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Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou koněm, které Česká jezdecká 
federace zprostředkovává pro členy ČJF od srpna 2016, se bude nově 
upravovat. Původní smlouvy, které byly sjednány pro období 1.8.2016 – 
31.7.2017, budou převedeny do nové smlouvy, jejíž platnost bude 
nastavena od 1.4.2017 a pojistné období bude platné od 1.4.2017 do 
31.3.2018.  

Všichni pojištění obdrží informaci k platební údajům pro nové období, 
které bude nastaveno do 31.3.2018.  

Pojištění je stále možné sjednat pro všechny koně, kteří jsou vedeni v 
Ústřední evidenci koní, a které přihlásí člen ČJF.  Pojištění může být 
sjednáno i s platností na území celé Evropy a na škody vzniklé během 
závodů. Do pojištění s platností od 1.4.2017 do 31.3.2018 je možné se 
přihlásit do 24.3.2017. Později pak vždy od 1. dne v měsíci. 

Monitoring médií 

Na webových stránkách ČJF pod odkazem Tiskové středisko naleznou 
zájemci sekci „Napsali o nás“. Zde se bude pravidelně každý měsíc ukládat 
monitoring o tom, ve kterých médiích (kromě těch jezdeckých) se objevily 
naše tiskové zprávy a informace o jezdectví a ČJF.  

 

Workshop na tvorbu FB stránek 

Dne 23.února proběhl na Strahově seminář o 
tvorbě FB stránek. Účastnilo se celkem 8 



zájemců z řad administrátorů FB profilů oblastí a komisí. Školiteli byli dva 
odborníci na sociální sítě z PR agentury Medea. Cílem semináře bylo 
poskytnout administrátorům základní školení pro vkládání příspěvků na 
FB a společné setkání také umožnilo, aby se nastavil systém, jak by se 
vzájemně měly příspěvky prolínat a sdílet. Na centrální hlavní FB stránce 
ČJF by měly být publikovány informace určené především laické 
veřejnosti, aby se zvýšilo povědomí o jezdeckém sportu a o všech 
disciplínách zařazených pod ČJF. Měly by se zde objevovat mimořádné 
úspěchy českých jezdců, principy jezdectví a akce, které ho pomohou 
propagovat. Na vedlejších webech by pak měly být publikovány informace 
určené pro danou oblast nebo pro příznivce dané disciplíny. Některé 
důležité informace by se pak měly na všech profilech vzájemně sdílet, aby 
došlo k většímu zásahu uživatelů, toto bude vždy záležet na dohodě 
administrátorů. 
 
Školitelé přislíbili, že provedou analýzu stávajících FB profilů a stránek 
oblastí a komisí a poradí, jak vkládání příspěvků ještě zefektivnit. 
S ohledem na to, že ne všem zájemcům o seminář vyhovoval termín, 
bude možné podobný seminář případně zopakovat. 

 

EURO PONY CLUB 

Prezentace pony sportu a Pony Games pod záštitou ČJF pro Euro Pony 
Club (EPC) se uskuteční ve dnech 7. - 9.dubna 2017 v Praze. Klub bude 
mít v těchto dnech v hlavním městě historicky první valnou hromadu. 
Vzhledem k naší spolupráci s Francouzskou 
jezdeckou federací (FFE) nám bylo navrhnuto 
požádat o členství v EPC, protože je to 
v naprostém souladu s myšlenkou systému 
Galopů a francouzského pojetí jezdectví. ČJF 
se stala členem v roce 2016. 

