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Jezdecká sezona 2015 v disciplínách sdružených pod hlavičku České jezdecké federace 
zahrnuje celou řadu zajímavých akcí – od seriálových soutěží, přes mezinárodní závody až po 
mistrovství České republiky. Jejich souhrn přinášíme v „press kitu“.  
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Termínová listina mistrovství ČR v roce 2015  
 
Datum konání  Místo konání  Disciplína a kategorie 
3. – 5. 7. 2015   Frenštát p. R.  voltiž 
10. – 12. 7. 2015  Ptýrov   skoky (senioři, mladí jezdci, družstva) 
16. – 19. 7. 2015  Martinice  skoky (junioři, děti, družstva) 
24. – 26. 7. 2015  Ptýrov   drezura (senioři, mladí jezdci, junioři, děti, družstva) 
31. 7. – 2. 8. 2015  Pardubice  všestrannost (družstva) 
31. 7. – 1. 8. 2015  Zábřeh    vytrvalost (senioři) 
22. – 23. 8. 2015  Kolesa   vytrvalost (mladí jezdci, junioři) 
28. – 30. 8. 2015  Zduchovice  skoky (pony), drezura (pony) 
4. – 6. 9. 2015   Brno Panská lícha všestrannost (děti, junioři)  
12. – 13. 9. 2015  Krakovany  reining 
18. – 20. 9. 2015  Bolehošť Lipiny  spřežení (1, 2, 4, P2) 
18. – 20. 9. 2015  Borová   všestrannost (senioři, mladí jezdci, pony) 
3. – 4. 10. 2015  Hradištko  paradrezura 
3. – 4. 10. 2015  Brno VFU  paravoltiž 
 
 

Termínová listina mezinárodních závodů v ČR v roce 2015  
 
Datum konání  Místo konání  Disciplína a kategorie 
16. – 19. 4. 2015  Kladruby n. L.  spřežení CAI3* 1,2,4  
8. – 9. 5. 2015   Cehnice   vytrvalost CEI1*, CEIJY1* 
14. – 17. 5. 2015  Němčice  spřežení CAI3* 1,2,4, CAI YH 
4. – 7. 6. 2015   Frenštát p. R.  voltiž CVI1*2*,3*, CVIChJ1*,2* 
5. – 7. 6. 2015   Brno Panská lícha všestrannost CCI1* 
11. – 14. 6. 2015  Olomouc  skoky CSI3*-W, CSIJY-A, CSIYH 
19. – 21. 6. 2015  Brno Panská lícha drezura CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP 
9. – 12. 7. 2015  Nebanice  spřežení CAI3* 1,2,4 W, CAIP2,4 
31. 7. – 1. 8. 2015  Zábřeh    vytrvalost CEI1*2*, CEIJY1* 2* 
21. – 22. 8. 2015  Kolesa   vytrvalost CEI1*, CEIJY1* 
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Čtrnáct mistrovství České republiky pod hlavičkou ČJF 

 

Mistrovství České republiky je pro každého sportovce jedním z vrcholů sezony a nejinak tomu je u 

jezdců. Česká jezdecká federace vypsala v roce 2015 celkem 14 závodů MČR v kompletní sedmičce 

jezdeckých disciplín, které zastřešuje. 

 

Klání o cenné kovy se účastní všechny věkové kategorie jezdců – od nejzkušenějších seniorů přes mladé jezdce a 

juniory, až po nejmladší sportovce, tedy děti, které kromě soutěží s velkými koňmi mají své mistrovství i na pony. 

Tituly se rozdávají v individuálních závodech a v několika disciplínách jsou vypsány také soutěže družstev. 

 

Dlouho řadu mistrovství otvírají ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde si v červnu rozdělí medaile nejlepší voltižéři. O 

týden později přiláká fanoušky parkurového skákání areál v Ptýrově. Do boje o tituly se tam pustí senioři a mladí 

jezdci. Stejný areál otevře brány těm nejlepším jezdcům ještě jednou, pořádá totiž na konci července také 

mistrovství České republiky v drezuře. Díky tradičnímu střídání dvou pořadatelů skokových mistrovství se dětská a 

juniorská kategorie potká letos na martinickém kolbišti.  

