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otevřeli jste již páté vydání Jezdeckého katalogu – publikace, 
která vychází v druhé polovině března při příležitosti Jezdeckého 
festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem. Jejím hlavním posláním 
je nabídnout přehled o všem zajímavém, co nabízí nová jezdecká 
sezona. Toto periodikum vychází opět v tištěném nákladu 5000 
kusů a dostanou jej mj. předplatitelé časopisů Koně a hříbata či Svět 
koní. Pro ty, co se nedostanou k tradiční papírové verzi, se mohou 
začíst do té elektronické na internetu. Ostatně dnes je tento formát 
pro mnohé čtenáře komfortnější, zejména, když si jej na stránkách 
www.jezdeckykatalog.cz mohou nejen prohlédnout, ale i stáhnout 
ve formátu PDF, příp. vybrané materiály vytisknout. 

Společnost EQUINET s.r.o., jež je vydavatelem Jezdeckého 
katalogu a spolupořadatelem Jezdeckého festivalu, má ve svém 
portfoliu i řadu dalších médií. Z těch, co vychází jak v tištěné, tak 
v internetové formě, se jedná např. o Jezdecký zpravodaj – bulletin 
o koních a jezdectví vycházející každý 20. den v měsíci. V nepo-
slední řadě je to také stolní Jezdecký kalendář. Vydáváme jej vždy 
začátkem prosince a jeho cennou informační hodnotou jsou termí-
ny důležitých jezdeckých akcí uvedených přímo v kalendáriu. No 
a pak máme v nabídce tři velká elektronická média! – Ke zpravo-
dajskému portálu Jezdci.cz a internetové televizi o koních EquiTV 
v roce 2017 přibyl inzertní web Jezdecká inzerce CZ. Ten se za 
krátkou dobu stal velmi vyhledávaným a dá se říci, že jeho úspěch 
předčil naše očekávání. Je vidět, že stránky, na kterých můžete snad-
no, rychle a ZDARMA inzerovat vše kolem koní, na českém trhu 
chyběly, resp. ty dosavadní neposkytovaly dostatečný uživatelský 
komfort, jaký by odpovídal rychle se měnícímu internetovému pro-
středí, kdy získávají stále větší převahu mobilní zařízení nad klasic-
kými notebooky a počítači. 

Vraťme se však k Jezdeckému katalogu. Také v tom letošním 
najdete informace o institucích organizujících jezdectví a dostihy. 
Seznámíme vás jak se základy tradičních jezdeckých disciplín, tak 
i těch nově se rodících či méně rozšířených. Dozvíte se, jaké zají-
mavé akce spojené s koňmi se v roce 2018 budou konat. Speciální 
prostor jsme věnovali prestižní světové Global Champions, která 
letos poprvé vyvrcholí v rámci Prague Playoffs v pražské O2 areně. 
Nezapomněli jsme však ani na tradiční česká hipologická centra, 
jako jsou Národní hřebčín Kladruby nad Labem či Zemské hřeb-
čince v Písku a v Tlumačově. Díky našim partnerům a inzerentům 
si jej můžete pročítat a prohlížet zcela ZDARMA! Jistě je tak na 
místě jim za tuto podporu poděkovat. Vám, našim čtenářům, přeje-
me, aby byl Jezdecký katalog příjemným a užitečným společníkem, 
ke kterému se budete rádi vracet!

Vážení čtenáři, 
milovníci koní,
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Autoři textů a fotografi í: K. Návojová, L. Spiwoková, J. Malinovský, 
dále: D. Gregor, D. Horváth, I. Krejza, S. Pitela, G. Pilařová, 
E. Solanská, M. Straková, P. Videnka a další.

Josef Malinovský

jednatel Equinet s.r.o., 
vydavatel Jezdeckého katalogu 

Inzerce, která 

jde opravdu vidět!Zájemci o reklamu 

pište na 
info@jezdci.cz

Ideálně zacílená 

reklamní kampaň

• komplexní zpravodajský přehled
• jezdecký sport, dostihy, chov aj.
• reportáže z akcí a fotogalerie
• hodnocení a komentáře

aktuální 
infoservis 
pro jezdce

• rozpisy, startovní a výsledkové 
listiny závodů

• nástěnka pro anonci čehokoliv 
kolem koní 

• vždy jasně a přehledně

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

Reklamní prostor 

za atraktivní ceny

Ideálně zacílená 

reklamní kampaňIdeálně zacílená 

reklamní kampaň

Reklamní prostor 

za atraktivní ceny

Inzerce, která jde 

opravdu vidět!

www.jezdci.cz

Zájemci o reklamu 

pište na 
info@jezdci.cz!

Velké slevy 
pro stálé 
inzerenty



Vedle pakrurového skákání jsou 
dalšími jezdeckými odvětvími drezura, 
všestrannost, spřežení, vytrvalost, voltiž 
a reining. Existuje samozřejmě i para-
jezdectví pro hendikepované sportovce, 
konkrétně paradrezura a paravoltiž. Po-
zornost je také věnována dětem, které jez-
dí na ponících a věnují se některým z výše 
vyjmenovaných disciplín. Navíc se ČJF 
již třetím rokem zapojuje do takzvaných 
Pony-games, což je tréninková i soutěžní 
disciplína, která zábavnou formou her 
rozvíjí u dětí jezdecké dovednosti. 

ČJF jako spolek je již od roku 1927 čle-
nem Mezinárodní jezdecké federace (FEI) 
a na národní úrovni také České unie spor-
tu. Jako olympijský sport je jezdectví začle-
něno i do Českého olympijského výboru. 

Struktura spolku odpovídá víceméně 
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 uplynulé sezoně bylo podle statisti-
ky ČJF evidováno celkem 18.451 členů, 
více než 6.000 z nich jsou držiteli někte-
ré z licencí vydávaných federací. Tento 

Počty členů ČJF  
v roce 2017 dle oblastí
Celkem – 18451 členů

�� Praha – 10,4 %
�� Středočeská oblast – 18 %
�� Jihočeská oblast – 8 %
�� Plzeňská oblast – 6,6 %
�� Karlovarská oblast – 3,5 %
�� Severočeská oblast – 7 %
�� Východočeská oblast – 11,5 %
�� Královéhradecká oblast – 2 %
�� Vysočina – 6,5 %
�� Jihomoravská oblast – 8,5 %
�� Severomoravská oblast – 13 %
�� Zlínská oblast – 5 %

Počty jezdeckých závodů 
konaných v České republice  
v roce 2017 dle disciplín
Celkem – 559 závodů

�� Skoky – 66 %
�� Drezura – 20 %
�� Všestrannost – 3,5 %
�� Spřežení – 3,5 %
�� Voltiž – 1,5 %
�� Vytrvalost – 2%
�� Reining – 3,5 %

Sedm disciplín pod záštitou  
České jezdecké federace

sportovní svaz registruje i koně, a to li-
centované pro oficiální závody i nelicen-
tované pro hobby soutěže. Koní s licencí 
je v Česku přes 8.000. Členové i koně 
musí být podle registračního řádu vedeni 
v ČJF prostřednictvím jezdeckých klubů. 
Těch se v minulém roce hlásilo pod za-
střešující organizaci více než 1.500. 

Hlavní úlohou ČJF je řídit klasický 
jezdecký sport v České republice. Jak 
vyplývá z odstavce výše, dalším úkolem 
je sdružovat jezdecké kluby, sportovce 
s licencí i na úrovni hobby, vzdělávat 
cvičitele, trenéry a rozhodčí. V řadách 
ČJF jsou evidovaní jezdci od úplných 
začátečníků až po profesionály včetně re-
prezentantů, kteří se pravidelně objevují 
na akcích vrcholného významu, jako jsou 
mistrovství Evropy, mistrovství světa či 
olympijské hry.

Česká reprezentace je velmi aktivní. 
Jezdci vyrazili v roce 2017 za hranice 

Jezdecký sport v České republice zastřešu-
je Česká jezdecká federace (ČJF). Pod 
svou záštitou má celkem sedm klasických 
disciplín. Překvapuje vás, že jich je tolik? 
Klasické jezdectví, to nejsou jen parkury, 
jež jsou celosvětově nejrozšířenější.

republiky na bezmála tři stovky meziná-
rodních závodů. Navíc běžné národní 
závody nepřihlašuje oficiálně zastřešující 
organizace, takže se dá předpokládat, že 
akcí, kde ve startovních a výsledkových 
listinách figurovali Češi, bylo výrazně 
více. Národních závodů konaných na 
území ČR uspořádali organizátoři více 
než 550. �

Česká jezdecká federace měla v roce 2017 celkem 18.451 členů. 

ČJF je již od roku 1927 členem Mezinárodní jezdecké federace.

Ilustrační foto Kateřina Návojová

Ilustrační foto Kateřina Návojová
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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



Dostihový sport se v principu dělí na 
dva druhy podle stanovené trati: na rovi-
nové a překážkové dostihy. U těch pře-
kážkových známe dva různé typy, a to 
steeplechase a steeplechase cross-country, 
což se rozlišuje podle povrchu dráhy či 
profi lu překážek. 

Během steeplechase cross-country 
dvojice při zdolávání překážek musí mě-
nit rychlost, překážky mají různé profi ly, 
takže je vyžadováno vylézání nebo zlézání 
a dráha dostihu má střídající se povrchy 
například trávu, písek či ornici. Oproti 
tomu u klasického dostihu steeplechase 
mají překážky odskok i doskok ve stejné 

Svět turfu nabízí 
pestrou paletu dostihů
Vedle klasického jezdectví a westernových disciplín je dalším odvětvím spojeným s koňmi 
dostihový sport neboli turf. Ten se člení podle charakteru tratí na rovinové a překážkové 
dostihy. Samostatnou kapitolou jsou klusáci.  

úrovni a dráha je travnatá. Existují ještě 
dostihy přes proutěné překážky.

Nejvyšší autoritou zastřešující turf 
v České republice je Jockey Club. Jeho 
posláním je koordinovat, řídit a všestranně 
podporovat dostihový provoz a chov an-
glického plnokrevníka v intencích svých 
členských složek v rozsahu uděleného 
oprávnění Ministerstva zemědělství Čes-
ké republiky, platného Dostihového řádu, 
šlechtitelského programu a řádu chovu pl-
nokrevníka.

Další kapitolou jsou klusácké dosti-
hy pod záštitou České klusácké asociace. 

Koně – klusáci jsou zapřažení ve vozíč-
kách, takzvaných sulkách. Celý dostih 
musí klusat, cval nebo mimochod jsou 
nedovolenými chody. Za jakých okolností 
má být kůň diskvalifi kován kvůli chodu, 
přesně defi nuje klusácký dostihový řád.

Pod pojmem dostihy se snad každému 
Čechovi vybaví tolik známá Velká pardu-
bická. Český turf ovšem nabízí různé typy 
dostihů, z nichž všechny si nachází své fa-
noušky. Jednou z nejvýznamnějších trofejí 
v rovinových dostizích je vítězství v Čes-
kém derby, které se koná každoročně na 
závodišti v Praze Velké Chuchli. Kromě 
derby a již zmíněné Velké pardubické jsou 
ceněnými skalpy i přední příčky v Jarní 
ceně klisen, Velké jarní ceně, Oaks nebo 
St. Leger. 

Dostihových závodišť je na území ČR 
hned několik. Fanoušci mohou vedle Pra-
hy a Pardubic zavítat na dostihové dny, 
které se konají také v Mostě, Karlových 
Varech, Kolesách, Lysé nad Labem či Slu-
šovicích. �

Vybrané dostihové dny v roce 2018:
6. 5. 2018  Praha Velká Chuchle Jarní cena klisen

13. 5. 2018 Praha Velká Chuchle Velká jarní cena

26. 5. 2018 Pardubice I. kvalifi kace na Velkou pardubickou 

23. 6. 2018  Pardubice II. kvalifi kace na Velkou pardubickou

24. 6. 2018  Praha Velká Chuchle České derby

22. 7. 2018 Karlovy Vary Oaks

18. 8. 2018 Pardubice III. kvalifi kace na Velkou pardubickou

2. 9. 2018 Praha Velká Chuchle St. Leger

8. 9. 2018 Pardubice IV. kvalifi kace na Velkou pardubickou

14. 10. 2018 Pardubice Velká pardubická steeplechase

Pod pojmem dostihy se snad každému Čechovi 
vybaví tolik známá Velká pardubická. 

Foto Ivan Krejza

Velká Chuchle hostí řadu 
prestižních dostihových dnů. Foto Ivan Krejza

Bandáže VETOFLEX podporují správnou funk-
ci lymfatického systému a urychlují regene-
raci unavených nohou. Díky rovnoměrnému 
graduovanému tlaku, preciznímu zpracování 
a pravidelnému používání už vaše koně nemu-
sejí trápit žádné otoky a nálevky. Manipulace 
s  bandážemi je snadná a rychlá, jejich výho-
dou je i možnost dlouhodobě je používat.

KOMPRESIVNÍ TERAPIE

vetoflex.com najdete nás na 

Jak to vlastně funguje?
Na úvod trocha anatomie: každé tělo po-

třebuje pro svou správnou funkci dva okru-
hy – oběhový (krevní) a lymfatický. Oběhový 
systém to má relativně jednoduché. Je uza-
vřený a poháněný vlastní pumpou (srdcem), 
která pracuje 24 hodin denně po celý život 
a postará se o vše potřebné. Naproti tomu 
lymfatický systém uzavřený není a nemá 
ani žádnou vlastní pumpu, která by potřeb-
ný oběh zajišťovala. Využívá proto vlastní-
ho aktivního pohybu, například kontrakci 
kosterních svalů, které pomáhají pumpovat 
lymfu správným směrem. To se však bohužel 
netýká koňských nohou, a proto oběh lymfy 
právě zde často stagnuje.

Může stagnující lymfa přerůst 
v problém?

Jedním z vnějších projevů nedostatečně 
fungujícího lymfatického oběhu u koní jsou 
otoky dolních končetin. Většinou představují 
jen estetický problém, nicméně během času 
a především tehdy, dojde-li k jejich zvětšení 
a ztvrdnutí, mohou přerůst v bolest, chronic-
ké omezení pohybu anebo i horší problémy. 
Prevence je zde tudíž velmi důležitá, a navíc 
dnes již i díky bandážím VETOFLEX lehce 
dostupná.

Kdy používat bandáže?
Bandáže VETOFLEX se používají v ob-

dobí klidu pro zlepšení a zrychlení regene-
race. Ideální je jejich preventivní využívání 

u zdravých jedinců, kde zabraňují vzniku 
otoků v dolních částech končetin. Pomáhají 
také udržet správný tok lymfy v končetinách 
a díky zaručení rovnoměrného graduované-
ho tlaku, kterého motacími bandážemi nelze 
nikdy dosáhnout, zabraňují její stagnaci. Ban-
dáže jsou bezpečné a nehrozí žádné nebezpečí 
z přílišného utažení nebo přiškrcení končetiny. 
Bandáže se snadno nasazují a jejich výhodou 
je i možnost dlouhodobého používání bez nej-
menších obav a jejich snadná údržba.

VETOFLEX nabízí i další zajímavý sorti-
ment pro koně i jezdce. Více se o něm do-
zvíte na stránce facebook.com/vetoflex a na 
webu vetoflex.com, kde také můžete bandá-
že i ostatní sortiment jednoduše objednat.

Když je nohám dobře
Cesta ke zdravým nohám a spokojeným koňům může být snazší, než se možná na první 
pohled zdá. Důležitá je však prevence. Mezi vhodné pomocníky, kteří předcházejí potížím 
koňských nohou s otoky a nálevkami, patří bandáže VETOFLEX. Ty podporují správnou 
funkci lymfatického systému a urychlují tím regeneraci unavených nohou. 

