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Základní údaje:    Česká jezdecká federace (dále jen ČJF) - spolek 
Sídlo:      Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, PSČ  

160 17 
IČ:      485 49 886 
DIČ:      CZ48549886 
Vznik právní subjektivity:   10.5.1993 
Spolek zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 592 
Emailová adresa:    info@cjf.cz 
Webové stránky:    www.cjf.cz 
Datová schránka:    2vcann5 
 

Prezident ČJF:    Ing. Jaroslav Pecháček 
1. viceprezident pro ekonomiku: Dana Denková 
2. viceprezident pro sport:  Ing. Milan Theimer 
člen VV – vzdělávání:   JUDr. Kateřina Říhová 
člen VV – legislativa:   Ing. Jan Metelka 
Generální sekretář ČJF:   Lucie Spiwoková 
Rada ČJF:     Ing. Jaroslav Pecháček 

      Lucie Spiwoková 
      Mgr. Jaroslav Sedláček 
      Václav Drbal 
      Ing. Jiří Mayer 
      Antonín Pittner 
      Ing. Jan Šíma 
      MUDr. Zuzana Procházková 
      Ing. Lenka Gotthardová, CSc. 
      Josef Trojanec 
      Ing. Radovan Šalek 
      Ing. Zdeněk Studenec 
      Ing. Josef Balaštík 
      Alekos Pejos – člen Rady ČJF od 15.2.2014 
Manažeři odborných komisí: 
 Skoky     Václav Drbal – do 10.4.2013 
      Petr Švec – od 12.4.2013 
 Drezura    Ing. Renata Habásková 
 Všestrannost   Ing. Antonín Klauz 
 Spřežení    Ing. Jiří Kunát 
 Voltiž     Ing. Nora Hořická – do 10.4.2013 
      Andrea Videnková – od 10.4.2013 
 Reining    Ivan Černoch 
 Vytrvalost    Antonín Terber – do 13.11.2013 
      Michaela Litovová – od 20.11.2013 
 Pony     Mgr. Jana Perníčková 
 
 
Revizní a kontrolní komise:  Gabriela Křístková 
      Ing. Antonie Pellarová 
      Ing. Simona Vingrálková 
 
Disciplinární komise:   JUDr. Petr Toman 
      Mgr. Michaela Tichá Madarová 
      MVDr. Vít Holý 
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Charakteristika ČJF: 

 
 

České jezdecké federace je organizací zastřešující jezdecký sport v České republice pro 

discipliny skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost a parajezdectví. 

ČJF je členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a Českého olympijského výboru (ČOV). 

 

ČJF zodpovídá zejména za organizaci jezdeckých národních mezinárodních soutěží na území 

České republiky, distribuci finančních zdrojů, registraci jezdců, funkcionářů a koní a vytváření 

právního rámce jezdeckého sportu. 

 

 

Sdružuje celkem 16 068 členů, z toho 11 224 seniorů a 4 844 juniorů, z toho jezdců s licencí 

6 659 a z nich 1 280 do 18 let; dále 1 563 oddílů a 8 007 koní, z toho 472 pony. 

 

Což je oproti roku 2012 o 1 271 členů více, z toho o 543 seniorů a 729 juniorů více, z toho je 

o 20 jezdců starších 18 let méně a o 57 jezdců do 18 let více, dále o 22 oddílů více a o 174 

koní více, z toho o 21 pony více. 

 

 

Orgány ČJF na centrální úrovni: 
 

 
· Konference ČJF 

· Rada ČJF 

· Výkonný výbor ČJF 

· Disciplinární komise ČJF 

· Kontrolní a revizní komise ČJF 

· Odborné komise 

· Sekretariát ČJF 

 
 
 
Orgány ČJF na oblastní úrovni: 
 

 
· Konference oblasti ČJF 

· Oblastní výbor ČJF 
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Předmět činnosti a účel vzniku je: 

 
 

· propagovat jezdecký sport ve společnosti, 

· metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního a výkonnostního sportu 

ve všech jeho formách, 

· prosazovat zájmy jezdeckého sportu na úrovni ústředních orgánů státní správy a 

působit tak na tvorbu všech právních norem týkajících se jezdeckého sportu, 

· spolupracovat s národními svazy a federacemi ostatních států, členů FEI, 

· připravovat a zabezpečovat reprezentaci České republiky ve všech disciplínách 

jezdeckého sportu, 

· zajišťovat organizaci a řídit mistrovské soutěže a mezinárodní závody v ČR. 