 

Všestrannost zaměstná hned tři pořadatele. Pardubické dostihové závodiště okusí účastníci mistrovství družstev. 

Do Brna zavítají děti a junioři a v jihočeské Borové se utkají mladí jezdci, jezdci na pony a nejzkušenější senioři.  

 

Dva mistrovské závody proběhnou ve vytrvalosti, v Zábřehu změří při příležitosti mezinárodních závodů své síly 

senioři. Juniory a mladé jezdci přivítá pořadatel v Kolesách. Atraktivní spřežení se po několika letech vrací do 

Bolehošti, kde budeme svědky soutěže jednospřežní, dvojspřeží, čtyřspřeží a dvojspřeží pony. Medaile si pověsí na 

krk i jezdci reiningu. Stane se tak v Krakovanech, kam je po pauze v loňské sezoně vrací tato vrcholná událost. 

S paradrezurními sportovci se již tradičně podíváme do Hradištka a paravoltižéři se sejdou v Brně. 
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Česká republika v roce 2015 hostí deset mezinárodní závodů 

  

Seznam mezinárodních klání konaných na území České republiky se oproti roku 2014 rozrostl, takže 

budeme moci zavítat na celkem deset závodů pod hlavičkou Mezinárodní jezdecké federace – FEI. 

 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem pořádá v dubnu závody CAI3*, tedy nejvyšší možnou úroveň soutěží 

spřežení. Ty každoročně otevírají celou řadu mezinárodních závodů konaných v České republice. Stejný statut má i 

květnové CAI3* v Němčicích, kde v roce 2015 proběhne po loňské velmi úspěšné premiéře druhý ročník. Úplnou 

novinkou v kočárových závodech budou soutěže pro mladé koně, které se objeví na programu CAI v Němčicích. 

Spřežení zamíří opět i do Nebanic u Chebu. Nebanický pořadatel drží v České republice nejdelší tradici kočárových 

soutěží pod hlavičkou FEI, a také se může pyšnit tím, že soutěž čtyřspřeží se započítává do seriálu Světového 

poháru.  

 

Premiéru v podobě 80 kilometrů dlouhého distančního závodu CEI zažijí jihočeské Cehnice. Dvě délky tras, 90 km 

a 120 km mohou vytrvalci okusit na přelomu července a srpna v Zábřehu a na 100 km trati zabojují jezdci v 

Kolesách. Hned sedm kategorií voltižních jezdců změří síly na CVI ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se úspěšně 

obnovila tradice mezinárodních závodů ve voltiži. Všestrannostní soutěž úrovně 1* se pojede v Brně na Panské 

líše. Stejný pořadatel navíc už mnoho let organizuje drezurní Světový pohár, obohacený o CDI pro juniory a pony.  

 

Světový pohár přiláká zahraniční i české jezdce také do Olomouce, kde se v rámci CSI uskuteční túra započítávaná 

právě do této vrcholné série. Olomoucké závody CSI3*-W jsou navíc uznané FEI jako kvalifikace na olympijské hry 

2016. Pořadatel myslel i na další závodníky a pořádá také túru pro mladé koně CSIYH a CSI kategorie A pro juniory 

a mladé jezdce.  
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Zkratky pro označení jezdeckých závodů 

 

Zkratky, které FEI používá k jednoduché a jednoznačné definici, o jaké závody se jedná, vycházejí 

z francouzštiny. Písmeno C značí obecně „závody“, písmeno I znamená, že jsou mezinárodní, tedy 

zapsané v oficiálním kalendáři FEI. Úroveň obtížnosti se rozlišuje počtem hvězd, čím více hvězd má 

závod v názvu, tím vyšší obtížnost jezdce čeká. Trochu konkrétněji. 