KV_A4_vetoflex 04.indd   1 28.02.18   8:11
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Středa, 21. března 2018 – dopolední program
�� Soutěž č. 1: ponyhandicap ZLP – Cena společnosti Equi transport
�� Soutěž č. 2: ponyhandicap LP – Cena společnosti Equi transport
�� Soutěž č. 3: ponyhandicap SP – Cena společnosti Equi transport

Středa, 21. března 2018 – odpolední program 
�� Soutěž č. 4: skoková soutěž Z – Cena společnosti Equiservis
�� Soutěž č. 5: skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 110 cm 

se žolíkem – Cena společnosti Horse Style
�� Soutěž č. 6: skoková soutěž L* – Cena společnosti Jana Horse

Čtvrtek, 22. března 2018 – dopolední program
�� Soutěž č. 7: ponyhandicap LP – Cena společnosti Irel
�� Soutěž č. 8: ponyhandicap SP – Cena společnosti Equiservis
�� Soutěž č. 9: skoková soutěž Z – Cena společnosti Canvit – Nutri 

Horse

Čtvrtek, 22. března 2018 – odpolední program
�� Soutěž č. 10: skoková soutěž ZL – Cena společnosti ZAOS Praha 

– Equi-trek
�� Soutěž č. 11: skoková soutěž L* – Cena o šampiona Gelorenu 

společnosti Contipro
�� Soutěž č. 12: skoková soutěž S* – Cena společnosti Vetoflex

Pátek, 23. března 2018 – dopolední program
�� Soutěž č. 13: skoková soutěž Z – Cena společnosti Dibaq – 

Fitmin
�� Soutěž č. 14: skoková soutěž ZL – Cena společnosti Equicov
�� Soutěž č. 15: skoková soutěž L* – Cena společnosti Helite

Pátek, 23. března 2018 – odpolední program
�� Soutěž č. 16: skoková soutěž S* – Cena společnosti Animal 

Central – Horse Master
�� Soutěž č. 17: Grand Prix Czech Equestrian Teamu 
�� Jezdecká ukázka: PONY-GAMES – Cena společnosti Jana Horse

Sobota 24. března 2018 – dopolední program
�� Soutěž č. 18: drezurní soutěž SG/2016 – Cena společnosti Jana 

Horse 
�� Soutěž č. 19: drezurní soutěž vJ/2016 – kür – Wolf System 
�� Soutěž č. 20: drezurní soutěž vIM1/2016 – kür – Cena dressage-

-index.cz
�� Soutěž č. 21: drezurní soutěž vGP/2016 – kür – Cena společnos-

ti Fontána

Sobota 24. března 2018 – odpolední program
�� Soutěž č. 22: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior 

A – Cena společnosti Koňskéknihy.cz
�� Soutěž č. 23: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie junior 

A – Cena společnosti Koňskéknihy.cz
�� Soutěž č. 24: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie junior 

B – Cena společnosti Jana Horse
�� Soutěž č. 25: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie junior 

B – Cena společnosti Jana Horse

Výstaviště v Lysé nad Labem je po 
řadu let v měsíci březnu dějištěm vele-
trhu Zemědělec – Jaro s koňmi a pátým 
rokem je tento atraktivní podnik spojen 
rovněž s Jezdeckým festivalem. I letos 
se ve dnech 21. až 25. března otevřely 
brány haly „C“, v níž speciálně pro fes-
tivalové dění vyrostly prostorné tribuny 
a mezi nimi pískové kolbiště o rozměrech  
61 x 26 metrů. Během pětidenního pro-
gramu mohou návštěvníci obdivovat čty-
ři ze sedmi klasických disciplín zastřeše-
ných Českou jezdeckou federací a další 
více, či méně známá jezdecká odvětví.

Harmonogram soutěží otevírají skokoví 
jezdci. Pro ty je od středy do pátku připra-
veno sedmnáct parkurů. Nezapomnělo se 
ani na děti, jež se věnují skákání na poní-
cích. Vedle rámcových soutěží je vypsána 
i zbrusu nová pony túra zařazená do Zim-
ního Jezdeckého poháru České jezdecké fe-
derace 2018. Jeho finále bylo naplánováno 
na čtvrtek 22. března, kdy vrcholí i dvě seri-
álové kategorie pro velké koně. 

Na pátek pořadatelé připravili dal-
ší skokové soutěže. Tou nejobtížnější je 
parkur s překážkami do 140 centimetrů 
v rámci Grand Prix Czech Equestrian Te-
amu s dotací 30.000 Kč. Tečkou za páteč-
ním programem v hale „C“ se stejně jako 
v roce 2017 stává mini turnaj v Pony-ga-
mes. Tato disciplína je účinnou a užiteč-
nou tréninkovou metodou, jež pomáhá 
dětem rozvíjet jezdeckou techniku, zku-
šenosti, soutěživost i spolupráci s koněm 
a dalšími členy družstva. Pony-games se 

Pátý ročník Jezdeckého festivalu  
s bohatým programem

Program Jezdeckého festivalu 2018

staly součástí festivalu v Lysé již potřetí 
a vždy se těší velkému zájmu návštěvníků. 

Pořadatel zůstal u osvědčeného ča-
sového harmonogramu, kdy na sobotní 
dopoledne připadá drezura. Soutěžící se 
mohli přihlásit do čtyř úloh, z nichž tři 
jsou na hudbu, vč. velmi náročné Grand 
Prix. Drezuru tradičně střídá v sobotu po 
poledni další z estetických disciplín, kte-
rou je voltiž. Divákům se prezentují nejen 
jednotlivci v kategoriích juniorů a senio-
rů, ale také skupiny. 

Stejně jako v předchozích čtyřech letech se fanoušci jezdeckého sportu dočkali i v roce 
2018 jedinečné akce, která nabízí návštěvníkům nevšední zážitek spojující několik jezdec-
kých disciplín pod jednu střechu. Řeč je o Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem.

Pravidelní návštěvníci akce vědí, že 
sobota večer patří oblíbené večerní show. 
O ní fanoušci koní nejsou ochuzeni ani 
letos. Celý blok otevírá každoročně ryze 
sportovní záležitost, tolik oblíbená soutěž 
Mini-Maxi, která se zárukou zvedá divá-
ky ze sedaček. Adrenalin nabízí i Jump 
and Drive, tedy kombinované klání jezd-
ců spřežení a skokanů.

Posledním a po sportovní stránce ne-
méně napínavým dnem je neděle, během 
které se rozhoduje o šampionech Zimní-
ho jezdeckého poháru ČJF ve spřežení, 
a to v kategoriích jednospřeží, dvojspřeží 
a čtyřspřeží. Do Lysé se však vždy těší 
nejen ti nejlepší z nejlepších, ale i hobby 
vozatajové a jezdci soutěžící s dvojspře-
žím poníků. I pro ně je totiž připravena 
možnost předvést své umění před plnými 
tribunami výstaviště v Lysé nad Labem. 

Veškeré podrobnosti o tomto jezdec-
kém svátku najdete na internetové adrese 
www.jezdeckyfestival.cz. �

�� Soutěž č. 26: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie senior 
– Cena společnosti Equinet

�� Soutěž č. 27: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie seni-
or – Cena společnosti Equinet

�� Soutěž č. 28: voltižní soutěž skupin – kategorie junior – Cena 
společnosti Jana Horse

�� Soutěž č. 29: voltižní soutěž skupin – kategorie senior – Cena 
společnosti Irel

Sobota 24. března 2018 – večerní program 
�� Soutěž č. 30: skoková soutěž MINI MAXI – Cena společnosti 

Koňskéknihy.cz
�� Jezdecká ukázka: JUMP AND DRIVE – Cena společnosti Irel
�� Show – série jezdeckých ukázek

Neděle, 25. března 2017 – dopolední program 
�� Soutěž č. 31: hobby soutěž jednospřeží – Cena společnosti 

ManMat
�� Soutěž č. 32: hobby soutěž dvojspřeží – Cena společnosti 

ManMat
�� Soutěž č. 33: soutěž dvojspřeží pony – Cena společnosti Man-

Mat 
�� Soutěž č. 34: soutěž jednospřeží – Cena společnosti Wolf 

System

Neděle, 25. března 2017 – odpolední program 
�� Soutěž č. 35: soutěž dvojspřeží – Cena společnosti Dibaq – 

Fitmin 
�� Soutěž č. 36: soutěž čtyřspřeží – Cena společnosti Animal 

Central – Farnam 

Skvělou podívanou pravidelně nabízí voltižní 
soutěže v sobotu odpoledne. 

Vozatajskému sportu, při němž tradičně nechybí napínavé okamžiky, patří tradičně neděle. 
Plné tribuny jsou neodmyslitelnou kulisou Jezdeckého festivalu na 
výstavišti v Lysé nad Labem.

Většina drezurních soutěží v Lysé se jezdí jako 
volné sestavy na hudbu, které jsou divácky 
nejvíce atraktivní. 

První tři dny Jezdeckého festivalu jsou ve 
znamení parkurového skákání. 
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PØEHLED VÝSTAV PRO ROK  2018

E-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz

LIGNA BOHEMIA 2018

ØEMESLA 2018

ZEMÌDÌLEC 2018 

JARO S KOÒMI 2018

ELEGANCE – AVANTGARDA 2018

NARCIS 2018
17. výstava narcisù, tulipánù a dalších jarních cibulovin
Zahradnické trhy

NATURA VIVA 2018

22. 2. – 24. 2. 2018

48. národní výstava zemìdìlství, zahrádkáøství a potravináøství

POTRAVINÁØSKÝ VÝROBEK STØEDOÈESKÉHO KRAJE
21. 3. – 25. 3. 2018

21. 3. – 25. 3. 2018

12. 4. – 15. 4. 2018

12. 4. – 15. 4. 2018

23. mezinárodní výstava myslivosti, 
rybáøství a vèelaøství

12. 4. – 15. 4. 2018

22. 2. – 24. 2. 2018

STAVITEL 2018
24. národní výstava stavebních materiálù, technologií
a úspor energií

23. 5. – 27. 5. 2018

PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI 2018
6. výstava pivovarù a vinaøství
Èeské republiky a zahranièí 

24. výstava odborných škol a uèiliš©

KVÌTY 2018
22. celostátní výstava kvìtin a zahradnické trhy

12. 7.  – 15. 7. 2018

9. roèník výstavy magie, astrologie a vìštìní

12. 7. – 15. 7. 2018

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORÙ 2018

21. 6. – 24. 6. 2018

SENIOR 2018– HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 

21. 6. – 24. 6. 2018

17. výstava pro lidi, kteøí nezùstávají sedìt doma

RÙŽOVÁ ZAHRADA 2018
8. celostátní výstava rùží, letních kvìtin
Zahradnické trhy

21. 6.  24. 6. 2018–

19. roèník celostátní výstavy rukodìlných prací seniorù

LÁZEÒSKÝ VELETRH 2018

FESTIVAL VÌŠTÌNÍ 2018

DOMOV A TEPLO 2018
24. výstava moderního vytápìní,
bytového vybavení a nábytku 

7. 9.  9. 9. 2018–

 6. celostátní výstava jiøin a gladiol
 Zahradnické trhy

JIØINKOVÉ SLAVNOSTI 2018

VÁNOÈNÍ KNIŽNÍ VELETRH 2018
Výstava pro všechny milovníky krásných
knih a literatury

7. 12. – 9. 12. 2018

KÙÒ 2018
25. mezinárodní výstava koní a všeho co k nim patøí

21. 9. – 23. 9. 2018

ZEMÌDÌLEC 2018
49. národní výstava zemìdìlství, zahrádkáøství
a potravináøství
STØEDOÈESKÉ DOŽÍNKY
4. 10. – 7. 10. 2018

NÁŠ CHOV 2018
23. výstava hospodáøských zvíøat
a chovatelský potøeb

4. 10. – 7. 10. 2018

EXOTIKA 2018
11. celostátní výstava exotické fauny a flóry
24. 10. – 28. 10. 2018

KOLA 2018
23. výstava automobilù, motocyklù
a jejich pøíslušenství

9. 11. – 11. 11. 2018

9. 11.  – 11. 11. 2018

RYCHLÁ KOLA 2018
19. výstava závodních automobilù,
motocyklù a tuningu

CHOVATEL 2018
Celostátní výstava drobného zvíøectva

23. 11. – 25. 11. 2018

NÁŠ CHOVATEL 2018
13. støedoèeská výstava drobného zvíøectva
rozšíøená o speciálky klubù
 

REGIONY ÈESKÉ REPUBLIKY 2018
17. spoleèná výstava mìst, obcí, mikroregionù a
informaèních center Èeské republiky

15. mezinárodní kontraktaèní a prodejní výstava 
døevozpracujícího prùmyslu

19. výstava všeho co patøí k chovu koní
a jezdeckému sportu

23. výstava módy, módních doplòkù a šperkù

POLABSKÉ VÁNOÈNÍ TRHY 2018
Pøíležitost k pøedvánoèním nákupùm pod jednou støechou
24. roèník oblíbených prodejních adventních trhù
 

 

MIKULÁŠSKÉ TRHY
30. 11. – 2. 12. 2018

STØÍBRNÉ TRHY
7. 12. – 9. 12. 2018

ZLATÉ TRHY
14. 12. – 16. 12. 2018

A V Í INN NVI É

P

JEZDECKÝ FESTIVAL 2018

21. 3. – 25. 3. 2018

5. roèn?k soutìže jezdeckých disciplín

9. výstava léèebných lázní, wellness pobytù a relaxace

21. 6.  24. 6. 2018–

12. 1. – 13. 1. 2018

7. 9. – 9. 9. 2018

9. 11.   – 11. 11. 2018

22. 2. – 24. 2. 2018

FESTIVAL UMÌNÍ 2018
3. výstava èeského umìní, skla,
keramiky a porcelánu
7. 9. – 9. 9. 2018
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Premiéra nového formátu týmových 
parkurových soutěží bude prvním halo-
vým podnikem Longines Global Cham-
pions Tour a Global Champions League 
a zajisté přiláká tisíce příznivců parkuro-
vého skákání nejen z České republiky, ale 
i z celé Evropy a dalších kontinentů. Na 
co všechno se můžeme těšit, to jsme se 
zeptali v krátkém rozhovoru reprezen-
tantky Czech Equestrian Teamu Anny 
Kellnerové. 

�� Co říkáte na to, že zásluhou vašeho 
týmu se v Praze uskuteční takto 
prestižní mítink v parkurovém ská-
kání?

Je to něco, co jsem si nemyslela, že se 
může stát. Naskytla se však příležitost jej 
v Praze uspořádat a jsem z toho nadšená. 
Doufám, že si to všichni milovníci koní 
a jezdeckého sportu užijí a přijde spousta 
lidí i z řad široké veřejnosti. Pro jezdecký 
sport v České republice je to něco neu-
věřitelného. Věřím, že to posune české 
jezdectví zas o kus dál, že to přinese větší 
zájem a s ním třeba i nové sponzory pro 
toto odvětví.

�� Můžete nám již prozradit, jak bude 
sestaven program těchto čtyřdenních 
závodů?

Praha přivítá 
premiérové Global 
Champions Playoffs
Poprvé v historii jezdeckého světového parkurového skákání se ve dnech 13. – 16. 
prosince 2018 v pražské O2 areně uskuteční mimořádná sportovní událost formátu CSI5* 
Global Champions Prague Playoffs o celkovou dotaci 11,5 milionu eur! Jejím pořadatelem 
je Czech Equestrian Team ve spolupráci s Global Champions. 

Každý den diváci budou moci sledo-
vat kromě rámcových soutěží jeden ze 
sportovních vrcholů. Čtvrteční program 
začne až v podvečerních hodinách a od 
20.00 hodin je naplánováno čtvrtfinále 
Super Cupu, což je playoff týmové sou-
těže Global Champions League. V tomto 
termínu bude jediná možnost vidět bojo-
vat všechny týmy proti sobě. Do Prahy se 
kvalifikuje pouze 16 nejlepších družstev 
z ročníku 2018. Páteční program startu-
je v pravé poledne a hlavní soutěží bude 
opět Super Cup. Do semifinále, které za-
čne v 19.30 hodin, postupuje již pouze 12 
týmů. Jak postupují jednotlivé týmy do 
dalších dnů bude uvedeno na webu Pra-
gue Playoffs.