 
 
 

Ekonomická činnost: 
 

 
Účetní jednotka pracovala v roce 2013 s celkovým obratem 28 228 tis. Kč a s celkovým 

výsledkem hospodaření ve výši – 1 728 tis. Kč. Část vytvořeného výsledku hospodaření 

z hospodářské činnosti byla ve výši – 41 tis. Kč a z hlavní činnost ve výši – 1 687 tis. Kč. 

 

Účetní závěrka – daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období 2013 

včetně výkazů a příloh (vše ze dne 19.3.2014) byla odeslána prostřednictvím datové 

schránky odeslána na místně příslušný finanční úřad již dne 1.4.2014. Rada ČJF schválila 

účetní závěrku na svém jednání dne 28.5.2014. 

  

Celkově ČJF obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši 12 698 tis. Kč, které řádně a včas 

na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyúčtovala. Dále ČJF od svých členů obdržela 

licenční a členské poplatky ve výši 11 753 tis. Kč. 

 

Hospodaření v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2013. 

V některých případech došlo po schválení definitivního rozpočtu na rok 2013 k dodatečnému 

přesunu finančních prostředků, které byly použity pro činnost ČJF a to pouze v oblasti 

sportovní činnosti. Každá změna oproti původnímu rozpočtu byla schválena VV ČJF a  

následně i Radou ČJF.  
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Hospodářský výsledek roku 2012 ve výši +4,708.900,06 Kč byl na základě rozhodnutí Rady 

ČJF ze dne 6.3.2013 převeden do vlastního jmění. O výsledku hospodaření za rok 2013 Rada 

ČJF rozhodla na svém zasedání dne 28.5.2014 a tento také převádí na vrub vlastního jmění. 

 
        

 
Sportovní činnost: 
 
 
SKOKY 
 

Sezona roku 2013 začala pro skokany již v únoru výjezdem do Ebreichsdorfu, kde se 

zúčastnili jezdci Aleš Opatrný a Natálie Roučková. Ještě v únoru proběhla Sunchine Tour, kde 

se zúčastnila Anna Kellnerová se sedmi koňmi a měsíc únor uzavřel znovu Aleš Opatrný 

výjezdem na CSI ** do Lublinu. 

 

Březen otevřel znovu Aleš Opatrný účastí na CSI*** v polské Waršavě, následovalo CSI** 

v belgickém Gentu, tam se zúčastnila Ivana Hronová s dvěma koňmi. Dále naši reprezentanti 

pokračovali CSI ** a CSIH* ve  Vidaubanu v jižní Francii. Zde se zúčastnilo poměrně početné 

družstvo. Adéla Půlpánová, Ondřej Zvára, Michaela Rodová, Martin Štorkán, Zuzana 

Zelinková, Daniela Hlaváčková. Ještě v průběhu března proběhlo CSI* Kaposvar v Maďarsku. 

Tam dorazilo družstvo ve složení Tina Šalková, Denisa Bittnerová, Kateřina Kubrická a Lucie 

Anovčinová. 

Duben odstartovala skupina jezdců pod vedením Jaroslava Jindry ve složení J. Šíma , P. 

Adam, K. Kocumová, H. Pokorná v rakouském Ranshofenu na CSI** a CSIH*. Do belgického 

St. Katelijne vyjela Lada Sobichová s Ondrou Zvárou na CSI***. Do Lanakenu cestovala 

hned dvakrát Ivana Hronová a to na CSI** a CSI***. 

 

Během dubna 2013 vycestovali čeští jezdci ještě třikrát a to do Linze na CSI** a  CSI***.  

Na CSI Hagen a CSI Hamburg závodila Barbora Tomanová.  Do Lamprechsthausenu na 

CSI** odjela Francesca Kolowrat Krakowská. 

 

Během května vycestovali čeští jezdci do zahraničí celkem sedmkrát. Valencie CSI** kde se 

zúčastnila Z. Zelinková a sestry Emma a Charlotte Augier De Moussac. Dále pak v Redefinu a  

Hamburgu startovala B. Tomanová a v Lummenu I. Hronová. 

Do slovenského Pezinku dorazila početné ekipa třiadvaceti jezdců s cca čtyřiceti koňmi. 
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Za jeden z nejdůležitějších výjezdů můžeme považovat účast na CSIO J, Ch a YR 

v rakouském Lamprechsthausenu, kde se zúčastnilo družstvo juniorů ve složení: A. 

