělý stolní kalendář určený pro širokou jezdeckou veřejnost
• tištěný náklad 10 tisíc kusů!
• kalendária jezdeckých, chovatelských a jiných hipologických akcí
• pro cílové uživatele ZDARMA!
• inzertní plochy 8 x 3 cm, 12 x 3 cm a 29 x 3 cm
• reklama od 3500 Kč bez DPH vč. 35 ks kalendářů ZDARMA!
• nábor inzerce od 1. září 2019
• distribuce od 1. prosince 2019

Jezdecký kalendář vydává Equinet s.r.o.
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Ema8
Dušan9

Darja10
Izabela11

Julius12

Aleš

13

Vincenc

14

Snímek ze soutěže Rok s koňmi.

Foto: Aneta Novotná

…snadno, rychle a zdarma!

www.jezdecka
inzerce.cz

... kvalita, která koním chutná

www.nutrihorse.cz
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aktuální infoservis pro jezdce

Když chcete mít přehled 

o všem, co se děje kolem koní!
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Martin11
Benedikt12

Tibor13
14
15

16

Mahulena / Gertruda, Den boje za svobodu 

17

Sáva

Leopold

Otmar

Snímek ze soutěže Rok s koňmi.

Foto: Renáta Kolářová

…snadno, rychle a zdarma!

www.jezdecka
inzerce.cz

www.jezdecka
inzerce.cz

SP skoky, spřežení a drezura Stuttgart

SP skoky, spřežení a drezura Stuttgart

SP skoky, spřežení a drezura Stuttgart

SP skoky, spřežení a drezura Stuttgart

Klusácké dostihy Praha - Velká Chuchle
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Mahulena / Gertruda, Den boje za svobodu 

Otmar

SP skoky, spřežení a drezura Stuttgart

Klusácké dostihy Praha - Velká Chuchle
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Vlasta23
Adam a Eva, Štědrý den24

Boží hod vánoční, 1. svátek vánoční25
26
27

28

Judita

29

Štěpán, 2. svátek vánoční

Žaneta / Melánie

Bohumila

Snímek ze soutěže Rok s koňmi.

Foto: Renáta Kolářová

aktuální infoservis pro jezdce

Když chcete mít přehled o všem, co se děje kolem koní!
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…snadno, 
rychle 

a zdarma!
www.jezdecka

inzerce.cz
www.jezdecka

inzerce.cz
www.jezdecka

inzerce.cz

EquiTV.cz – internetová televize o koních a lidech kolem nich

On-line přenosy, reportáže, TV záznamy z jezdeckých akcí

www.equitv.cz

SP skoky, spřežení a drezura Mechelen

SP skoky, spřežení a drezura Mechelen

SP skoky, spřežení a drezura Mechelen

Vychází časopis Koně a hříbata

Zimní království starokladrubských koní

Zimní království starokladrubských koní
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www.jezdeckainzerce.cz

 moderní inzertní portál
 přehledná struktura
 jednoduché ovládání
 monitoring vyžádané inzerce na e-mail
 soukromá inzerce ZDARMA
 PREMIUM program od 100 Kč za 10 dní
 plošná REKLAMA od 750 Kč za měsíc

…snadno a rychle!

plošná REKLAMA od 750 Kč za měsíc

www.jezdeckainzerce.czwww.jezdeckainzerce.cz

plošná REKLAMA od 750 Kč za měsícplošná REKLAMA od 750 Kč za měsíc

www.jezdeckainzerce.cz