 

CSI 1* až 5* – mezinárodní skokové závody 

CDI 1* až 5* - mezinárodní drezurní závody 

CCI 1*až 4* – mezinárodní závody ve všestrannosti 

CIC 1* až 4* – mezinárodní závody ve všestrannosti se zkrácenou terénní zkouškou 

CAI 1*až 3* – mezinárodní závody spřežení, 1, 2, 4 značí typy zápřahů 

CEI 1*až 3* – mezinárodní závody ve vytrvalosti 

CVI 1* až 3* – mezinárodní závody ve voltiži 

CRI 1* až 3* – mezinárodní závody v reiningu 

CPEDI 1* až 3* – mezinárodní závody v paradrezuře 

P – písmeno P ve zkratce závodů značí soutěže pro pony 

Ch – písmeno Ch ve zkratce závodů značí soutěže pro děti 

J – písmeno J ve zkratce závodů značí soutěže pro juniory 

Y – písmeno Y ve zkratce závodů značí soutěže pro mladé jezdce 

YH – písmena YH ve zkratce závodů značí soutěže pro mladé koně 

W – písmeno W ve zkratce značí závody zapsané ve Světovém poháru 

CH-EU – mistrovství Evropy 

CH-M – mistrovství světa 
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Český skokový pohár 2015 nově s dvanácti koly 

 

Český skokový pohár je seriál parkurových závodů, který byl založen v roce 2001. Jezdci v něm sbírají 

body podle přesně stanoveného klíče během dvanácti kvalifikačních kol. V předešlých letech přitom 

bylo o jedno kolo méně. Od letošního roku totiž přibyl nový člen Asociace ČSP pořádající pohárové 

závody. 

 

Akce zapsané v tomto prestižním seriálu jsou pořádány jako vícedenní a odehrávají se v areálech napříč celou Českou 

republikou. Nejtěžší soutěží mítinku je vždy Velká cena s překážkami dosahujícími 145 centimetrů, v některých kolech až 150 

centimetrů. Vrcholem celé série je pak finále pro čtyři nejlepší dvojice, které po vzoru Světových jezdeckých her přináší 

divácky velice atraktivní model se střídáním koní. Jezdci účastnící se finále tedy absolvují zkrácený parkur do 140 centimetrů 

nejen se svými čtyřnohými partnery, které dobře znají, ale také s koňmi svých soupeřů. Na seznámení s nimi mají pár minut 

na opracovišti, takže je jisté, že finále zvládnou bez chyb jen ti nejlepší z nejlepších. 

Asociace Český skokový pohár však myslí i na juniory. V rámci jednotlivých závodů se odehrává túra nazvaná Czech Junior 

Cup, kde bodují jezdci do 18 let. Sérii uzavírá finále, které je rozděleno na dvě samostatné soutěže, a to pro mladší juniory 

kategorie A (do 15 let) a starší juniory kategorie B (15 – 18 let).  

Zkrátka nepřijdou ani ti jezdci, kteří výkonnostně nemohou konkurovat sportovcům na nejobtížnějších parkurech. Pro ně je 

připravena Amateur Tour. Podmínkou účasti je věk nad 18 let a jezdec se navíc v posledních dvou letech nesmí účastnit 

soutěží s překážkami 130 centimetrů a vyššími. Také tato túra vrcholí finálovou soutěží. Pro více informací navštivte 

www.ceskyskokovypohar.cz. 

  

Termínová listina ČSP 2015 
16. – 19. 4. 2015 Velká cena Martinic 
1. – 3. 5. 2015  Velká cena Brna 
15. – 17. 5. 2015 Velká cena Ostravy 
22. – 24. 5. 2015 Velká cena Kolína (Němčice) 
5. – 7. 6. 2015  Velká cena Litomyšle 
19. – 21. 6. 2015 Velká cena Frenštátu pod Radhoštěm 
24. – 26. 7. 2015  Velká cena Opavy 
31. 7. – 2. 8. 2015 Velká cena Zduchovic 
12. – 15. 8. 2015 Velká cena Ptýrova 
28. – 30. 8. 2015 Velká cena Plzně 
11. – 13. 9. 2015 Velká cena Hořovic 
24. – 27. 9. 2015 Velká cena Olomouce + FINÁLE 
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Jubilejní desátý ročník Českého drezurního poháru 

 

Drezurním jezdcům je věnován seriál Český drezurní pohár. Dvojice bodují v kvalifikačních kolech, 

konaných po celé České republice. Novinkou pro jubilejní 10. ročník v sezoně 2015 jsou finálové 

závody pořádané v Ptýrově u Mnichova Hradiště.  