Půlpánová, A. Kellnerová, K. Málková, T. Šalková. V kategorii dětí závodila Michaela Rodová 

a v kategorii mladých jezdců V. Jelínková a  B. Tomanová, která v této kategorii zvítězila 

s klisnou Sorceress. Toto vítězství lze považovat za jeden z vrcholů sezony 2013. 

 

V červnu odcestoval Aleš Opatrný do Polska, kde se zúčastnil CSI****  v Poznani a CSIO*** 

v Sopotech, kam dorazilo celé družstvo ve složení Z. Zelinková, O. Zvára, J. Skřivan a již 

zmiňovaný A. Opatrný. 

Do Linze byly vyslány B. Tomanová a F. Kolowrat Krakowská a do Pezinku celé družstvo 

juniorek, s kterým se počítalo na ME ve Španělsku posíleno o N. Grünthalovou a za děti M. 

Rodová a K. Kučerová. Do Budapešti na CSI* odcestovala Z. Zelinková a dále skupina z 

Moravy ve složení, R. Olšák, M. Řezníček a M. Klus, který zvítězil v GP Budapešti. 

 

V červenci do Budapešti na CSIO odjelo družstvo ve složení Z, Zelinková, A. Opatrný a 

nováčkem v reprezentaci Z. Hruška s klisnou Calata. Nutno říct, že Z. Hruška absolvoval 

parkury této úrovně poprvé, a přesto byly jeho výkony srovnatelné se zkušenějšími jezdci. 

V španělském Vejer de la Frontera bylo uspořádáno ME dětí , juniorů a mladých jezdců. 

Za Českou republiku odcestovalo pětičlenné družstvo juniorek ve složení, A. Půlpánová, A. 

Kellnerová, T. Šalková, K. Málková, N, Grünthalová. K. Kučerová a M. Rodová  v kategorii 

dětí a B. Tomanová v kategorii mladých jezdců. Za velký úspěch lze považovat druhé 

bezchybné kolo v podání A. Kellnerové a postup do třetího kola B. Tomanové. 

 

Srpen se začal výjezdem družstva na tradiční CSIO Bratislava ve složení J. Skřivan, A. 

Opatrný, K. Papoušek a Z. Zelinková. Jako náhradník přijel do Bratislavy Z. Hruška a stejně 

tak jako v Budapešti se neztratil a je velkým příslibem pro příští roky. 

Vrcholem sezony 2013 byla účast na ME Herning. Součástí ME bylo i CSI a tak naši jezdci 

odcestovali i s mladšími koňmi. I zde bylo družstvo kompletní. A. Opatrný, Z. Zelinková, Z. 

Zváry a J. Skřivan. Vedoucím ekipy byl Bohumil Rejnek a veterinářem ekipy MVDr. 

Vojáčková. Zde stojí za zmínku třetí kolo A. Opatrného, které dokončil s jedním trestným 

bodem za čas a tento výkon zasluhuje uznání. Z. Žíla splnil kvalifikační podmínky s koněm 

Cavallino, který byl však prodán a tak se ME jezdec nemohl zúčastnit. 

 

Na přelomu srpna a září odcestovaly T. Šalková a I. Hronová a N. Grünthalová do Italského 

Arezza. Zdejší středisko mimo jiné pořádá v příštím roce ME juniorů, dětí  a mladých jezdců. 
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CSI v Pezinku absolvovala početná skupina jezdců převážně z Moravy. Za zmínku stojí účast 

F. Stružinského. Tento jezdec je v přípravě na ME dětí. 

  

Během září proběhla dvě CSI, jedno 1* a druhé 2*. Účastníci byli tradiční – Opatrný, 

Kellnerová, Zvára, Kolowrat Krakowská, A. Vojtková a další. V termínu 19 – 22. září proběhlo 

v  Lanakenu mistrovství světa mladých koní. Do Belgie se vypravili čtyři jezdci. L. Tretera, O. 

Zvára, M. Klus a M. Henštel. 

 

Říjen - CSI ** Odense, se zúčastnila B. Tomanová, CSI* Neumünster se zúčastnila také B 

Tomanová a do švýcarského Chevenez se vypravila I. Hronová.  

 

Listopad začal ve znamení halové sezony. Wiener Neudstadt CSI **  Půlpánová, Zvára, K. 