Sobotní program je rozdělen na dvě 
samostatné části. Dopoledne se pojedou 
soutěže kategorie CSI2* a program bude 
zaměřen více na rodiny s dětmi. Odpo-
ledne přijdou na řadu pětihvězdové sou-
těže. Od půl deváté večer se pojede Super 
Grand Prix s dotací 1,25 milionu eur, jež 
je přístupná pouze pro vítěze jednotlivých 
Velký cen, tedy 16 jezdců, v rámci letošní 
série Longines Global Champions Tour. 
Nedělním vrcholem pak bude krátce po 
14. hodině finále Super Cupu, v němž 
se o pohádkovou dotaci 6,4 milionu eur 
utká již pouze 6 nejlepších celků.

�� Plánujete kromě sportu i nějaký 
doprovodný program?

Ano, plánujeme. Show se uskuteč-
ní v pátek, v sobotu i v neděli, přičemž 
v rámci sobotní dopolední části bude 
mít výrazně bohatší skladbu, aby si na 
své přišly např. i rodiny s dětmi. Hlavní 
hvězdou doprovodného programu bude 
Jean-François Pignon, který vystupuje 
s koňmi ve volnosti a ve svém odvětví je 
hvězdou světového formátu.

�� Od kdy je možné kupovat vstupenky 
a kolik budou stát?

Předprodej začíná 26. března. K do-
stání budou v síti Ticketportal a jejich 
cena by měla začínat zhruba na 500 ko-
runách.

�� Kde zájemci najdou podrobnější 
informace?

Veškeré aktuality budou publikovány 
na internetových stránkách věnovaných 
této události, které jsou na adrese www.
pragueplayoffs.com. Novinky budou ší-
řeny i prostřednictvím sociálních sítí Fa-
cebook, Twitter či Instagram. Jednotlivé 
profily jsou dohledatelné pod názvem 
Prague Playoffs.

�� Děkujeme za rozhovor a přejeme, aby 
přípravy Global Champions Prague 
Playoffs probíhaly hladce!

Foto David Horváth / CET

Foto David Horváth / CET

Fo
to

 D
av

id
 H

or
vá

th
 / 

CE
T

13. — 16. PROSINCE 2018
O2 ARENA

PP inzerce Jezdecky katalog 1.5.indd   1 01/03/2018   12:59

12

Jezdecký katalog 2018



Global Champions Tour 2018  
s řadou novinek

Longines Global Champions Tour 
(LGCT) plní již od roku 2006 roli jedné 
z nejprestižnějších parkurových sérií světa. 
Závodí při ní nejlepší jezdci a koně, kteří 
během celé sezony sbírají body do žeb-
říčku na nejzajímavějších místech po celé 
zeměkouli. V roce 2016 se k LGCT, v níž 
se hodnotí jednotlivci, připojila Global 
Champions League (GCL), což je speciální 
soutěž družstev složených z jezdců různých 
národností. 

Oba seriály ročníku 2018 odstartují na 
konci března v Mexico City a poté se o dva 
týdny později přesunou na Floridu, kde vy-
roste kolbiště přímo na světoznámé pláži 
Miami Beach. Jediným asijským kolem je 
CSI5* Šanghaj, jež se bude konat koncem 
dubna. Okruh se poté přestěhuje do Ev-
ropy, kde se od května do září postupně 
vystřídají Madrid, Hamburg či St. Tropez 
jako nováček túry. Dále se světové hvězdy 
představí v Cannes, Cascais, Monaku, Paří-
ži, Chantilly, Berlíně, Londýně, Valkenswa-
ardu a Římě. 

V listopadu přijde na řadu tradiční 
mítink v katarské metropoli Dauhá, kde 
se uzavře bodování jednotlivců v rámci 

Celkem sedmnáct parkurových závodů 
nejvyšší kategorie CSI5* bude tvořit v roce 
2018 sérii Longines Global Champions 
Tour a také týmovou Global Champions 
League, která s ní jde ruku v ruce. Jedním 
z míst, kde se představí nejlepší jezdci 
světa, bude premiérově i Praha.

LGCT a bude vyhlášen šampion. Seznam 
vítězů za dobu existence seriálu je přehlíd-
kou skutečných jezdeckých es. V loňském 
roce se šampionem stal nizozemský repre-
zentant Harrie Smolders.

Tím však program nekončí. Šestnáct 
nejlepších týmů v rámci GCL postoupí do 
Global Champions League Super Cupu. 
Ten bude hostit ve dnech 13. – 16. prosin-
ce pražská O2 arena při historicky prvním 
ročníku akce zvané Global Champions 
Prague Playoffs. Další z novinek, které si 
budou moci vychutnat diváci v Praze, je 
Longines Global Champions Super Grand 
Prix, tedy Velká cena určená pro všechny 
vítěze předešlých kol LGCT v roce 2018. 

Od roku 2017 je do obou seriálů za-
pojena také dvojice českých reprezentantů 
Anna Kellnerová a Aleš Opatrný. Ti nebu-
dou chybět ani letos v řadách celku, který 
ponese jméno české metropole – Prague 
Lions, tedy Pražští lvi. �

Termínová listina  
Global Champions 2018 

22. – 23. 3. 2018 Mexico City (MEX)

5. – 7. 4. 2018 Miami (USA)

20. – 22. 4. 2018 Šanghaj (CHN)

4. – 6. 5. 2018 Madrid (ESP)

10. – 12. 5. 2018 Hamburk (GER)

31. 5. – 2. 6. 2018 St. Tropez (FRA)

7. – 9. 6. 2018 Cannes (FRA)

14. – 16. 6. 2018 Cascais Estoril (POR)

28. – 30. 6. 2018 Monako (MON)

5. – 7. 7. 2018 Paříž (FRA)

13. – 15. 7. 2018 Chantilly (FRA)

27. – 29. 7. 2018 Berlín (GER)

3. – 5. 8. 2018 Londýn (GBR)

10. – 12. 8. 2018 Valkenswaard (NED)

6. -9. 9. 2018 Řím (ITA)

8. – 10. 11. 2018 Dauhá (QAT)

13. – 16. 12. 2018 PRAHA (CZE)
Šampionem Global Champions Tour 2017  
se stal Harrie Smolders. 

Global Champions Tour se jezdí tradičně na Miami Beach…

…ale třeba také pod Eiffelovou věží v Pažíži. 

Foto Stefano Grasso/LGCT
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Světové jezdecké hry jsou spolu 
s olympiádou vrcholem pro každého 
jezdce, trenéra či majitele koní. Ty po-
slední proběhly v roce 2014 v Norman-
dii a nechyběla při nich početná česká 
výprava. V letošním roce hostí svátek 
koní a jezdeckého sportu americký Try-
on, kam bylo pořadatelství přiděleno 
poté, co se původně vybraný organizátor 
v Bromontu v Kanadě začal potýkat s ne-
řešitelnými finančnímu problémy. 

Zahajovací ceremoniál WEG v Ty-
ronu je na programu v úterý 11. září. 
Odstartuje jím třináct dní nabitých sou-
těžemi napříč všemi disciplínami, které 
zastřešuje Mezinárodní jezdecká federa-
ce (FEI). Ve středu 12. září se odehrají 
první soutěže v reiningu, v drezuře a roz-
běhne se také závod ve vytrvalosti na 160 
km. O medailistech z řad vytrvalců bude 
jasno hned po ukončení závodu, reining 
bude pokračovat druhým kolem o den 
později, drezura poběží až do 16. září. 

Čtyři dny od 13. do 16. září budou 
vyhrazeny pro všestrannost, od 18. do 

Světové jezdecké hry  
v Tryonu vrcholem sezony 

22. záři se bude rozhodovat o mistrech 
světa ve voltiži stejně jako o držitelích ti-
tulů v paradrezuře. Parkuroví jezdci při-
jdou na řadu od 19. září a jejich soutěže 
se potáhnou až do samého závěru her, 
tedy do 23. září. V ten den také uzavřou 
své snažení vozatajové v kategorii čtyř-
spřeží, jejichž medailový ceremoniál je 
v plánu rovněž na poslední den her. 

Historie WEG sahá do roku 1990, 
kdy první závody tohoto druhu uspořá-

Pro většinu jezdců jsou v jejich kariéře 
podobnou metou jako olympiáda! Řeč 
je o Světových jezdeckých hrách (WEG), 
které se stejně jako ty olympijské konají 
jednou za čtyři roky. Při největší jezdec-
ké události však na rozdíl od olympiády 
závodí zástupci všech disciplín. 

Drezura společně s parkury a všestranností 
je jednou z olympijských disciplín, které 
samozřejmě nemohou chybět ani v rámci WEG. 

Na WEG samozřejmě nemůže chybět voltiž, 
stejně jako další tři neolympijské disciplíny – 
spřežení, reining a vytrvalost. 

Světové jezdecké hry se konají jednou za čtyři roky – v mezičase olympijských her. 

Foto Dirk Caremans / FEI

Foto Dirk Caremans / FEI
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do 3 . .201

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

dal švédský Stockholm. V rozestupu čtyř 
let se pak v pořadatelství vystřídali Haag 
v Nizozemí, italská metropole Řím, Jerez 
de la Frontera ve Španělsku, Cáchy v Ně-
mecku, americké Kentucky a již zmíněná 
Francie, konkrétně město Caen v Nor-
mandii.

Do Spojených států amerických do-
razí v roli obhájců medailí ve vytrvalosti 
Španělé, kteří ovládli v roce 2014 soutěž 
družstev, v reiningu neměli konkuren-
ci američtí jezdci. Němci budou hájit 
týmové tituly v drezuře a všestrannosti 
i mezi voltižními skupinami. Nizozemci 
dominovali v soutěžích čtyřspřeží a ve 
skákání. V paradrezuře si vedli nejlépe 
reprezentanti Velké Británie. �

Program WEG 2018 v Tryonu
11. 9. 2018 Zahajovací ceremoniál

12. – 13. 9. 2018 Vytrvalost

12. – 15. 9. 2018 Reining

12. – 16. 9. 2018 Drezura

18. – 22. 9. 2018 Voltiž

18. – 22. 9. 2018 Paradrezura

19. – 23. 9. 2018 Skoky

21. – 23. 9. 2018 Spřežení

17
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Sezona 2018 je výjimečná tím, že se 
budou konat Světové jezdecké hry (WEG), 
které přicházejí pravidelně v intervalu jed-
nou za čtyři roky. To však znamená, že 
v tomto roce neuvidíme mistrovství Evro-
py v seniorských kategoriích. Výjimkou je 
spřežení, neboť v Tryonu, dějišti WEG, se 
koná pouze soutěž čtyřspřeží. Většina ev-
ropských a světových šampionátů proběh-
ne v měsíci srpnu, kdy bude opravdu ruš-
no a fanoušci všech disciplín budou mít při 
sledování těchto závodů skutečně napilno.

Jezdci proto, aby mohli vyrazit na ev-
ropský či světový šampionát, musí splnit 

Evropské a světové šampionáty 
pravidelně s českou účastí

náročné kvalifi kace, navíc je často čeká 
i dlouhá a nákladná cesta do dějiště akce. 
V roce 2017 se skokové mistrovství Evro-
py pro děti, juniory a mladé jezdce konalo 
v Šamoríně, čehož naše mladé naděje plně 

Úspěšní čeští reprezentanti, kterým se daří 
na národních i mezinárodních závodech, 
se pravidelně účastní také mistrovství 
Evropy (ME) a mistrovství světa (MS). Dá se 
očekávat, že české národní barvy při nich 
nebudou chybět ani letos. 

využily a na jih Slovenska vyrazily v maxi-
málním počtu, jak to dovolují mezinárodní 
pravidla. Letos to budou mít o něco složi-
tější. Cestovat budou muset do Fontaine-
bleau (FRA), kde se uskuteční evropský 
šampionát těchto mladých kategorií záro-
veň v dalších dvou olympijských disciplí-
nách – drezuře a všestrannosti.  

Mistrovství Evropy pro juniory 
a mladé jezdce ve vytrvalosti se bude letos 
konat v italské Pise. Několik šampioná-
tů tento rok hostí Maďarsko, a to ME ve 
voltiži pro juniory, dále ME spřežení pro 
děti, juniory a mladé jezdce a poté také 
MS mladých koní ve spřežení.  Nejblíže 
to budou mít v roce 2018 jezdci startující 
při MS mladých koní ve vytrvalosti, neboť 
tento mítink se uskuteční ve slovenském 
Šamoríně. 

Čeští zájemci o start na evropském 
šampionátu v sedle pony se naopak musí 
smířit s cestou až do britského Bishop Bur-
ton, který hostí skoky, drezuru i všestran-
nost dětí na ponících. Několik šampionátu 
přidělila také Mezinárodní jezdecká fede-
race FEI do Nizozemí. Tam se odehraje 
ME v drezuře pro jezdce do 25 let, ME 
jednospřeží a MS v drezuře pro mladé 
koně. Mladí koně ve všestrannosti se tra-
dičně setkají při světovém mistrovství ve 
francouzském Le Lion d´Angers, zatímco 
na mladé skokany budou čekat mistrovské 
parkury v belgickém Lanakenu. V obou 
kategoriích jsme měli v roce 2017 úspěšné 
zástupce. �

Termínová listina ME a MS 2018
9. – 15. 7. 2018 Fontainebleau (FRA) ME skoky, drezura D, J, Y, všestrannost J, Y

25. – 29. 7. 2018 Pisa, San Rossore (ITA) ME vytrvalost J, Y

1. – 5. 8. 2018 Kaposvár (HUN) ME voltiž J

2. – 5. 8. 2018 Ermelo (NED) MS drezura YH

7. – 12. 8. 2018 Bishop  Burton (GBR) ME skoky, drezura, všestrannost pony

13. – 18. 8. 2018 Roosendaal (NED) ME drezura U25

16. – 19. 8. 2018 Aszár Kisber (HUN) ME spřežení D, J, Y

28. 8. – 2. 9. 2018 Kronenberg (NED) ME spřežení A1

5. – 9. 9. 2018 Mezohegyes (HUN) MS spřežení YH

13. – 16. 9. 2018 Lanaken (BEL) MS skoky YH

29. 9. 2018 Šamorín (SVK) MS vytrvalost YH

18. – 21. 10. 2018 Le Liond d´Angers (FRA) MS všestrannost YH

Čtyřspřeží v roce 2017 soutěžila na ME v Göteborgu, letos se utkají v rámci WEG. 

Juniorská voltižní skupina z České republiky byla 
v roce 2017 na ME velmi úspěšná. 

Mistrovství světa mladých koní ve vytrvalosti 
letos hostí Šamorín. 

Foto Petr Videnka

Foto Josef Malinovský

Foto Richrad Juilliart / FEI

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
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V každé z disciplín je právě republi-
kový šampionát klíčovou národní soutěží 
daného roku a jezdci se snaží co nejdřív 
splnit kvalifikační podmínky, aby mohli 
na mistrovství České republiky (MČR) 
startovat a bojovat tak o cenné kovy. Mis-
trovsví České republiky se koná celkem 
v sedmi disciplínách, které spadají pod 
Českou jezdeckou federaci (ČJF). Převa-
žují individuální soutěže, v některých dis-
ciplínách se však soutěží také v týmech. 