Euro Pony Club je evropskou mezinárodní 
asociaci, která vznikla v roce 1989 z iniciativy 
Pony-klubu Francie (hlavní zásluhu na tom 
měli Jacinte Giscard d’Estaing a Serge Lecomte – současný prezident FFE), 
kteří chtěli propojit a sjednotit ježdění dětí a mládeže napříč Evropou 

V současnosti má EPC 17 členských států, jejichž leaderem je Francie se 
svým propracovaným systémem vzdělávání učitelů založeným na aktivní a 
„hravé“ pedagogice, rozvíjení dítěte a speciálně upravených soutěžích pro 
poníky. Je uznáván i v rámci FEI, která plně podporuje jeho cíle a záměry 

Cíle EPC jsou: 

ü podporovat výměnu zkušeností a informací mezi členy 
ü organizovat setkávání určená k řešení společných problémů 



ü spíše než soutěžní stránku zdůrazňuje výchovné, vzdělávací, 
sociální a kulturní aspekty jezdectví 

ü podporovat veškerou jezdeckou činnost mládeže a zároveň 
podpořit všechny výzkumy v této oblasti a s jejich pomocí 
vzdělávat učitele jezdectví 

ü přispět k jazykovým a kulturním výměnám v rámci Evropy  

 
Závěrečné zkoušky stylových komisařů 

 
Závěrečné zkoušky stylových rozhodčích proběhnou 8. dubna na 
Hradišťku u Sadské a komisařem bude Ing. Jan Šíma. Tyto zkoušky jsou 
zakončením kurzu z roku 2016, kdy vstupní školení vedla rakouská 
rozhodčí Ines Bejdl a následnou praxi si účastníci plnili u svých garantů.  
 
Program:  

ü Opakování, otázky a odpovědi: Zkušenosti a pokrok během 
konání praxe od minulého setkání 

ü Písemný test 
ü Praktická zkouška 
ü Ústní obhajoba 
ü Vyhodnocení 

 
 
Platba musí být uhrazena předem na BÚ:   1 500 Kč (var.symbol a číslo 
účtu bude účastníkům zasláno na základě přihlášky). Účastníci musí 
doložit potvrzenou praxi.  
 
Školení paradrezurních rozhodčích 
 
ČJF ve spolupráci s drezurní komisí uspořádá školení pro paradrezurní 
rozhodčí. Toto školení je povinné pro ty, kdo chtějí rozhodovat 
paradrezuru v roce 2017. Termín akce je 17.března od 14.00 hodin 
v Hradišťku u Sadské. Školitelem bude Kathy Amos – Jacobs  
(Francouzská rozhodčí FEI5* pro paradrezuru a FEI4* pro drezuru).  
 
 
Pravidla pro rok 2017 
 
Na webu ČJF jsou již k dispozici platná pravidla pro rok 2017. U pravidel 
každé disciplíny je nutné vždy projít i Všeobecná pravidla, kde jsou rovněž 
významné změny ( týká se zavedení JIS, licencí apod.) 
 
 
 
 
 



 
Označení změn:               
 
Černě - předklad pravidel FEI. 
Tam, kde se hovoří o 
mezinárodních závodech, tak je 
aplikováno i na národní závody. 
 
Modře - jsou národní úpravy, 
které se týkají jen národních 
závodů. 
 

Červeně - jsou vyznačeny změny, které jsou nové (případně škrtnuto to, 
co bylo aktuálně zrušeno). 
  
Pravidla vytrvalostního sportu jsou upravována následujícími dokumenty: 

• Veterinární pravidla  
• Vytrvalostní pravidla 
• Všeobecná pravidla 
• Rozpis soutěže 
• Technická rozprava (tedy nikoliv dokument, ale informace sdělené 

rozhodčím na technické rozpravě) 
  
Odkaz: www.cjf.cz/dokumenty/pravidla 
 
Obsazení pozice Generální sekretář 

ČJF zadala požadavek na vyhledání vhodného kandidáta na pozici 
Generální sekretář ČJF profesionální personální agentuře. Snahou je nejen 
tuto pozici obsadit v co nejbližším časovém horizontu, ale především najít 
vhodného uchazeče, který bude mít organizační a manažerské zkušenosti 
na vysoké úrovni, bude ovládat nejméně jeden světový jazyk a právní 
minimum bude na této pozici určitě výhodou. 

 

	

	