 

Změna nastala nejen v subjektu pořádajícím finále, ale také např. ve složení dílčích částí seriálu. Jezdci a koně 

mohou poměřovat své síly v pěti kategoriích, z nichž nejobtížnější nese název Top Ten Cup. Na této úrovni budou 

jezdci předvádět v kvalifikacích úlohy stupně ST (Prix St. Georges) a T (IM-1), ve finále je čeká navíc volná úloha 

IM-1 na hudbu. 

 

Ti jezdci, kteří v roce 2014 a 2015 startovali maximálně v úlohách do stupně ST (s výjimkou dětí, juniorů a mladých 

jezdců) se mohou popasovat se soupeři v úlohách JU a JD vypsaných pro kategorii nazvanou Challenge Cup. Ve 

finále také pojedou volnou sestavu s hudebním doprovodem označovanou jako „kür“. 

 

Podobnou strukturu soutěží má i kategorie Junior Trophy, ta je určená pro starší a mladší juniory a koně startující 

v úrovni JU a JD. Stejné úlohy budou vypsány pro jednotlivá kvalifikační kola a po vzoru Challenge Cup i finále 

bude obohaceno o juniorský kür. Do série Novice Cup mohou nastoupit jezdci, kteří nestartovali v posledních 

dvou letech v soutěžích úrovně vyšší než stupeň obtížnosti S a závodit budou v úlohách stupně L. 

 

Šanci bodovat mají i jezdci na pony ve speciálně postavené kategorii Pony Trophy. Celkem je vypsáno sedm, resp. 

osm kvalifikačních kol. Pony Trophy má totiž o jedno kvalifikační kolo navíc. Jak již bylo zmíněno, finále se koná 

v Ptýrově na Mladoboleslavsku, a to od 18. do 20. září. Podrobnosti k pravidlům najdete na webu 

www.ceskydrezurnipohar.cz.  
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Termínová listina Českého drezurního poháru 2015 
 

Top Ten Cup, Challenge Cup, Junior Cup, Novice Cup 

25. – 26. 4. 2015  Martinice 

9. – 10. 5. 2015   Stráň – Gabrielka 

23. – 24. 5. 2015   Borová 

13. – 14. 6. 2015  Brno – Panská lícha 

27. – 28. 6. 2015  Nebanice 

15. – 16. 8. 2015  Těšánky  

28. – 30. 8. 2015   Ptýrov 

18. - 20. 9. 2015  Ptýrov - FINÁLE 

 

Pony Trophy 

1. 5. 2015   Bohuňovice 

9. – 10. 5. 2015   Stráň – Gabrielka 

23. – 24. 5. 2015   Borová 

6. – 7. 6. 2015    Heroutice 

13. – 14. 6. 2015   Brno – Panská lícha 

27. – 28. 6. 2015   Nebanice 

11. – 12. 7. 2015   Zduchovice  

15. – 16. 8. 2015  Těšánky 

18. – 20. 9. 2015   Ptýrov – FINÁLE 
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Zlatá podkova zažívá již padesátý ročník  

 

Jezdeckým seriálem s bezkonkurenčně nejdelší historií je Zlatá podkova. Ta spojuje hned dvě jezdecké 

disciplíny: všestrannost a spřežení. V roce 2015 se koná již 50. ročník, který stejně jako ty předešlé 

vyvrcholí na humpoleckém závodišti v Dusilově.  

Finálovým závodům předcházejí kvalifikační kola konaná v různých koutech České republiky. V případě 

všestrannosti je jich osm, vozatajové se mohou kvalifikovat na čtyřech závodech. Samotná série Zlaté podkovy má 

obtížnost jedné hvězdy, finále je pak postavené úrovni dvou hvězd, což je již poměrně vysoká náročnost. 