Letošním prvním MČR bude voltiží 
mítink v severomoravském Albertovci, 
kde se bude o medaile ve všech katego-
riích soutěžit již na počátku července. 
Po dalším úspěšném ročníku mistrovství 
České republiky ve všestrannosti, kdy se 
na jednom místě sešli jezdci všech věko-
vých kategorií, se i v roce 2018 dočkáme 
tohoto propojení. Chybět nebudou ani 
jezdci na pony, stejně jako děti. Vrcho-
lem pak bude seniorská soutěž. Hosti-
telem se stanou opět Pardubice, kde se 
pokusí potřetí v řadě za sebou zvítězit 

Mistrovství České republiky  
2018 opět desetkrát

v seniorské kategorii Miloslav Příhoda. 
V roce 2016 a 2017 nenašel přemožitele 
s koněm Lord.

Dějištěm MČR ve spřežení se letos 
stanou Semice na Nymbursku, kde se 
bude o tituly závodit také ve všech ka-
tegoriích. Skokový šampionát je tradič-
ně pro velký zájem účastníků a početná 
startovní pole rozdělen. Mladí jezdci a se-
nioři se představí ve Zduchovicích u Ka-
mýku nad Vltavou, obhajovat zlato bude 
mezi seniory Zuzana Zelinková. Děti a ju-
nioři se mohou těšit do Martinic na Pří-
bramsku, kde se bude bojovat o medaile 
v nejmladších věkových skupinách. 

Jedním z nováčků v rámci pořádání 
mistrovství České republiky jsou Krá-
lovice u Slaného, které přivítají během 
poloviny srpna nejlepší drezurní a parad-
rezurní jezdce. Naopak tradičním pořa-
datelem republikového šampionátu pro 
pony ve skocích i drezuře budou Zducho-
vice. Tam se mladí nadějní jezdci se svý-

Za národní vrcholnou soutěž se považuje 
mistrovství České republiky. Stejně jako 
v předešlém roce, i tentokrát se dočkáme 
celkem deseti republikových šampioná-
tů. Ty se uskuteční od července do října, 
přičemž nejvíce jich proběhne během 
prázdninových měsíců.

mi poníky pravidelně sjíždějí již řadu let 
a snaží se dosáhnout na některou z me-
dailí v konkurenci nejmladších nadějí jez-
deckého sportu.

Mistrovství České republiky ve vytr-
valosti se v roce 2018 uskuteční v seve-
ročeském Slavošově. V září se pak bude 
závodit v Kozlovicích na Frýdeckomís-
tecku při MČR v reiningu. Posledním 
letošním mistrovstvím v České republice 
bude šampionát pro paravoltižní jezdce. 
Ti se sejdou až v říjnu, a to v Hostěnicích 
nedaleko Brna. �

Termíny MČR v roce 2018
6. – 8. 7. 2018 Albertovec MČR voltiž (všechny kategorie)

19. – 22. 7. 2018 Pardubice MČR všestrannost (všechny kategorie)

20. – 22. 7. 2018 Semice MČR spřežení (všechny kategorie)

25. – 29. 7. 2018 Zduchovice MČR skoky (mladí jezdci, senioři)

1. – 5. 8. 2018 Martinice MČR skoky (děti, junioři)

15. – 19. 8. 2018 Královice MČR drezura a paradrezura(všechny kategorie)

22. – 26. 8. 2018 Zduchovice MČR skoky, drezura (pony) 

24. – 26. 8. 2018 Slavošov MČR vytrvalost (všechny kategorie)

8. – 9. 9. 2018 Kozlovice MČR reining (všechny kategorie) 

5. – 7. 10. 2018 Hostěnice MČR paravoltiž (všechny kategorie)
Mistryní ČR v parkurovém skákání se v roce 2017 
stala Zuzana Zelinková. 

V parkurovém skákání se koná MČR pro děti 
a juniory odděleně od starších kategorií. 

Sladká chuť vítězství při republikovém šampionátu. 
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Foto Kateřina Návojová
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   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.
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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.

Termínová listina MZ v ČR 2018
13. – 15. 4. 2018 Královice CPEDI3*

19. – 22. 4. 2018 Kladruby n. L. CAI2*-H1, CAI2*-H2, CAI3*-H1, CAI3*-H2, CAI3*-H4, CAI3*-P2

26. – 29. 4. 2018 Zduchovice CSIAm-B, CSIOCh, CSIOJ, CSIOY, CSIP, CSIYH

4. 5. 2018 Kozlovice CRI3*, CRIJ3*, CRIY3*

31. 5. – 3. 6. 2018 Frenštát p. R. CVI1*, CVI2*, CVI3*, CVICh1*, CVICh2*, CVIJ1*, CVIJ2*

15. – 17. 6. 2018 Brno CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP

21. – 24. 6. 2018 Olomouc CSI3*-W, CSIJ-A, CSIU25-A, CSIYH1*

2. – 5. 8. 2018 Nebanice CAI3*-H1, CAI3*-H2, CAI3*-H4 WCupQ, CAI3*-P4

24. – 25. 8. 2018 Slavošov CEI1*, CEI2*

13. – 16. 12. 2018 Praha CSI2*, CSI5*, Global Champions Prague Playoffs 

V roce 2018 se uskuteční celkem de-
set mezinárodních závodů, což je o dva 
více než v sezoně s číslem 2017. Jako na 
největší zážitek z loňského roku můžeme 
vzpomínat na CSI3*-W v Olomouci, kde 
udělal všem českým fanouškům obrov-
skou radost Aleš Opatrný, kterému se 
podařilo zvítězit v hlavní soutěži celých 
závodů. Tou byla náročná Grand Prix 
zařazená do Světového poháru Meziná-
rodní jezdecké federace v parkurovém 
skákání. Letos proběhne již pátý ročník 
této akce. 

Tentokrát to však nebude jediný me-
zinárodní mítink, který se v nejpopulár-
nější disciplíně u nás uskuteční. Meziná-
rodní soutěže proběhnou také na kolbišti 

ČR hostí v roce 2018  
deset mezinárodních závodů

ve Zduchovicích u Kamýku nad Vltavou. 
Určeny budou především pro děti, junio-
ry, mladé jezdce, neboť pro tyto katego-
rie je určené právě zduchovické CSIO. 
Navíc se při něm můžeme těšit i na týmo-
vou soutěž. Na závěr roku se pak navíc 
uskuteční skokový mítink Global Cham-
pions Prague Playoffs. Pražská O2 arena 
zažije premiéru zcela výjimečné akce, 
která bude součástí sérií Longines Global 
Champions Tour a Global Champions 
League. Do těch se každoročně zapojují 
nejlepší jezdci a koně světa.

V letošním roce došlo k nárůstu počtu 
mezinárodních závodů v České republice. 
Ty přinášejí vždy atraktivní podívanou, 
neboť se na nich sejdou kvalitní domá-
cí a také zahraniční jezdci, kteří nabízí 
zároveň českým zástupcům srovnání se 
zahraniční konkurencí. 

Mezinárodní drezurní závody se v roce 2018 
uskuteční v Brně na Panské líše již podvacáté. 

Světový pohár v parkurovém skákání se v Olomouci vždy těší ze skvělé divácké kulisy.

Příznivci všestrannosti si na návrat mezinárodních 
závodů v této disciplíně na česká kolbiště budou 
muset ještě počkat. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Stanislav Pitela

Foto Kateřina Návojová

V rámci Světového poháru se bude 
bojovat i v Brně. Pořadatelé na Panské 
líše jsou již tradičními organizátory mezi-
národních drezurních závodů Světového 
poháru. V roce 2017 se mohli těšit na-
příklad z účasti švédského jezdce Patri-
ka Kittela, který figuruje dlouhodobě na 
předních příčkách mezinárodního FEI 
žebříčku. Brněnské CDI-W je plánováno 
na obvyklý červnový termín a na své si 
při něm přijdou i děti na pony a junioři. 
V paradrezuře se pak letos uskuteční me-
zinárodní mítink CPEDI3* v Královicích. 

Třetí disciplínou, v níž budou jezdci 
soutěžit o body do Světového poháru, je 
spřežení. Do seriálu jsou totiž ji po řadu 
let zapojeny tradiční závody CAI3*-W, 
které hostí západočeské Nebanice. Stejně 
tak je s kalendářem mezinárodních zá-
vodů v České republice neodmyslitelně 
spjatý Rudolfův pohár, což je rovněž vo-
zatajské klání kategorie CAI3*. To pro-
bíhá během dubna v areálu Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem. 

Pravidelně se konají v České repub-
lice také mezinárodní závody ve voltiži, 
a to ve Frenštátu pod Radhoštěm. Jinak 
tomu nebude ani letos. Přehled tuzem-
ských mítinků zapsaných do kalendáře 
FEI doplní dále závody CRI v reiningu, 
které hostí Kozlovice.

Návrat mezinárodních závodů měly 
zažít Pardubice. Místo, kde se dříve ko-
nalo také mistrovství Evropy ve všestran-
nosti pro mladší věkové kategorie, po 
několikaleté odmlce mělo opět hostit me-
zinárodní klání v této disciplíně. Pořada-
telé však nakonec od plánu ustoupili. �
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Seriál Český jezdecký pohár se skládá 
hned z několika túr, v nichž jezdci boju-
jí během jednotlivých kvalifi kačních kol 
o body do žebříčku a tím i o následný po-
stup do fi nále. Ani v sezoně 2018 nebudou 
chybět v rozpisech jednotlivých mítinků 
rámcové túry Amateur Tour pro nepro-
fesionální jezdce, Czech Junior Cup pro 
jezdce do 18 let a v neposlední řadě také 
U25 pro jezdce ve věku do 25 let.

O důležité body v hlavní seriálové túře 
soutěží skokani vždy v závěru jednotlivých 
mítinků, a to v rámci nedělních Velkých 
cen. Výjimkou je noční Velká cena Ptýro-
va, která se koná v sobotu v pozdních ve-
černích hodinách. Ve Velkých cenách je 
pro závodní dvojice připraven parkur na 
úrovni T* nebo vyšší, tedy s výškou pře-
kážek minimálně 145 cm a jde vždy o sou-
těže s fi nále pro deset dvojic s nejlepším 
výsledkem z kola základního.

Novinkou letošní sezony je dějiště fi -
nále, kterým se stane poprvé středočeský 
areál ve Zduchovicích u Kamýku nad Vl-
tavou. Asociace Český skokový pohár má 
také nového člena, jímž se stala Tělový-
chovná jednota Equus Kinsky z Hradištka 
u Sadské. Ta v Asociaci ČSP nahradila 
Stáj Václav Kolín. Hradištko ovšem není 
v pořádání mítinku tohoto seriálu úplným 
nováčkem, protože v uplynulé sezoně hos-
tilo právě kolínskou Velkou cenu.

Jedenáct zastávek 
Českého skokového poháru 2018

I v letošním roce zahájí celý seri-
ál závody v Martinicích, a to v termínu 
19. – 22. dubna. Tři kola Českého skoko-
vého poháru se pak uskuteční v květnu 
– hned v úvodu měsíce v Brně, čtrnáct 
dní na to, se dalšímu kolu otevřou brány 
areálu v Ostravě a na konci května se pak 
uskuteční závody v Hradištku u Sadské. 
Jediný červnový mítink v rámci České-
ho skokového poháru bude hostit Suchá 
u Litomyšle. Napilno budou mít sportov-
ci v červenci, kdy je čekají kvalifi kační 
kola v Hořovicích a Olomouci. Další, už 
srpnovou zastávkou Českého skokového 
poháru bude Ptýrov, kde se v sobotních 
večerních hodinách uskuteční divácky ob-
líbená Noční Velká cena v záři umělého 
osvětlení. Následně se seriál přesune do 
Opavy. Předposlední šanci bodovat do 
žebříčku budou mít jezdci v polovině září 
ve Frenštátu pod Radhoštěm. 

Závěrečná Velká cena proběhne 
29. září ve Zduchovicích, kde se také o den 
později uskuteční fi nále nejen hlavní túry, 

S několika novinkami vstoupí v roce 2018 
do sedmnácté sezony oblíbený seriál 
závodů Český skokový pohár. Stejně jako 
předchozí rok i letos bude pro účastní-
ky i diváky připraveno celkem jedenáct 
zastávek. 

Termínová listina ČSP 2018
19. – 22. dubna VC Martinic

5. – 6. května VC Brna
18. – 20. května VC Ostravy
24. – 27. května VC Hradištka

7. – 10. června VC Litomyšle
5. – 8. července VC Hořovic

12. – 15. července VC Olomouce
8. – 11. srpna VC Ptýrova

23. – 26. srpna VC Opavy
14. – 16. září VC Frenštátu
27. – 30. září VC Zduchovic + FINÁLE

ale i rámcových seriálů – Amateur Tour, 
Czech Junior Cupu a U25. 

Do fi nále Českého skokového poháru 
tradičně postoupí čtveřice jezdců s nejvyš-
ším počtem nasbíraných bodů z jednotli-
vých Velkých cen napříč celou sezonou. 
Důležitou prověrkou fi nalistů je každoroč-
ně výměna koní, kdy jezdci musí překonat 
fi nálový parkur nejen se svým koněm, ale 
i v sedle koní svých soupeřů. Obhájcem ví-
tězství je Marek Klus, který ovládl loňské 
velké fi nále v Hořovicích na Berounsku. �

Barbora Tomanová se v roce 2017 dostala nejen 
do velkého fi nále ČSP. Uspěla i v kategorii U25. 

Vítězem loňského fi nále ČSP se stal Marek Klus.

Do fi nále se střídáním koní postupuje nejlepší čtveřice jezdců z kvalifi kačních Velkých cen ČSP. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová
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HELITE Airbags je nejrychlejší air- 
bag na trhu, který se nafukuje za méně 
než 100 milisekund. Je testován stovkami 
aktivací a stále si udržuje 100% funkčnost 
a připravenost. Schváleno Povoleno pro 
použití v soutěžích Mezinárodní jezdecké 
federace (FEI).

Barbora Kamírová je mladou jezdky-
ní, věnující se koním od malička. Působí 
ve svém domovském Sportovním klubu 
Borová, který je součástí rodinné spor-
tovní stáje rodičů Barbory. Jezdeckému 
sportu se závodně věnuje od 8 let, kdy 
začala soutěžit na svém prvním poníkovi 
Berušce a od té doby slaví jeden úspěch 
za druhým. I proto se právě ona stala am-
basadorkou Helite airbagových systémů 
v jezdeckém sportu. Přinášíme s ní krátký 
rozhovor…

�� Jaké máte plány a dlouhodobé cíle na 
sezonu 2018? 

Největší pozornost směřuji k mis-
trovství Evropy, neboť je to můj poslední 
rok v mladých jezdcích. Nicméně mi to 
neulehčuje FEI kalendář, protože CCI** 
jsou vypisovány jen minimálně a ME je 

S Barborou Kamírovou  
o HELITE Airbags Equestrian
Air bundy a vesty HELITE přetvořily 
bezpečnostní standard oblečení pro 
jezdce. Tyto vysoce kvalitní airbagy 
používalo 14. národních týmů na 
olympijských hrách v Londýně 2012. Z Ria 
2016 si zlatou medaili odvezl francouzský 
HELITE ambasador Karim Florent 
Laghouag. 

již začátkem července. Se Slověnou a Ba-
lou se chystáme o úroveň výše a ke kon-
ci sezony bych se s nimi ráda ukázala na 
mezinárodních závodech. Plánuji i účast 
na mistrovství České republiky.

�� Jak hodnotíte úroveň a informovanost 
o nejnovějších trendech v ČR? Mám na 
mysli bezpečnost a Airbagové vesty, 
které jsou již ve světě běžným ochran-
ným prostředkem?

Období, kdy se tyto vesty začaly obje-
vovat, jsem strávila v zahraničí, kde byly 
využívány poměrně často. V současné 
době je u nás jezdci používají celkem běž-
ně, takže už se u nás nechají sehnat dobře. 
V minulém roce jsme ji přidali do sorti-
mentu i v naší firmě Kamír & Co.

�� Sama jezdíte v airbagové vestě HELI-
TE. Jak jste se k ní dostala? Popište 
čtenářům začátky a zvykání si na 
tento bezpečnostní prvek.