Papoušek, J. Papoušek. CSIJCH,  Stružinský, Grünthalová, Vašák, Schmiedhamerová, 

Dajbych, Najmanová, Anovčínová. 

CSI Celje se zúčastnili jezdci Opatrný, Roučková, Kellnerová, Zvára, CSI *** Leszno se 

zúčastnili  Opatrný , Tomanová, J. Hruška, J. Kyncl a Krakovská. 

 

Poslední víkend v listopadu a první den v prosinci proběhlo CSI ** v Maďarsku -  Budapešti.  

Zúčastnili se A. Opatrný, Z. Zelinková a Z. Hruška. Na českých kolbištích proběhlo jedenáct 

kol skokového poháru a finále v Hořovicích včetně Kolowrat junior cup.  

 

MČR seniorů a mladých jezdců proběhlo v Pýrově, MČR dětí a juniorů v Martinicích. 

Výsledky MČR: 

Muži - 1. Ondřej Zvára, 2. Aleš Opatrný, 3. Ludvík Jandourek 

Ženy - 1. Nathalie Crnková, 2. Šárka Schmaus, 3. Jitka Opatrná 

Mladí jezdci – 1. Barbora Tomanová, 2. Veronika Jelínková, 3. Sabina Šůchová 

Mladší junioři – 1. Francesca Kolowrat Krakowská, 2. Antonia Sabathilová, 3. Alexandr Baraldi 

Starší junioři – 1. Anna Kellnerová, 2. Tina Šalková, 3. Eliška Hrdá 

Děti - 1. Veronika Vacková, 2. Lenka Heřmanová, 3. Petr Dajbych 

 

Druhý ročník styl šampionátu vyvrcholil ve Svinčících, kde proběhlo finále a zároveň i při této 

příležitosti proběhlo školení a zkoušky stylových rozhodčí. Stylových soutěží bylo během 

sezony málo, a proto skoková komise s komisí pony bude muset pracovat na zlepšení této 

situace. Priority pro příští rok: příprava juniorů na ME Arezzo, Světové jezdecké hry 

Normandie. 



 8 

DREZURA 

 

Již na konci roku 2012 započala drezurní komise s tvorbou databáze aktivních rozhodčích.  

S ohledem na nedostatek informací o aktivně činných rozhodčích, i o těch co by činní rádi 

byli, byly oblastní výbory ČJF obeslány dotazníkem pro drezurní rozhodčí. 

Dále probíhalo intenzivní doškolování drezurních rozhodčích. Jako školitelé byli přizváni 

významní zahraniční rozhodčí H.H. Meyer zu Strohen a Monique Peutz – Vegter. Školení 

s praktickým posuzováním bylo kladně hodnoceno všemi účastníky, proto také drezurní 

komise navázala trvalejší spolupráci s touto rozhodčí. Školení dále pokračovala jarní sérii pro 

drezurní rozhodčí všech kategorií, ve kterém se účastníci seznámili se změnami v drezurních 

pravidlech a sjednotili si svůj pohled na hodnocení drezurních cviků před nadcházející 

závodní sezonou. Přednášejícími byly rozhodčí specialisté, kteří jsou pověřeni vzděláváním a 

také se zúčastnili školení s paní Monique Peutz-Vegter. Představena byla také nová Drezurní 

pravidla platná od 1.4.2013 s kompletní novou grafickou úpravou a aktuálním překladem FEI. 

Byly také aktualizovány drezurní úlohy a přidány některé nové. 

 

V podzimních a zimních měsících také intenzivně probíhalo vzdělávání jezdců a to za pomoci 

trenérů vysokých kvalit. Pravidelná spolupráce byla navázána s Bernhardem Fischerem, 

trenérem mladých koní německého hřebčince Sprehe a zároveň zemským trenérem juniorů a 

mladých jezdců.  

 

První jarní mezinárodní výjezdy podnikli jezdci do blízkého Rakouska. CDI ve Stadl Paura se 

zúčastnila Šárka Charvátová se Saint Tropez a Barbora Kamírová s Lipton Sinaj. 

Mezinárodních výjezdů se zúčastnili tito čeští jezdci Tereza Markusková, Pavla Hašková, 

Fabrizio Sigismondi, Ida Jančářová, Ema Jančářová, Vanda Bělinová, Alena Zeusová, Sofie 

Brodová a zavítali na tyto závody - CDI Radzionkow – CDI-W Lipica – CDI Achleiten. 