Každoročně soutěže podkovy lákají prakticky celou domácí jezdeckou špičku.  

Pro jezdce, kteří nezávodí v této výkonnostní kategorii je vypsaná Stříbrná podkova s obtížností stupně L. Děti a 

junioři bodují v túře nazvané Bronzová podkova na stupni ZL. V neposlední řadě je vypisována Soutěž nadějí, 

určená pro mladé koně nebo koně startující prvním rokem, vypisovaná taktéž jako ZL. Samostatná túra je 

věnována pony jezdcům.  

Mistři opratí závodí ve všech tradičních kategoriích jedno-, dvoj-, čtyřspřeží a také ve dvojspřeží pony. Čtyřspřeží 

se do finále nemusí kvalifikovat, u ostatních kategorií se body započítávají z kvalifikačních závodů podle přesné 

daného klíče.  

Záměrem pořadatelů je finálová účast 100 dvojic ve všestrannosti a přibližně 25 vozatajů. Více podrobností o 

statutu Zlaté podkovy najdete na www.zlatapodkova.cz. 

 

Termínová listina seriálu Zlatá podkova 2015 
17. – 19. 4. 2015 Pardubice, všestrannost 
2. – 3. 5. 2015  Dvoreček, všestrannost 
2. – 3. 5. 2015  Semice, spřežení 
9. – 10. 5. 2015  Těšánky, všestrannost 
14. – 17. 5. 2015 Borová, všestrannost 
23. – 25. 5. 2015 Těšánky, spřežení 
5. – 7. 6. 2015  Brno Panská lícha, všestrannost 
20. – 21. 6. 2015 Loštice, všestrannost 
26. – 28. 6. 2015  Mikulov, spřežení 
4. – 5. 7. 2015  Kolesa, všestrannost 
18. – 19. 7. 2015 Humpolec, všestrannost 
24. – 26. 7. 2015 Pardubice, spřežení 
21. – 23. 8. 2015 Humpolec - FINÁLE  
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Pony liga v roce 2015 s novou soutěžní kategorií 

 

Také naše nejmladší naděje jezdeckého sportu, děti na pony, mají svůj skokový seriál. Je jím Pony liga, 

respektive Pony extraliga doplněná o túru nazvanou Teenager pro jezdce do 21 let na velkých koních. 

V letošní sezoně přibude ještě nová pony kategorie Neatly & Quickly.  

 

Pony liga je otevřená pro nejmladší jezdce ve věku od 8 do 12 let, kteří měří své síly na parkurech stupně LP, finále 

pak bude postaveno jako parkur stupně SP. Pro starší jezdce od 13 do 16 let je určená Pony extraliga. Jejich 

kvalifikační kola budou mít úroveň SP. Finále zůstává co do obtížnosti nezměněno, ale je tradičně okořeněno 

atraktivním střídáním koní čtyř nejlepších jezdců.  

Zmiňovaná novinka Neatly & Quickly přináší kombinaci soutěží na styl a na čas. Je otevřená pro obě věkové 

kategorie a jejím hlavním cílem je rozšíření možností pro účast v seriálových soutěžích. Jezdec nesmí se stejným 

poníkem startujícím v této soutěži soutěžit v Pony lize nebo v Pony extralize. Soutěž kombinuje stylové ježdění a 

soutěž na rychlost, tak aby se děti učili nejenom jezdit stylově, ale zároveň jsme v nich podporovali soutěžního 

ducha. Jezdci se mohou účastnit i více kategorií najednou, musí však předem nahlásit, s kterým koněm chtějí 

soutěžit v konkrétní túře.  

Úvodní kolo již proběhlo při Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem, finále probíhá vždy v Herouticích u Neveklova. 