Vesty jsem vídala u ostatních jezdců 
a vzhledem k tomu, že ve všestrannosti 
není o pády nouze, přišla mi vesta jako 
dobrá investice do ochrany svého zdraví. 
Nijak nepřekáží v pohybu a po chvíli o ní 
člověk ani neví, takže i mě, jako většině 
jezdců, se povedlo v cíli seskočit bez ode-
pnutí a „nafouknout“ se.

�� Vnímáte nějak na českých závodech 
posun v uznání airbagů HELITE jako po-
vinného, bezpečnostního prvku? Přeci 
jen v minulosti byly i případy, že jezdci 
nebyli připuštěni na start, i přesto že je 
uznává mezinárodní federace (FEI) a že 
je vídáme u světových jezdců mj. od 
olympiády v Londýně.

Ještě jsem se nesetkala s tím, že by 
někomu nebyl povolen start kvůli tomu, 
že měl airbagovou vestu. Pouze vím, že 
se řešilo, zda může jezdec startovat pou-
ze s ní bez pevné bezpečnostní vesty, což 
chápu, protože při pádu jezdce s koněm 
nemusí dojít k odepnutí a tím pádem ves-
ta nemá ten správný účinek. Co se týká 
povinnosti, myslím, že je na každém, aby 
rozhodl, zda ji bude používat nebo ne, 
někomu to nemusí vyhovovat, já osobně 
ji doporučuji.

�� Děkujeme za rozhovor!

Jezdci všestrannosti i spřežení sbírají 
body do žebříčku během kvalifikačních 
kol. Jednotlivá kola jsou rozmístěna do 
různých koutů České republiky, kde jezd-
ci během tří dnů absolvují drezurní, sko-
kovou a terénní zkoušku. Důležité body, 
které si závodníci připíšou do žebříčku 
následně rozhodnou o jejich účasti v sa-
motném finále.

Jezdci všestrannosti budou v letošní 
sezoně bojovat v osmi základních kolech. 
Tato disciplína je v seriálu Zlaté podkovy 
rozdělena do celkem čtyř kategorií. Nej-
náročnější z nich nese jméno samotného 
seriálu a závodníci v ní musí překonat 
prověrku s obtížností CNC1*. O něco jed-
nodušší je pak pro jezdce i koně takzvaná 
Stříbrná podkova, během níž musí dvojice 
překonat kvalifikace stupně „L“. Soutěže 
v Bronzové podkově jsou přizpůsobeny 
pro děti a juniory do 18 let. Ti závodí bě-
hem mítinků na úrovni obtížnosti „ZL“. 
Poslední hodnocenou kategorií tohoto 
seriálu je takzvaná Soutěž nadějí pro koně 
startující v dané sezoně poprvé nebo pro 
koně ve věku 4 a 5 let, kteří se musí popa-
sovat rovněž se stupněm „ZL“.

První zastávkou Zlaté podkovy ve 
všestrannosti budou koncem dubna Par-
dubice. Dva týdny na to se souběžně 

Zlatá podkova  
v roce 2018  
již po třiapadesáté

uskuteční další dvě kvalifikační kola, která 
hned první víkend v květnu budou hostit 
areály v Těšánkách a Dvorečku. Poslední 
květnový mítink proběhne v Borové. Na 
následující měsíc je naplánována trojice 
závodů, a to v Brně na Panské Líše, v Loš-
ticích a na přelomu června a července pak 
budou mít jezdci předposlední šanci pro 
získání důležitých bodů ve Vrchovanech. 
V první polovině srpna proběhne kvalifi-
kační kolo v Humpolci, kde se o tři týdny 
později uskuteční samotné finále.  

O tři kvalifikační mítinky méně čítá 
kalendář soutěží spřežení.  Ve vozatajské 
Zlaté podkově je hodnocena trojice kate-
gorií, a to jednospřežní, dvojspřeží a čtyř-

Seriál Zlatá Podkova s tradicí dlouhou více než půlstoletí vstoupí v roce 2018  
do 53. sezony. V rámci tohoto seriálu se představí během jednotlivých kvalifikačních 
kol jezdci všestrannosti i vozatajové. Zástupci obou disciplín se však sejdou až v rámci 
finálového mítinku, protože jednotlivé kvalifikace probíhají odděleně.

Termínová listina ZP 2018
20. – 22. 4. 2018 Pardubice, všestrannost

5. – 6. 5. 2018 Těšánky, všestrannost
5. – 6. 5. 2018 Dvoreček, všestrannost
5. – 6. 5. 2018 Semice, spřežení

19. – 20. 5. 2018 Borová, všestrannost
19. – 20. 5. 2018 Těšánky, spřežení

1. – 3. 6. 2018 Panská Lícha,  
všestrannost

9. – 10. 6. 2018 Mimoň, spřežení
16. – 17. 6. 2018 Loštice, všestrannost
23. – 24. 6. 2018 JK Mikulov, spřežení

30. 6. – 2. 7. 2018 Vrchovany, všestrannost
7. – 8. 7. 2018 Pardubice, spřežení
4. – 5. 8. 2018 Humpolec, všestrannost

24. – 26. 8.2018 Humpolec – FINÁLE

spřeží. Titul „Mistra opratí“ si odváží vždy 
vítěz finále dvojspřeží.

Vozatajové začnou sbírat kvalifikač-
ní body v prvním víkendu v květnu, a to 
v Semicích, po kterých se sjedou na další 
květnovou zastávku tentokrát do Těšánek. 
V červnu se jezdci mohou těšit na dvoje 
závody tohoto seriálu, konkrétně v Mimo-
ni a v Mikulově. Závěrečné kvalifikační 
kolo proběhne na začátku července v Par-
dubicích. Poté budou mít vozatajové více 
než měsíc na odpočinek a další trénink 
před tím, než vypukne v závěru srpna spo-
lečné finále v Humpolci. �

Nedílnou 
součástí Zlaté 
podkovy jsou 
i vozatajské 
soutěže. 

Finále pro obě disciplíny probíhá každoročně na 
závodišti v Humpolci.

Zlatá podkova ve všestrannosti startuje již tradičně v Pardubicích. 

Foto Kateřina Návojová

Foto Gabriela Pilařová
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Zvyšte svým dětem a sobě 
výrazným způsobem bezpečnost 
při tom, co milujete! Všechny 
produkty HELITE Airbags 
naleznete na adrese  
www.helite.cz.
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Disciplíny pod hlavičkou ČJF: 

SKOKY
Nejrozšířenější jezdeckou disciplínou 
co do počtu sportovců i pořádaných 
závodů na světě je bezpochyby parkurové 
skákání. Stejný trend je možné pozorovat 
i v České republice, která na tom s popula-
ritou parkurů není jinak. 

Soulad jezdce a koně prověřuje drezura. Závodníci předvádějí takzvanou drezurní úlohu v pís-
meny označeném a nízkým plůtkem ohraničeném obdélníku ve velikosti 20 x 40 metrů nebo 
20 x 60 metrů, podél kterého stojí rozmístěná stanoviště rozhodčích.

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

DREZURA

Jezdec v sedle svého čtyřnohého 
svěřence má za úkol překonat překážky 
v předem připraveném pořadí, aniž by 
zaznamenal chybu. Jako chyba je během 
parkuru počítáno shození překážky, zasta-
vení, neboli odmítnutí koně překonat pře-
kážku, či nutnost dvojice udělat v průběhu 
soutěže kruh. Za každou takovou chybu 
pak dvojice inkasuje penalizaci čtyř trest-
ných bodů. Další trestné body mohou zá-

vodníci dostat za překročení stanoveného 
času pro dojetí do cíle dané soutěže. Dů-
vodem pro vyloučení dvojice z dalšího po-
kračování je trojí neposlušnost koně nebo 
pád jezdce, koně či popřípadě obou.

Nejnižší možnou kategorií skokové 
soutěže je při ofi ciálních závodech stupeň 
ZZ, kde dvojice překonává parkur s výš-
kou překážek do 80 cm. Nejnáročnější 
soutěž v České republice může být vypsá-
na s obtížností T**, kde je pro závodníky 
připraven parkur 155 cm. Ve světě je ale 
běžně k vidění i stupeň vyšší, a to s překáž-
kami na 160 cm.

Existuje hned několik druhů hodno-
cení skokových soutěží. Jedním z nich je 

soutěž na čas, kde mimo nasbíraných trest-
ných bodů jezdci závodí o co nejrychlejší 
překonání překážek a protnutí cílové čáry. 
V soutěži s rozeskakováním závodní dvo-
jice překonávají nejprve základní parkur. 
V případě shodného výsledku více účast-
níků na prvním místě se dvojice s takovým 
výsledkem probojují do rozeskakování 
o nejvyšší příčky. Především u nižších sou-
těží se můžeme setkat také s limitovaným 
časem, kde se jezdec spolu se svým koněm 
snaží překonat všechny překážky co nej-
blíže stanovenému času. �

Drezurní úloha se skládá z povinných, 
přesně po sobě jdoucích cviků v kroku, 
klusu i cvalu, které jezdec v sedle svého 
koně musí předvést v co nejkorektnějším 
provedení. Závodní dvojici hodnotí během 
jejich vystoupení sbor rozhodčích, který 
se zaměřuje na schopnosti a výkon jezdce 
i koně. Ve svých výsledkových protoko-
lech tak jezdci najdou známkové, popřípa-
dě i slovní hodnocení, za jednotlivé cviky, 
chody koně, kmih a poslušnost spolu s hod-
nocením pozice a sedu jezdce a správnosti 
i účinnosti jeho pomůcek. Samotné známky 
ve škále 0 - 10 jsou následně přepočítány do 
konečného procentuelního výsledku.

Úloha stupně Z patří k těm jednoduš-
ším a je součástí například i zkoušek základ-
ního výcviku jezdce, kterou musí splnit sko-
kový i všestranní jezdci před zahájením své 
jezdecké kariéry. Nejnáročnější drezurní 
úlohy Grand Prix dokáže překonat v České 

republice jen hrstka koní. Součástí takové 
úlohy jsou totiž složité cviky jako například 
přeskoky v řadách, piafy i pasáže.

Ilustrační foto 
Stanislav Pitela

Divácky atraktivní typ drezurních sou-
těží jsou takzvané küry, neboli volná dre-
zurní úloha na hudbu. Zde si jezdec sám 
skládá předepsané cviky do pořadí tak, aby 
vyhovovaly jeho koni, ale především aby 
celá úloha zapadala do libovolně zvolené 
hudební kulisy. Rozhodčí ve svých výsled-
cích hodnotí mimo jiné také výslednou 
náročnost, kterou pro sebe i svého koně 
jezdec v küru připravil. �

Ilustrační foto 
Kateřina Návojová

29

Jezdecký katalog 2018

28

Inzerce

MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠKY A BOXY

VÝROBA BOXŮ 
A STÁJOVÉHO VYBAVENÍ 
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ohradní texas panely a kruhové jízdárny 
za bezkonkurenční ceny!
ohradní texas panely a kruhové jízdárny
za bezkonkurenční ceny!

Novinka
více na 

www.equicov.eu
tel.: 603 529 989

za bezkonkurenční 
ceny



Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

VŠESTRANNOST
Všestrannost je jednou z nejnáročnějších 
disciplín jezdeckého sportu. Řadí se mezi 
tři olympijská odvětví. Závody všestran-
nosti se skládají ze tří odlišných zkoušek, 
které skutečně prověří nadání a připrave-
nost dvojic.

Soutěže sportovního spřežení se vypisují 
pro pony i velké koně. Vozatajské závody 
se zpravidla konají ve třech dnech, během 
kterých dojde k dokonalé prověrce koní bě-
hem drezurní, parkurové i terénní zkoušky.

Disciplíny pod hlavičkou ČJF: 

SPŘEŽENÍ

Závody všestrannosti se skládají z dre-
zurní úlohy, terénní jízdy (cross country) 
a skokové zkoušky (parkuru). Právě terén-
ní jízda je velice náročná, neboť dvojice 
překonává na trase umělé či přírodní pře-
kážky. Kůň musí být v dostatečné kondici, 
aby zvládl překonat nejen všechny skoky, 
ale stihl i náročné a poměrně rychlé tem-
po. Navíc musí být také dostatečně opatr-
ný a obratný. 

V drezurní úloze se klade důraz na 
přiježděnost a poslušnost koně, stejně tak 
jako jeho chody a ochotu spolupracovat. 

Na parkuru pak hraje hlavní roli jeho po-
zornost. Často je připravena parkurová 
část až jako poslední a kůň tak musí mít 
dostatek sil až do této závěrečné zkoušky. 

Jak drezura, tak parkury jsou samostat-
nými disciplínami, jimž se věnují jezdci 
a koně specialisté. Připravit však dvojici do 
všech tří částí v rámci všestrannosti vyža-
duje obrovské trenérské a jezdecké umění 
a v neposlední řadě také talent obou účast-
níků. 

V posledních letech se můžeme setkat 
na národních závodech nejen s náročný-
mi soutěžemi, často jsou vypisovány také 
lehčí soutěže, které pomáhají vyzkoušet 
si tuto disciplínu i méně zkušeným dvoji-
cím. To napomohlo rozvoji této disciplíny 
v České republice a nárůstu jezdců, kteří 
se pravidelně takových sportovních akcí 
účastní.  Na druhé straně škály obtížnosti 

stojí Světové jezdecké hry či mistrovství 
Evropy. V uplynulé sezoně mělo Česko 
právě na evropském šampionátu svého zá-
stupce, a to Miloslava Příhodu, který je dr-
žitelem titulu mistr ČR z let 2016 a 2017. �

Vozatajské závody probíhají v Čes-
ké republice v celkem čtyřech kategorií, 
a to v kategorii jednospřeží, dvojspřeží, 
dvojspřeží pony a čtyřspřeží. Koně, po-
případě samotný kůň, jsou zapřaženy za 
kočár, který ovládá samotný kočí. Důle-
žitou součástí posádky na kočáru je také 
přísedící, který má za úkol vyvažovat vůz 
nebo radit kočímu trasu.

První závodní den probíhá drezurní 
zkouška, během které spřežení předvá-
dí úlohu složenou z povinných po sobě 
jdoucích cviků. Rozhodčí během této čás-
ti sledují klidnost, soulad i pravidelnost 
v předvedení koní.

Ilustrační foto 
Kateřina Návojová

Následující den přichází na řadu nej-
atraktivnější část, kterou je bezesporu 
terénní zkouška, často označována jako 
maraton. V maratonu se jezdec snaží své 
spřežení provést přes nejrůznější přírod-

Ilustrační foto 
Gabriela Pilařová

ní překážky v co možná nejkratším čase 
a bezchybně. Chybu může vozataj zazna-
menat shozením míčků, které jsou roz-
místěny na jednotlivých překážkách.

Závěrečnou částí vozatajských mí-
tinků je parkurová prověrka. Překážky 
v podobě kuželů musí kočár projet v pře-
dem připraveném kurzu a opět aniž by 
zaznamenal chybu. I v této zkoušce jsou 
totiž na jednotlivých kuželích rozmístěny 
míčky, jejichž zchození znamená přičtení 
trestných vteřin. �
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Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

VOLTIŽ
V klasickém jezdectví existují dvě takzvaně nesedlové disciplíny. Vedle spřežení se jedná také 
o voltiž, což je poněkud zjednodušeně gymnastika na neosedlaném koni. Jeden či více jezdců ve 
voltižních soutěžích cvičí na hřbetě koně s pomocí speciálních madel.

Reining je jediným odvětvím, které mezi kla-
sickými jezdeckými disciplínami zastupuje 
westernové ježdění. Je nejmladším sportem 
pod křídly Mezinárodní jezdecké federace 
(FEI). Do jejích řad vstoupil v roce 2000. 