 

21.-23.6.2013 proběhl již 15. ročník Velké ceny Brna v drezuře CDI-W/CDI3*-J-P. Krásné 

počasí a příjemná atmosféra doprovázely tento jubilejní ročník.Jsme velice rádi, že díky Sofii 

Brodové a Fabriziu Sigismondi jsme mohli slyšet českou hymnu při vyhlašování soutěže 

juniorů a malé rundy. 

 

ME – J/Y – Compiegne – Francie – 9.-14.7.2013 
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Sofie Brodová s Lissandrem (jediní účastníci za ČR) prvním kolem úspěšně zahájili svou účast 

na ME-J/Y za celkových 64,54%.  V druhém kole, úloze JJ/2009 dvojice skončila s výsledkem 

62,358%, což v konečném výsledku znamenalo 51.místo z celkového počtu 59 startujících.  

CDI – Wroclaw – 29.7.2013 – velmi se dařilo Emě Jančářové s koněm Athos, v küru (obvykle 

jezdíme Grand Prix Special) a s 67,4% se postaral nejen o nový český rekord na úrovni 

Grand Prix, ale i o třetí místo ve finále. Přesto po konzultaci s trenérem navzdory splněné 

kvalifikaci na ME Herning nestartoval. 

 

Ve dnech 13.-15.9. se čeští jezdci úspěšně zúčastnili mezinárodních závodů CDI-Wroclaw. 

Jednou z posledních zastávek české drezurní reprezentace v letošní sezoně bylo CDI3* na 

předměstí Budapešti, ve Fótu 20.-22.9. Z původně pěti nahlášených českých dvojic se ze 

zdravotních důvodů omluvil F. Sigismondi, dále pak na startovních listinách chyběl vítěz 

loňského Grand Prix a Grand Prix Special, Athos. Ema Jančářová tak startovala jen s 

mladším Diplomatem v malé rundě spolu s Idou Jančářovou a Lancelotem. 

 

Na  MS ve Verdenu byli nominováni koně - 6-letí – Belissimus a 5-letí – Sir Boss. Oba koně se 

MS ve Verdenu zúčastnili, ale bez předních umístění. 

 

26.-28.7. 2013 se v Hradištku uskutečnilo Mistrovství České republiky v drezuře. Novinkou 

bylo, že všechny soutěže (i soutěže dětí) byly rozhodovány 5-ti rozhodčími pro zajištění větší 

objektivity. 

 

Výsledky MČR: 

Senioři Fabrizio Sigismondi – Šárka Charvátová – Roman Bravenec 

Senioři družstva Jihočeská oblast – Praha 1 – Praha 2 

Mladí jezdci Barbora Dvorníková – Michal Knoflíček – Anna Mikolášová 

Starší junioři Sofie Brodová - Barbora Marešová – Pavla Koryntová  

Mladší junioři Kučerová Martina – Barbora Kamírová – Anežka Zajícová 

Děti Alexandra Hanáčková – Vendula Rokytová – Alžběta Vyštajnová 

 

 

Při Finále KMK byla jako mluvčí drezurních rozhodčích  bývalá britská reprezentantka a FEI 

rozhodčí paní Jennie Loriston Clarke. Při příležitosti jejího rozhodování na finále KMK byla 

požádána o uspořádání školení pro rozhodčí všech kategorií, jezdce, trenéry i cvičitele 
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zaměřené na posuzování a hodnocení mladých koní. Školení probíhá za pomoci videa a 

školicích materiálů, které si paní Jeannie přiveze s sebou.  

 

Vítězové a další umístění: 

4- letí koně:   

1. Petra Miki Civišová – Janne, 2. Hana Vašáryová – Corazon de Oro, 3. Eva Jančaříková – 

Beu Dream 

 

5- letí koně:   

1. Eva Jančaříková – Sir Boss, 2. Tereza Hábová – Dylano, 3. Petra Miki Civišová – Bordeaux 

 

6- letí koně:   

1. Eva Jančaříková – Belissimus, 2. Ema Jančářová – Viva la Vida, 3. Petra Miki Civišová – 

Mary Lou 

 

Ve dnech 27.-29. září 2013 proběhlo finále Českého drezurního poháru v Brně na Panské líše.            