Více o seriálu se dozvíte na internetových stránkách www.ponyliga.cz  

 

Termínová listina Pony ligy 2015 

18. 3. 2015   Lysá nad Labem  

29. 3. 2015   Heroutice 

17. 5. 2015   Heroutice 

27. 6. 2015   Opřetice 

25. 7. 2015   Heroutice  

8. 8. 2015   Bohuňovice  

5. 9. 2015   Trnová (ZČ) 

4. 10. 2015   Trojanovice  

8. 11. 2015   Heroutice  

21. – 22. 11. 2015  Heroutice + FINÁLE 
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KMK 2015 aneb tradiční chovatelská soutěž ve skákání, v drezuře a ve všestrannosti  

 

Kritérium mladých koní (KMK) je seriál závodů pro čtyřleté, pětileté a šestileté koně ve všech třech 

olympijských disciplínách. Vypisuje jej Svaz chovatelů České teplokrevníka ve spolupráci s Českou 

jezdeckou federací a dalšími chovatelskými svazy: Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka, 

Svazem chovatelů moravského teplokrevníka, Svazem chovatelů koní Kinských a Svazem chovatelů 

českého trakéna.  

 

Účelem je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s 

využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na vybrané části populace. 

 

Závody jsou otevřené klisnám, hřebcům i valachům, všichni ovšem musí splňovat podmínky dané přesně 

stanovenými zásadami. Dvanáct kvalifikačních kol parkurových KMK je rozděleno na dvě poloviny. V první části 

sezony jsou parkury ke koním shovívavější co do obtížnosti i počtu překážek, v druhé polovině obtížnost stoupá. 

Koním se sice započítává čas i body stejně jako u běžných soutěží, ale zároveň schválený komisař hodnotí projev 

koně známkou. Přihlíží k mnoha parametrům, jako jsou skokový projev koně, síla odrazu, elastičnost, šikovnost a 

reakce a také jak je kůň jezdcem přiježděný a tedy připravený do těchto soutěží.  

 

V drezuře je přesně opět stanoveno pravidly, co musí kůň splňovat, aby se mohl KMK účastnit. Drezurní dvojice 

závodí ve speciálních úlohách postavených pro každou z věkových kategorií mladých koní. Vypsáno je celkem pět 

kvalifikačních závodů. Kůň musí absolvovat minimálně čtyři kvalifikační úlohy, na dvou z nich s minimálním 

počtem dosažených procent 62 %.  

 

Účast ve všestrannosti se také řídí zásadami KMK a dvojice se mohou kvalifikovat do finále během čtyř kol. Ani zde 

nehrají roli pouze body a časy, ale hodnotí se i styl. Velmi zjednodušeně – kůň je hodnocen známkami za styl, 

předpoklady pro všestrannost, cvalovou práci atd. Od celkové známky se pak pomocí koeficientů odčítají chyby na 

překážkách a trestné body za čas.  

 

KMK ve všech třech disciplínách vrcholí finálovými závody. V případě všestrannosti proběhne finále v Humpolci 

koncem srpna a skoky budou mít finále společně s drezurou ve Zduchovicích první zářijový víkend. Více najdete na 

www.schct.cz. 
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Termínová listina KMK 2015 – skoky 

21. 4. 2015   Ostrava  

5. 5. 2015   Zduchovice 

13. 5. 2015   Ptýrov 

20. 5. 2015   Brno – Panská lícha 

10. 6. 2015   Litomyšl 

17. 6. 2015   Mariánské Lázně 

24. 6. 2015   Chotěbuz 

1. 7. 2015   Nové Zámky 

22. 7. 2015   Tachov 

29. 7. 2015   Opava 

12. 8. 2015   Zduchovice 

19. 8. 2015   Litomyšl  

3. – 6. 9. 2015   Zduchovice – FINÁLE 

 

Termínová listina KMK 2015 – drezura  

23. – 24. 5. 2015  Nové Zámky 

6. – 7. 6. 2015   Heroutice 

27. – 28. 6. 2015  Nebanice 

11. – 12. 7. 2015  Zduchovice  

1. – 2. 8. 2015   Těšánky 

3. – 6. 9. 2015   Zduchovice – FINÁLE 

 

Termínová listina KMK 2015 – všestrannost 

8. 5. 2015   Těšánky 

15. 5. 2015   Borová 

3. 7. 2015   Kolesa 

30. 7. 2015   Pardubice 

29. – 30. 8. 2015  Humpolec – FINÁLE 