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

REINING

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

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. V povinných 
sestavách je sled cviků přesně stanoven, 
ve volné sestavě určuje zařazení cviků 
trenér spolupracující s jezdcem. Často jde 
o propracované choreografi e, při nichž má 
v ději své místo hudba i dres voltižéra, kte-
rý si nezadá s divadelním kostýmem.

Výkon všech účinkujících, tedy 
voltižéra, koně i lonžéra bedlivě sleduje 
sbor rozhodčích. Ačkoliv se zdá být lonžér 
pouhým vodičem, na výsledku se podílí 
obrovskou měrou. Právě na jeho schop-
nostech a zkušenostech často záleží, zda 
jeho čtyřnohý svěřenec odcválá sestavu 
v pravidelném, klidném a pro cvičence na 
jeho zádech vhodném tempu.

Voltižní závody jsou výjimečné také 
tím, že se téměř výhradně konají v halách, 
bez ohledu na to, v jakém ročním obdo-
bí zrovna probíhají. Soutěží se odděleně 
v kategoriích žen a mužů, což je jinak pro 
jezdectví rovněž netypické. Vypisovány 
bývají vedle klání jednotlivců i soutěže 
dvojic, označované ve světě jako Pas-de-
-deux a soutěže skupin.

Česká republika si drží v mezinárod-
ním měřítku velmi dobrou pozici. Gene-
raci mistra světa z roku 2008 Petra Eima 
a také pravidelného fi nalisty Světového 
poháru z let 2015 a 2016 Lukáše Kloudy 
vystřídaly další naděje, jako jsou Tereza 
Czyžová mezi dětmi či skupina z JK Voltiž 
Albertovec v soutěžích juniorů. �

Disciplína sice patří k westernovým 
odvětvím, je však čistě sportovní záležitos-
tí, jezdec nepoužívá žádná lasa, nekličkuje 
mezi barely a nechytá telata. Jde hlavně 
o předvedení přiježděnosti, poslušnosti 
a přesnosti koně.

Reining vychází z tradice využití koní 
v honáctví. Nejhlubší historii má v severní 
Americe, kde se dovednost jezdců a koní 
využívala právě v shánění skotu a mani-
pulaci se stády. Není tedy divu, že nejú-
spěšnějšími reprezentanty ve statistikách 

šampionátů jsou zástupci Spojených států 
amerických a Kanady. V Evropě si pak 
velmi dobře stojí jezdci Belgie, Itálie a Ně-
mecka.

Pro toto odvětví se používají plemena 
s předpoklady pro western, což jsou napří-
klad koně quater horse či paint horse, kteří 
jsou učenliví a dobře ovladatelní.

A o co v reiningu jde? Dvojice předvádí 
sestavu cviků, která se nazývá pattern. Sklá-
dá se z prvků, jako jsou kruhy, malý i rychlý 
velký kruh, precizní couvání, či tolik typic-
ké spiny a sliding stop. Pod pojmem spin 
se rozumí otočka o 360° kolem nehybné 
vnitřní zadní nohy, přičemž přední nohy se 
plynule překračují. Kůň musí zvládat spin 
v obou směrech. Sliding stop je zjednoduše-
ně klouzavé zastavení ze cvalu. Podsazené Ilustrační foto Eva Solanská

zadní nohy koně při něm kloužou po zemi 
(speciálním pískovém povrchu s pevným 
podkladem) a přední nohy klušou.

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. �

Ilustrační foto Petr Videnka

3332

Jezdecký katalog 2018Jezdecký katalog 2018

PARAGAN EDITION 2018
CUSTOMER´S COLLECTION
Sestavili jsme pro Vás kolekci přepravníků z nejprodávanějších modelů                                
za rok 2017. Vámi vybrané přepravníky v plné výbavě za zvýhodněnou cenu.

Panic system

V ceně je zahrnuto lakování celého vozidla v těchto barvách
BEIGE EFFECT GREY FRISH GRAPHITE GREY BLUE ORAGE

EXCELSION 5 Velká klapka s PUSH MINI uzávěrem
Kulaté zadní svítilny LED
Posuvné okno na levé straně nástavby 700 x 300
Okno posuvné (s mříží) mezi kabinou a prostorem pro koně  400x300
Pojezd přepážky
Výklopná hlavová zábrana s pevnou výplní
Držák sedel - 2ks
Držák uzdy - 2ks
Vědro stájové - 2ks
Tažné zařízení + 13-pinová zásuvka
Kamerový systém EVO1: monitor + kamera couvací a kamera vnitřní
Čalounění sedadel do kůže - DAKOTA (33100 Black D, bílé prošití - káro)
Rádio Navi50 IntelliLink s dot.displejem a Tom Tom live

EXCELSION 5 XL

V ceně je zahrnuto lakování celého vozidla v těchto barvách
BEIGE EFFECT GREY FRISH GRAPHITE GREY BLUE ORAGE

Kulaté zadní svítilny LED
Posuvné okno na levé straně nástavby 700 x 300
Okno posuvné (s mříží) mezi kabinou a prostorem pro koně  400x300
Držák sedel - 2ks
Držák uzdy - 2ks
Vědro stájové - 2ks
Tažné zařízení + 13-pinová zásuvka
Kamerový systém EVO1: monitor + kamera couvací + kamera vnitřní
Čalounění sedadel do kůže - DAKOTA (33100 Black D, bílé prošití - káro)
Rádio Navi50 IntelliLink s dot.displejem a Tom Tom live

Free stand

Nabízíme nástavby na přepravu koní již od 552 000 Kč
více informací na WWW.PARAGANHORSEBOXES.COM
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Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

VYTRVALOST
Jednou z mladších disciplín, zařazených do Mezinárodní jezdecké federace (FEI) v osm-
desátých letech minulého století, je vytrvalost. Ta se v poslední době dynamicky rozvíjí 
a čím dál větší popularitě se těší také mezi fanoušky jezdectví v České republice.

V jezdectví dostávají prostor také hen-
dikepovaní sportovci. Parajezdectví plní 
v první řadě hiporehabilitační funkci, je 
však také plnohodnotnou disciplínou, v níž 
se závodí i na Světových jezdeckých hrách 
či paralympiádě.

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

PARAJEZDECTVÍ

Jejím anglickým názvem je enduran-
ce a často tak bývá označována i u nás. 
Přestože členská základna tohoto odvětví 
zejména na základní úrovni rok od roku 
roste, jedná se o velice náročný sport. 
Jezdec musí být schopen perfektně od-
hadnout kondici a stav svého koňského 
svěřence, který musí být na daný závod 
skvěle připravený.

Dvojice při soutěži překonává předem 
stanovenou trať v terénu. V základních 
„začátečnických“ soutěžích označených 
českými národními pravidly jako ZM 
nesmí délka trasy přesáhnout 39 km. Na 
opačném konci stupnice obtížnosti stojí 

soutěže na 160 km, které se vypisují na-
příklad na mistrovství světa či seniorském 
evropském šampionátu. Obtížnost soutěže 
ovšem neurčuje jen délka trasy, ale také 
její profil a převýšení, terén či povrch, po 
němž je vedena. 

Mezinárodní jezdecká federace klade 
velký důraz na dodržování veterinárních 
pravidel a čím dál přísněji trestá zacháze-
ní, které by mohlo ohrozit zdraví zvířete. 
Welfare neboli pohoda koně musí být 
vždy na prvním místě. Trať je rozdělená 
na jednotlivé etapy. Na konci každé etapy 
přichází veterinární prohlídka koní, v pří-
padě pochybností veterinárního lékaře 

o kondici koně dojde k jeho vyloučení ze 
soutěže.

Vytrvalost není odvětvím vhodným 
pro širokou škálu plemen koní, nejlepšímu 
partnery pro soutěže endurance jsou pro 
jezdce především arabští plnokrevníci. Na 
blízkém východě je disciplína velice oblí-
bená a sportovci ze Spojených arabských 
emirátů, Bahrajnu či Saudské Arábie patří 
k absolutní světové špičce. V Evropě jim 
úspěšně konkurují Španělé, Francouzi či 
Němci. Česká reprezentace má také své 
úspěchy, jezdec Petr Jadlovský se napří-
klad v sezoně 2017 pohyboval stabilně 
v nejlepší čtyřicítce světového žebříčku. �

V České republice je nejrozšířenější pa-
radrezura. Její princip je stejný jako v dre-
zuře. Dvojice tedy předvádí sestavu cviků 
takzvanou úlohu, jejíž provedení hodnotí 
sbor rozhodčích pomocí procentuálního 
vyjádření. Obdobně jako v drezuře se také 
jezdí mezi sportovci i diváky velmi atraktiv-
ní küry neboli volné sestavy na hudbu.

Jezdci jsou zařazeni do několika kate-
gorií podle stupně postižení. Rozlišují se 
skupiny Ia, Ib, II, III a IV, přičemž nejtěžší 
postižení mají sportovci závodící v Ia. 

Česká paradrezura má na svém kontě 
i mezinárodní úspěchy. Úřadující mistry-

ně ČR a držitelka titulu Jezdec roku 2017 
právě v této disciplíně Anastasja Vištalová 
má za sebou účast na Světových jezdeckých 

Ilustrační foto Josef Malinovský

Ilustrační foto Josef Malinovský

hrách ve Francii v roce 2014 i paralympiá-
dě v Riu de Janeiru o dva roky později. 

Dalším z odvětví pro hendikepované 
jezdce je paravoltiž. V té se stejně jako pa-
radrezuře organizuje každoročně mistrov-
ství České republiky. Jezdci jsou rovněž 
rozděleni do skupin podle úrovně hendike-
pu. Paravoltižér vykonává pod zdravotním 
dozorem na neosedlaném koni gymnastic-
ké cviky, a to buď samostatně, nebo ve 
dvojici. 

Cílem paravoltiže  je rozvíjení a zdoko-
nalování pohybových schopností a celkové 
motoriky a koordinace. V rámci možností 
také zlepšování psychické kondice a schop-
nosti spolupráce s dalšími členy týmu.

Třetím odvětvím, jež není v České 
republice rozšířené, ale patří pod křídla 
Mezinárodní jezdecké federace, je paravo-
zatajství, tedy soutěže pro hendikepované 
jezdce spřežení. �



Termínová listina vybraných 
akcí v ZH Tlumačov

28. 4. 2018 Voltižní závody

23. 5. 2018 Svod tříletých klisen ČT

6. 6. 2018
Základní zkoušky výkonnosti 
hřebečků ČT

30. 6. 2018 Chovatelský den

4. 8. 2018
XXVI. Národní přehlídka koní 
plemene Shagya-Arab

12. 9. 2018 
Základní zkoušky výkonnosti 
tříletých klisen

27. 9. 2018 
Základní zkoušky výkonnosti 
chladnokrevných hřebců

Organizace v chovu koní za první 
republiky navázala na organizaci z dob 
rozpadnuvší se monarchie. Na Moravě 
a ve Slezsku vydržovala dále tři hřebčince 
podřízené velitelství hřebčinců v Hodo-
níně. Pro jižní Moravu to byl hřebčinec 
v Hodoníně, pro severní oblast hřebčinec 
v Olomouci Hejčíně a pro Slezskou oblast 
hřebčinec v Opavě. Již od roku 1921 se 
vedoucí kruhy na Ministerstvu zeměděl-
ství zabývaly myšlenkou zřídit pro Mora-
vu a Slezsko jeden velký státní hřebčinec. 
Myšlenku centralizace podporovaly také 
ekonomické důvody a nutnost zjednodu-
šení celé hřebčinecké agendy. Velkou roli 
při zřizování ústavu také sehrála potřeba 
vybudování státní hříbárny pro odchov 
hřebečků zakoupených ze zemského cho-
vu. Pro uskutečnění tohoto plánu byla pro-

Poznejte zblízka 
Zemský hřebčinec v Tlumačově

hlédnuta celá řada velkostatků a kasáren, 
ale bez výsledku, neboť tyto objekty neod-
povídaly prostorově nebo svou polohou. 
Přičiněním sekčního šéfa Ing. Wegera se 
podařilo získat ze záboru Pozemkového 
úřadu zbytkový velkostatek v Tlumačově 
z bývalého majetku hraběnky Marie Bal-
tazziové. Pro kladné rozhodnutí byla smě-
rodatná i výhodná poloha tohoto objektu, 
takřka ve středu Moravy na živé dvojko-
lejné dráze. Získaný velkostatek se skládal 
z pěti dvorů: Tlumačov, Skály, Terezov, 
Buňov, Otrokovice, s celkovou výměrou 
532,56 ha, z toho 43 ha lesa.

Z historického hlediska se samotný tlu-
mačovský dvůr připomíná již v roce 1490. 
V roce 1667 se uvádí pánský dvůr v Tlu-
mačově pro černý dobytek s ovčínem. Ob-

V současnosti jsou v České republice dva Zemské hřebčince, a to v jihočeském Písku 
a Tlumačově ve Zlínském kraji. Jedná se o chovatelská zařízení určená pro chov hřebců za 
účelem plemenitby. Oba mají bohatou historii. Jak vznikl hřebčinec v Tlumačově?

jekt sloužil svému účelu až do roku 1720, 
kdy byl vybudován dvůr nový a ten ná-
sledně přestavěn na hřebčinec. 

Plemenářská služba ústavu zajišťovala 
evidenci plemenných klisen, výkonnostní 
zkoušky v zemském chovu, přehlídky po-
tomstva, výstavy koní, zápisy do krajských 
plemenných knih klisen, revize zapsaných 
klisen a návrhy klisen do státní plemen-
né knihy. Tato osnova pracovní náplně 
zootechniků, později konzulentů a nově 
inspektorů chovu koní zůstává zachována 
dodnes.

Každoročně je vedle chovatelských 
událostí určených převážně pro odbor-
níky, pořádána v Tlumačově i řada akcí, 
které si najdou příznivce i mezi laickou 
veřejnost. Zemský hřebčinec pořádá jez-
decké závody a také tradiční chovatelský 
den. Na prohlídku hřebčince se můžete 
vypravit i jindy! Pravidelné prohlídky se 
konají od úterý do pátku vždy v 10 a ve 
13 hodin. O víkendech pak po telefo-
nické dohodě. Více se dozvíte na adrese 
www.hrebcinec-tlumacov.cz. �

Foto Dalibor Gragor

Foto Dalibor Gragor

Foto Dalibor Gragor
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PRZECHWOZD skokové 
centrum minikoní
Pro všechny majitele koní malých a mini 
plemen již pátou sezonu působí PRZECH-
WOZD skokové centrum minikoní. Hlavním 
cílem této neziskové organizace je rozvoj 
a propagace sportovního i rekreačního vy-
užití těchto čtyřnohých travních sekaček. 

A na co se s PRZECHWOZD skoko-
vým centrem minikoní můžete letos těšit? 
V rámci své činnosti pořádá PRZECH-
WOZD skokové centrum minikoní řadu 
veřejných akcí, na které se mohou přihlá-
sit majitelé všech koní, jejichž KVH ne-
přesáhne 99 cm. 

Tradičně novou sezónu zahájí jarní 
seminář, letos na téma „Sportujeme s ra-
dostí“, jehož pozvánku již nyní naleznete 
na facebookových stránkách PRZECH-
WOZD skokové centrum minikoní. Se-
minář je určen nejen pro pokročilé vo-
diče, ale vypsány jsou i loty pro úplné 
začátečníky. 

Pátý ročník skokového seriálu 
PRZECHWOZD TOUR 2018 bude opět 
obsahovat pět samostatných skokových 
závodů. Zde si mohou na parkuru pomě-
řit své síly všichni příznivci parkurového 
skákání minikoní s vodičem, kteří splňu-

jí podmínky pravidel závodů, a to hned 
v několika výkonnostně odstupňovaných 
soutěžích.  

Novinka loňské sezony „víceboj“ mi-
nikoní Malá cena PRZECHWOZD na-
bízí další možnosti využití minikoní, a to 
nejen v oblasti parkurového skákání, ale 
též v oblasti drezury či terénního běhu. 

Velká cena PRZECHWOZD – terén-
ní závod minikoní s vodičem láká stále 
více diváků i účastníků nejen z řad spor-
tujících minikoní, ale i těch, kteří mají 
svého koníka spíše jako společníka. Trať 
o délce 4000 m prochází krásným údolím 
Pošembeří, obsahuje řadu přírodních či 
přírodně umělých překážek a podle vlast-
ní kondice je ji možné zdolat třeba jen 
krokem. Letošní ročník se uskuteční 1. 7. 
2018 v areálu PRZECHWOZD skokové 
centrum, v Přehvozdí u Českého Brodu. 
Více najdete na adrese www.vcp2018.
mistecko.cz.

Máte minikoně do 99 cm KVH? 
Navštivte PRZECHWOZD skoko-
vé centrum minikoní! Na Facebooku: 
PRZECHWOZD skokové centrum mi-
nikoní najdete kontakt i seznam pořáda-
ných akcí. �

Dámy v sedle doma i v zahraničí
Zájmový spolek Dámy v sedle se na poli jezdeckého sportu pohybuje již od roku 2003, kdy 
jeho členky bývaly nedílnou součástí téměř všech výstav a přehlídek spojených s koňmi 
a jezdectvím. Od svých počátků se dámy výrazně posunuly k sportovnímu ježdění.  A to 
velmi úspěšně nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Od roku 2017 se stal spolek Dámy 
v sedle ofi ciálním zástupcem Side Saddle 
Asociation (SSA) pro Českou republiku. 
Minulá sezona dámským sedlům, resp. 
sportovní sekci, příliš nepřála. Zásahem 
vyšší moci byly zrušeny troje závody. 
Přesto se díky štědrým sponzorským da-
rům podařilo uspořádat jubilejní X. Mis-
trovství ČR jízdy v dámském sedle za pří-
tomnosti dvou rozhodčích delegovaných 
SSA. A české dámy rozhodně neudělaly 
ostudu, ba naopak. Na scéně se objevi-
lo mnoho nových a nadějných jezdkyň 
a koní. Poprvé byla otevřena kategorie 
určená dětem.

Absence soutěžních akcí umožnila 
prezentaci českých dam a dámské čtve-
rylky v německém Pulmann City. V roce 
2016, po více jak deseti letech, došlo 
k přesunu sídla spolku do středních Čech. 

V areálu Zámecké konírny Veltrusy mo-
hou zájemci využít možnost výcviku či 
vyjížděk v nádherném zámeckém par-
ku, a to jak v dámském, tak v klasickém 
sedle.  Pro malé slečny jsou zde otevřeny 
příměstské tábory a jezdecký kroužek se 
zaměřením na jízdu v dámském sedle.

V roce 2018 spolek připravuje něko-
lik vlastních akcí. Zámecký den koní 
aneb z pohádky do pohádky, kom-
ponované odpoledne pro děti i dospělé 
proběhne v hospodářském dvoře vel-
truského zámku 28. 4. 2018. Mistrovství 
ČR připravují Dámy v sedle na příští rok, 
ale ani letos nezůstanou bez možnosti 
závodního vyžití. V úterý 8. 5. 2018 se 
uskuteční Dámský den pod patronací 
SSA v zámeckém parku Obora Veltru-
sy. Připraveno je sedm soutěží určených 
výhradně bočním sedlům, včetně tzv. lea-

drein kategorií pro malé i začínající, ale 
již dospělé, dámy. Tyto závody jsou za-
neseny v ofi ciálním sportovním kalendáři 
Side Saddle Asiciation. V plánu je i sou-
středění 5.– 6. 5. 2018 s instruktorkami 
SSA. Jezdeckou sezonu zakončíme 3. 11. 
Hubertovou jízdou opět v zámeckém 
parku. Více informací najdete na adrese 
www.damyvsedle.cz. �

Foto archiv Dámy v sedle

Foto archiv PRZECHWOZD 
skokové centrum minikoní
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Working Equitation 
aneb pracovní jezdectví v ČR
Chcete si vyzkoušet drezurní cviky mezi různorodými překážkami, 
zlepšit ovladatelnost svého koně nebo se prostě jen pobavit a zjistit, 
co jako dvojice dokážete? Právě pro vás je tady Working Equitation, 
rychle se rozvíjející disciplína pracovního jezdectví v Čechách!

Tato disciplína vznikla v jižní a západní Evropě, jejím cí-
lem je velmi poslušný, obratný, rychlý a všestranný kůň, který 
perfektně zvládá drezuru jak na obdélníku, tak při překonávání 
rozmanitých překážek. Working Equitation se jezdí v různých 
třídách od nejlehčí Z, kde se překážky překonávají v kroku nebo 

klusu až po nejtěžší M, kde se kůň ovládá pouze jednou rukou 
a základním chodem je cval. 

Součástí všech tříd je drezurní test v obdélníku, v němž se 
posuzuje hlavně přesnost provedení a harmonie koně a jezdce. 
Dále pak test ovladatelnosti, ve kterém se prověří souhra dvoji-
ce na překážkách. Kromě třídy Z je zařazen také test rychlosti, 
během něhož záleží na obratnosti a rychlosti. Více informací na-
jdete na adrese www.cswe.cz. �

Foto archiv Working Equitation

Pony-games 
v roce 2018 slaví čtyři roky
Letos jsou českým Pony-games již čtyři roky. Za tu dobu urazily 
velký kus cesty, ale stále toho mají hodně před sebou. Je potěšují-
cí, že se staly součástí výcviku dětských jezdců v řadě klubů, pro-
tože škola hrou je pro děti vždy přitažlivější než monotónní dril. 

Pokračují též v myšlence „hry bez hranic“, což dokládají star-
ty zahraničních týmů na našich hřištích a naopak české týmy se 
úspěšně představily na několika turnajích v zahraničí. 

Třetím rokem jsou Pony-games podporovány i ze strany 
České jezdecké federace jako pedagogická disciplína umožňující 
dětem všestranný rozvoj a také vstup do světa soutěží v týmu 
vrstevníků bez zbytečné rivality. I díky této podpoře se usku-
teční již třetí ročník Pony-games Cupu, který bude mít pět kol: 
8. 4. Našiměřice, 6. 5. Trojanovice, 2. 6. Hořovice, 30. 6. Mělník 
a 1. - 2. 9. Pardubice. Pojede se ve stejných kategoriích jako 
loni: U12 (týmy i dvojice), U14 (týmy i dvojice) a U18 (dvojice), 
k nimž se přidá letošní novinka – PG přípravka (U10). Její vytvo-
ření bylo odpovědí na požadavky klubů, které pracují s malými 
dětmi, pro něž je klasický turnaj ještě příliš náročný. Pony-games 
přípravka jim dá možnost vyzkoušet si závodní atmosféru v při-
měřených podmínkách. �

Foto archiv Pony-games

Termínová listina Working Equitation 2018 
24. 3. seminář Stáj Tamare Ptice

21. 4. seminář Stáj Tamare Ptice

6. 5. závody Ústí nad Labem

26. 5. seminář Stáj Tamare Ptice

23. 6. - 24. 6. seminář a závody Stáj Tamare Ptice

1. 7. jezdecký den Rtyně nad Bílinou

21. 7. závody Milovice, Kroměříž

19. 8. závody Bzenec

25. – 26. 8. závody Líčkov

1. 9. závody Milovice

14. – 16. 9. 2. ročník Mistrovství ČR ve Working Equitation

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 pro jezdecké 
disciplíny jako je Working 

Equitation, Alta Escuela, Doma 
Vaquera, ale i pro jezdecké 

show a rekreační ježdění.

Těšíme se na Vás na 

www.vkubik.cz

Inzerce

 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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soutěžní ka
tegorie. Ev

a Va
vřík

ová na Belle 

Ennie ovládla fre
estyl

e juniorů, od rozhod

čích
 dostala 73,
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 %. V so

utěži d
ětí n

ena

Skupina jezdeckých médií pod hlavičkou společnosti Equinet s.r.o
. se v září 2017 opět 

rozrostla. Světlo světa spatřil n
ový inzertní web JEZDECKÁ INZERCE. Cílem bylo vytvo

-

řit m
oderní portál s přehlednou strukturou a jednoduchým ovládáním, na který by 

jezdci, ch
ovatelé a majitelé koní mohli publikovat své

 nabídky či p
optávky obcho-

du nebo služeb. První dny provozu ukázaly, že
 to byl krok správným směrem. Kaž-

dodenní počty n
ávštěv zaznamenáváme od samého začátku v řádech tisíc

ů a při-

bývající in
zeráty i v

 řádech desítek denně. Klikněte i Vy na www.jezdeckainzerce.cz!
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Skokové mistrovství Evropy  

v Göteborgu s Čechy na startu

Čtyřspřeží na 

pardubickém MČR ovládl 

Jaroslav Juráň

Švédský Göteborg hostil ve dnech  

23. až 27. srpna mistrovství Evropy 

seniorů v  parkurovém skákání. Čes-

ká republika vyslala do Skandinávie kom-

pletní čtyřčlenný tým. 

Družstvo nastoupilo ve složení Emma de 

Moussac (Diva), Kamil Papoušek (Centissi-

mo), Zuzana Zelinková (Caleri-II)
 a Ondřej 

Zvára (Cento Lano). V  konkurenci 17 
zemí 

absolvovali Češi první kolo, do druhého ne-

postoupili a  v  celkovém hodnocení obsa-

dili 12
. místo. Nejlepší výkon podal Ondřej 

M
istrem ČR spřežení v  kategorii 

čtyřspřeží se stal na pardubickém zá-

vodišti Jaroslav Juráň, který za sebou 

nechal i zkušeného Jiřího Nesvačila seniora.

Bronz vybojoval při absenci Jiřího Ne-

svačila juniora a několika dalších
 vozatajů 

Jaroslav Jandl. Jiří Nesvačil junior ve stej-

ný termín startoval na CAI3*-H4 v  n
ěmec-

kém Donaueschingeunu, kde v  si
lné mezi-

národní konkurenci obsadil celkové 7. místo. 

V parkuru byl tře
tí a v jeho páteční honební 

verzi d
okonce zvítě

zil! V
 domácí mistro

vské 

soutěži dvojspřeží vyb
ojoval zlato Josef Drá-

bek s těsným odstupem od Václava Coufalí-

ka. Šest bodů pak ztrácel třetí Josef Hrouda. 

Soutěž sin
glů ovládl Jaroslav Petřek. Za ním 

skončili Ja
n Exnar a Libor Kurka. Pořadí me-

dailistů
 ve dvojkách pony je: Michal Kořínek, 

Erik Zuvač a Tomáš Jelínek. 

 Reprezentanti Německa ovládli ME v dre-

zuře, jež se konalo 22. –
 26. srpna v Göte-

borgu. Zvítězili v  soutěži družstev před 

Dány a Švédy. GP Special vyh
rála Isabell Werth (GER) 

s  Weihegold OLD stejně jako další vrchol, kterým 

byla závěrečná GP Freestyle
. 

 Aleš Opatrný má za sebou další úspěch 

na mezinárodních závodech. V  nedě-

li 27. 
srpna dojel v se

dle Balguera druhý 

v soutěži Grand Prix s 
překážkami do 145 cm při CSI2* 

ve Wiener Neustadtu (AUT). V rozeskakování jej pora-

zil pouze Rakušan Gerfried Puck.

 Česká paradrezurní jezdkyně Anastasja 

Vištalová se s Dominique zúčastnila ME 

v Göteborgu. Do soutěže Gradu I nastou-

pila 21. 9
. a předvedla sestavu hodnocenou znám-

kou 65,143 %. V dalších
 kolech šampionátu se již n

e-

představila. 

Jaroslav Juráň. Foto Gabriela Pilařová

Ondřej Zvára a Cento Lano. Foto Tomáš Holcbecher / ČJF

 Ve Zduchovicích
 se 1. až 3. 9. odehrálo fi-

nále skokového KMK. V  kategorii čt
yřle-

tých byli nejlepší klisna Carmela 3 a hře-

bec Darcy 3. V  ročníku 2012 zvítě
zili klisna Juliett 

a hřebec Caprini a mezi šestiletými byli nejlépe hod-

noceni klisna April Z a hřebec Crosby DK. 

 Také finále drezurního KMK se konalo bě-

hem prvního zářijového víke
ndu ve Zdu-

chovicích
. Nejlepší m

ezi čty
řletými koň-

mi byl Sandro Unique, v kategorii pětiletých zvítě
zila 

Hot Love AZ a v so
utěži ko

ní narozených v ro
ce 2011 

vyhrála Sunshine 3. 

 Tři 
české dvojice se probojovaly 10

. září 

do rozeskakování v G
rand Prix p

ři CSI2*-

-W v Pezinku (SVK). Aleš Opatrný s B
al-

guerem soutěž nakonec vyh
rál, navíc b

ral 2. m
ísto 

s VDL Fakirem. Ondřej Zvára a Chaccolan dokončili 

celkově pátí.  

 Úspěšný výjezd na CEI do Topolčianek 

(SVK) mají za sebou čeští vy
trvalci. S

ou-

těže proběhly ve
 dnech 1. až 3. 9. Tereza 

Kopecká se Santanou vyhrála CEI1* n
a 80 km a Petr 

Jadlovský zvít
ězil v 

sedle klisny Rachel 4 v CEI2* n
a 

2 x 70
 km. 

 Areál v  Brně Panské líše hostil během 

posledního srpnového víkendu finále 

mezinárodního drezurního seriálu Do-

nau Bohemia Trophy. Nejvyšš
í vyp

sanou obtížnost 

vIM-1 ovládl Michal Knoflíček v  sedle Dowera se 

známkou 70,500 %. 

 Letošní skoková Champions Tour vyvr
choli-

la od 1. do 3. 9. v
 Hradištku

 u Sadské. V hlav-

ní sérii, v 
takzvaném Top Ten Cupu, zajela 

nejlépe finálový parkur Tereza Mücková v se
dle hřeb-

ce Control Me Karsit a
 dojela si ta

k pro titul šampio-

na roku 2017.
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........

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

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

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

........
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.......Zvára s Cento Lanem, který překonal par-

kur do 160 cm s  jedinou chybou. Dvojice 

byla nejúspěšnější i v hodnocení jednotliv-

ců, postup do finále pro TOP25 jí unikl těs-

ně o  jednu příčku. Mistrem Evropy se stal 

domácí jezdec Peder Fredricson na H&M 

All In, stříbro získal Harrie Smolders (NED) 

s Emeraldem a bronz si odvezl Cian O´Con-

nor (IRL) s hřebcem Good Luck. Irům se da-

řilo v týmovém klání. Vybojovali zla
to před 

druhým Švédskem a třetím Švýcarskem. 

Skupina jezdeckých médií pod hlavičkou společnosti Equinet s.r.o
. se v září 2017 opět 
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ů a při-

bývající in
zeráty i v

 řádech desítek denně. Klikněte i Vy na www.jezdeckainzerce.cz!
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nechal i zkušeného Jiřího Nesvačila seniora.

Bronz vybojoval při absenci Jiřího Ne-

svačila juniora a několika dalších
 vozatajů 

Jaroslav Jandl. Jiří Nesvačil junior ve stej-

ný termín startoval na CAI3*-H4 v  n
ěmec-

kém Donaueschingeunu, kde v  si
lné mezi-

národní konkurenci obsadil celkové 7. místo. 

V parkuru byl tře
tí a v jeho páteční honební 

verzi d
okonce zvítě

zil! V
 domácí mistro

vské 

soutěži dvojspřeží vyb
ojoval zlato Josef Drá-

bek s těsným odstupem od Václava Coufalí-

ka. Šest bodů pak ztrácel třetí Josef Hrouda. 

Soutěž sin
glů ovládl Jaroslav Petřek. Za ním 

skončili Ja
n Exnar a Libor Kurka. Pořadí me-

dailistů
 ve dvojkách pony je: Michal Kořínek, 

Erik Zuvač a Tomáš Jelínek. 

Reprezentanti Německa ovládli ME v dre-

zuře, jež se konalo 22. –
 26. srpna v Göte-

borgu. Zvítězili v  soutěži družstev před 

Dány a Švédy. GP Special vyh
rála Isabell Werth (GER) 

s  Weihegold OLD stejně jako další vrchol, kterým 

byla závěrečná GP Freestyle
. 

Aleš Opatrný má za sebou další úspěch 

na mezinárodních závodech. V  nedě-

li 27. 
srpna dojel v se

dle Balguera druhý 

v soutěži Grand Prix s 
překážkami do 145 cm při CSI2* 

ve Wiener Neustadtu (AUT). V rozeskakování jej pora-

zil pouze Rakušan Gerfried Puck.

Česká paradrezurní jezdkyně Anastasja 

Vištalová se s Dominique zúčastnila ME 

v Göteborgu. Do soutěže Gradu I nastou-

pila 21. 9
. a předvedla sestavu hodnocenou znám-

kou 65,143 %. V dalších
 kolech šampionátu se již n

e-

představila. 

Jaroslav Juráň. Foto Gabriela Pilařová

Ondřej Zvára a Cento Lano. Foto Tomáš Holcbecher / ČJF

Ve Zduchovicích
 se 1. až 3. 9. odehrálo fi-

nále skokového KMK. V  kategorii čt
yřle-

tých byli nejlepší klisna Carmela 3 a hře-

bec Darcy 3. V  ročníku 2012 zvítě
zili klisna Juliett 

a hřebec Caprini a mezi šestiletými byli nejlépe hod-

noceni klisna April Z a hřebec Crosby DK. 

Také finále drezurního KMK se konalo bě-

hem prvního zářijového víke
ndu ve Zdu-

chovicích
. Nejlepší m

ezi čty
řletými koň-

mi byl Sandro Unique, v kategorii pětiletých zvítě
zila 

Hot Love AZ a v so
utěži ko

ní narozených v ro
ce 2011 

vyhrála Sunshine 3. 

Tři če
ské dvojice se probojovaly 10

. září 

do rozeskakování v G
rand Prix p

ři CSI2*-

-W v Pezinku (SVK). Aleš Opatrný s B
al-

guerem soutěž nakonec vyh
rál, navíc b

ral 2. m
ísto 

s VDL Fakirem. Ondřej Zvára a Chaccolan dokončili 

celkově pátí.  

Úspěšný výjezd na CEI do Topolčianek 

(SVK) mají za sebou čeští vy
trvalci. S

ou-

těže proběhly ve
 dnech 1. až 3. 9. Tereza 

Kopecká se Santanou vyhrála CEI1* n
a 80 km a Petr 

Jadlovský zvít
ězil v 

sedle klisny Rachel 4 v CEI2* n
a 

2 x 70
 km. 

Areál v  Brně Panské líše hostil během 

posledního srpnového víkendu finále 

mezinárodního drezurního seriálu Do-

nau Bohemia Trophy. Nejvyšš
í vyp

sanou obtížnost 

vIM-1 ovládl Michal Knoflíček v  sedle Dowera se 

známkou 70,500 %. 

Letošní skoková Champions Tour vyvr
choli-

la od 1. do 3. 9. v
 Hradištku

 u Sadské. V hlav-

ní sérii, v 
takzvaném Top Ten Cupu, zajela 

nejlépe finálový parkur Tereza Mücková v se
dle hřeb-

ce Control Me Karsit a
 dojela si ta

k pro titul šampio-

na roku 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

......Zvára s Cento Lanem, který překonal par-

kur do 160 cm s  jedinou chybou. Dvojice 

byla nejúspěšnější i v hodnocení jednotliv-

ců, postup do finále pro TOP25 jí unikl těs-

ně o  jednu příčku. Mistrem Evropy se stal 

domácí jezdec Peder Fredricson na H&M 

All In, stříbro získal Harrie Smolders (NED) 

s Emeraldem a bronz si odvezl Cian O´Con-

nor (IRL) s hřebcem Good Luck. Irům se da-

řilo v týmovém klání. Vybojovali zla
to před 
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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. 

Inzerce
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Provoz kladrubské školy byl již od počátku úzce spjat s hřeb-
čínem a tato těsná spolupráce byla vždy oboustranně prospěšná. 
Předností přípravy žáků v kladrubské škole je všestrannost – žáci 
se připravují na budoucí povolání v tématech chovatelských, 
výcvikových i sportovních. V tomto ohledu je působnost školy 
ojedinělá, žádné jiné obdobné vzdělávací zařízení v ČR takové 
možnosti nemá. 

Ve třech ročnících studuje až 140 žáků oboru Chovatel koní 
a jezdec, od září 2010 platí nový název oboru Jezdec a chovatel 
koní (toto označení je společné pro některé partnerské školy). 
Komplexní vzdělávací zařízení zahrnuje budovu školy spojenou 
s Domovem mládeže, jídelnou, tělocvičnou a hřištěm. Škola má 
vlastní jezdeckou halu.

Veškeré teoretická výuka probíhá v šesti učebnách, včetně 
počítačové a multimediální třídy. Vedle všeobecných předmětů 
se vyučují i odborné předměty: základy chovu hospodářských 
zvířat, výživa a krmení, chov koní, technická zařízení, teorie 
jízdy, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce. 

Střední škola chovu koní a jezdectví
Kladruby nad Labem 105, 533 14 Kladruby nad Labem
Telefon: 466 933 829, 466 933 830
Web: www.skola-kladrubynl.cz
E-mail: info@skola-kladrubynl.cz

Střední škola chovu koní  
a jezdectví Kladruby nad Labem
Škola pro chovatele koní a jezdce byla založena v roce 1952 
v Kladrubech nad Labem. Za dobu existence prošla několika 
změnami, ale vždy vychovávala ošetřovatele, jezdce, vozataje, 
koňaře. Od školního roku 2008-2009 nese škola název Střední 
škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem. 

Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích: přede-
vším Národní hřebčín Kladruby nad Labem (na koních hřebčína 
ve vlastní jezdecké hale), Šlechtitelský chov koní Kubišta Mě-
ník, Equinní reprodukční centrum Mnětice, stáj Vasury Kolesa 
a klusácká stáj pana Dobruského. Škola spolupracuje i s dalšími 
organizacemi a pomáhá zajišťovat řadu akcí. 

Za existence kladrubské školy prošlo její branou přes 2300 
absolventů, z nichž se mnozí stali pojmem v chovu koní, na 
kolbištích jezdeckých disciplín, ve vozatajských soutěžích, na 
dostihových drahách i ve westernovém ježdění. Zájem o naše 
absolventy z řad nejen domácích, ale i zahraničních chovatelů 
a trenérů trvá. �

4545

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.
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Starokladrubský kůň byl po celá staletí šlechtěn jako kočáro-
vý kůň pro ceremoniální účely panovnického dvora. Tuto funkci 
vykonávají starokladrubští koně dodnes na švédském a dánském 
královském dvoře. V současné době se starokladrubští koně skvě-
le hodí pro zápřahový sport a klasickou drezuru. Pro svojí klidnou 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín je jedním z nejstarších hřebčínů na světě 
a současně domovem nejstaršího původního českého plemene 
koní, koně starokladrubského, které je chováno ve dvou 
hřebčínech. V Kladrubech nad Labem má svůj domov základní 
stádo starokladrubského koně bílé barvy a ve Slatiňanech 
základní stádo v barvě vrané.

a vyrovnanou povahu jsou často využívání pro hipoterapii a jsou 
ideálními partnery pro volnočasové ježdění.

Hlavní návštěvnická sezona začíná v Národním hřebčíně v so-
botu 31. března 2018.  Národní hřebčín nabízí prohlídky v hřeb-
číně v Kladrubech nad Labem a v hřebčíně ve Slatiňanech. V sa-
motných Kladrubech nad Labem si návštěvníci mohou vybrat 
z komentovaných prohlídek stájí, zámku, historické kočárovny 
a postrojovny, expozice kladrubského chovu koní, lesovny se si-
mulátorem jízdy v kočáře a také návštěvu rozhledny. Z historic-
kého pohledu poutá největší pozornost ovšem prohlídkový okruh 
zámkem, jehož expozice je věnována především císařskému páru 
– Františku Josefu I. a jeho ženě Alžbětě, známé jako Sissi. Císař 
s císařovnou pobývali na kladrubském zámku hned několikrát. 
Zastavovali se zde při cestě do Prahy nebo pro účast na oblíbe-
ných parforsních honech. Ve Slatiňanech se návštěvníkům oteví-
rají prostory stájí včetně sedlovny s postrojovnou. �

Termínová listina hlavních akcí
19. - 22. 4.

Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení, Kladruby 
nad Labem

26. 5.
Den starokladrubského koně a Muzejní noc, 
Kladruby nad Labem

10. 6. Den otevřených zahrad (park Mošnice), Kladruby nad Labem
25. 8. Hradozámecká noc, Kladruby nad Labem

8. – 9. 9. 
Memoriál Jiřího Škodného – závody spřežení, 
Heřmanův Městec

15. 9.
„KLADRUBY NARUBY“ - zábavné rodinné odpoledne, 
Kladruby nad Labem

Foto Magdaléna Straková

Foto Magdaléna Straková

Sedlové tandemy. 
Klisna s hříbětem. 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
533 14 Kladruby nad Labem
Telefon: +420 466 736 530, mobil.: +420 601 191 580
Web: www.nhkladruby.cz, facebook.com/nhkladruby
E-mail: kladruby@nhkladruby.cz

Prohlídkové okruhy Národního hřebčína 
v sezoně 2018:
Kladruby nad Labem

stáje, zámek, kočárovna s postrojovnou, lesovna, 
rozhledna

Slatiňany stáje včetně sedlovny a kočárovny
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Hlavními stavebními produkty jsou železobetonové stavby 
stájové a halové objekty pro všechny oblasti hospodářství. V ne-
poslední řadě se jedná o výrobu a výstavbu montovaných dře-
vostaveb – nízkoenergetických domů a budov s větším rozsahem 
užití. 

Kruhové železobetonové nádrže a jímky jsou stavěny pomo-
cí vlastního kruhového bednění jako monolit. Jedná se zejména 
o nádrže a jímky pro uskladnění kejdy, močůvky dále v prove-
dení jako jsou fermentory, dofermentory a koncové sklady pro 
bioplynové stanice. V důsledku současných klimatických změn 
– dlouhá období sucha – nacházejí tyto nádrže uplatnění jako zá-
sobníky vody pro napájení hospodářských zvířat. Výstavbu těch-
to nádrží nabízí i včetně instalace úpravny vody. Stavěny jsou 
dále i nádrže pro čistírny odpadních vod, sprinklerové, požární 
a retenční nádrže. 

K uskladnění sypkých materiálů jsou také v železobetonovém 
provedení stavěna sila, a to jak pro zemědělské, tak i pro průmys-
lové potřeby včetně potřebného příslušenství. 

Halové objekty realizuje firma též pro široký okruh zákazní-
ků, a to od jednoduchých střešních konstrukcí až po kompletní 
budovy.  Provádí také montáže nosných konstrukcí včetně dodá-
vek opláštění a montáže střešní krytiny ze zateplených a nezatep-
lených materiálů.  Příkladem je výstavba objektů pro živočišnou 
výrobu, stáje pro ustájení hovězího dobytka, objekty pro výkrm 
prasat a drůbeže, skladové haly a jízdárny. Základem je nosná rá-
mová konstrukce různých rozponů a modulů, používané materiá-
ly jsou ocel, dřevo, beton a jejich vzájemná kombinace.   

WOLF SYSTEM spol. s r.o.
Únětická 885, 252 62 Horoměřice
Tel.: +420 220 400 320, Fax: +420 220 400 326
E-mail: mail@wolfsystem.cz, Web: www.wolfsystem.cz

Výstavba objektů s tradicí  
od Wolf System Group
WOLF SYSTEM Group je společnost s více jak 50letou historií. V České 
republice působí dceřiná společnost od roku 1992 –  se sídlem 
v Horoměřicích již tedy 25 let s rozsáhlou řadou realizovaných staveb. 
Aplikuje veškeré poznatky a know-how daného oboru získané ze 
zemí Evropské unie na domácí trh.  Při realizaci svých produktů však 
převážně používá tuzemských surovin a výrobků. 

Jedním typem staveb, který slouží jezdeckému sportu jsou 
jízdárny včetně zázemí pro ustájení koní. Tyto objekty zajišťují 
rekreační i profesionální výcvik a další potřeby pro milovníky jež-
dění na koních. V těchto jízdárnách se může provozovat také lé-
čebná hipoterapie s cílem zlepšení zdravotního stavu dětí i dospě-
lých. Jízdárna je svou velikostí uzpůsobena tak, aby vyhovovala 
parkurovému skákání, výcviku začátečníků i pokročilých jezdců. 
Jízdárny jsou tvořeny zpravidla rámovou konstrukcí, v kombinaci 
dřevo – ocel. 

Na bázi montovaných dřevostaveb nabízí firma širokou škálu 
rodinných domů ve vazbě na nejmodernější trendy ekologického 
a zdravého bydlení. Provedení konstrukce domů vyhovuje sou-
časným požadavkům na co nejnižší spotřebu energií. Tyto tzv. 
nízkoenergetické domy mohou být na přání zákazníka dodány 
v různých variantách dokončení. Pomocí tohoto výrobního systé-
mu dřevostaveb realizuje firma i objekty většího rozsahu jako jsou 
administrativní budovy, školky, penzióny a podobně.  

Tým zkušených pracovníků využívající veškeré získané po-
znatky a know-how daného oboru ze zemí Evropské unie přispívá 
k profesionalitě a spolehlivosti práce celé společnosti. Cílem je 
přinést kvalitní, rychle realizované a hospodárné výrobky k plné 
spokojenosti zákazníků.
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www.jezdeckykalendar.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 2018
• distribuce od 1. prosince 2018

Jezdecký kalendář vydává Equinet s.r.o.

Pořádání mnoha sportovních akcí:                                   

Série skokových závodů CHAMPIONS  TOUR

6.-8.4., 4.-6.5., 22.-24.6., 20.-22.7., 24.-26.8.

FINÁLE  7. – 9. září

Český skokový pohár – Velká cena Hradištka

24. - 27. května 2018

Slavnosti koní a Národní přehlídka KK

2. září  2018

a  mnoho dalších  www.kone-hradistko.cz 

Hřebčín a Jezdecká škola  
EqUUS KINSKy
www.kone-hradistko.cz / Hradištko u Sadské

	výcvik jezdců (od úplných začátečníků  
až po pokročilé jezdce) 

	vyjížďky do okolí lesů Kerska,  
Sadského jezera a povodí Labe

	ustájení soukromých koní v prostorných 
boxech s využíváním jezdeckého areálu 
včetně několika hektarů pastvin, dvou  
jezdeckých hal a dvou venkovních kolbišť, 
kolotoče, solária, dvou zastřešených  
lonžovacích kruhů, klubového  
a technického zázemí 

	prodej koní

	připouštění klisen

	možnost pronájmu areálů, nebo  
jeho částí

	soukromé oslavy

	penzion CAEZAR

	půjčovna lodí a sportovního vybavení

www.kone-hradistko.cz / Hradištko u Sadskéwww.kone-hradistko.cz / Hradištko u Sadské

výcvik jezdců (od úplných začátečníků výcvik jezdců (od úplných začátečníků 

prostorných 
využíváním jezdeckého areálu 

včetně několika hektarů pastvin, dvou 
jezdeckých hal a dvou venkovních kolbišť, 
kolotoče, solária, dvou zastřešených 

půjčovna lodí a sportovního vybavení



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