Výsledky:                                                                                                                        

Beckmann Trophy Pony – Michaela Pavlisová – Marie Hrudková – Sára Vingrálková 

Beckmann Trophy Junior–Barbora Marešová–Martina Kučerová–Valeriya Belozerskih   

Equiservis Cup – Hana Vašáryová – Petra Miki Civišová – Karla Mothejlová             

Belzet Cup – Šárka Charvátová – Ema Jančářová – Fabrizio Sigismondi 

 

Finále Donau Bohemia Trophy 

Poslední srpnový víkend hostila Panská Lícha finále mezinárodního seriálu drezurních závodů 

Donau Bohemia Trophy, kam se kvalifikovali jezdci Česka, Slovenska, Maďarska a Rakouska 

v průběhu sezony na kvalifikačních kolech Pezinok, Wiener Neudorf a Balatonvilágos. Ve 

finále jezdci bojovali o vítězství ve čtyřech kategoriích – Z, L, S, T .         

V nejvyšší kategorii T zvítězila Ema Jančářová s Diplomatem s 69,120%, která si povedeným 

vstupem do soutěže vytvořila náskok, který se ukázal být rozhodující. Druhá příčka patřila 

Sonji Gossauer s Davignio za 68,241%, o pouhé dva body před třetí Šárkou Charvátovou se 

Saint Tropez. 
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VŠESTRANNOST 

 

V roce 2013 proběhlo školení stavitelů crossových tratí s Karlem Paarem, které se uskutečnilo 

dvakrát a celkem se zúčastnilo 21 stavitelů. 

Proběhly dvě soustředění reprezentantů se švédskou rozhodčí a trenérkou Christinou 

Klingspor a německým trenérem Eugemen M. Schadlerem. 

V roce 2013 se konalo 19 závodů všestrannosti v ČR, při Mistrovství ČR bylo celkem 77 startů 

z toho 29 v kategoriích – děti, junioři, mladí jezdci a 48 v kategorii senioři a družstva. 

Jezdci se zúčastnili také 38 závodů v zahraničí. Mezi nejdůležitější patřilo Mistrovství Evropy 

v Malmö (SWE), na které se kvalifikovali dva jezdci, Jaroslav Hatla a Jiří Machovec, který pro 

zranění koně na ME nestartoval. J. Hatla s koněm Westwinds El Divo skončil na 45. místě 

z 61 startujících. 

 

Juniorské  Mistrovství Evropy v Jardy (FRA), kterého se zúčastnilo české družstvo ve složení  

Barbora Kamírová – Christo, Antonín Vrtek – Davos 1, Veronika Plucarová – Seržent 1 a 

v konkurenci 17 družstev skončilo na 10 místě. Mezi 89 jednotlivci byl nejlepší z českých 

jezdců A. Vrtek na 47. místě,  V. Plucarová dokončila soutěž na 51.  a B. Kamírová na 53. 

Místě. 

 

Poprvé se Česká republika zúčastnila i EU-CH-RR  Evropského šampionátu venkovských 

jezdců v rakouském Laintalu. Při své premiéře obsadilo české družstvo 8. místo z 9 družstev. 

Mezi 65 jednotlivci se nejlépe umístila Gabriela Slavíková s Berry Nice na 26. místě, další 

jezdci dokončili soutěž na těchto místech 32. I. Baďurová, 34. M.Majvald, 51. B.Pospíšilová, 

52. P.Myška,  54. E.Opravilová. 

 

Česká jezdecká federace získala pozvání pro čtyři jezdce všestrannosti na TEST 2013 Haras 

du Pin, pro závody, které byly testem pro Světové jezdecké hry 2014 v Normandii. Mezi 44 

jezdci ze světové špičky se nejlépe umístila Iva Baďurová s Bounty Amadeus na 32. místě, G. 

Slavíková obsadila 35.,  M.Majvald 36. a  P.Myška 41. místo. 

Do francouzského Le Lion d´ Angers na Mistrovství světa mladých koní odjeli tři české 

dvojice, ale ani jedna soutěž nedokončila. 

Výsledky MČR: 

Senioři:                                                                                                                                   

Lubomír Vrtek – Barbora Pospíšilová – Robert Pokorný       

Mladí jezdci:  
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Nikola Čeledová – Veronika Příhodová – Kristýna Vávrová        

Mladší junioři:                                                                                                                         

Barbora Kamírová – Inka Saparová – Šárka Douchová         

Starší junioři:                                                                                                                       

Veronika Plicarová – Antonín Vrtek – Kateřina Kučerová         

Děti:                                                                                                                                       

Alžběta Vyštajnová – Pavla Podhorná – Zuzana Hájková                   

 

 

SPŘEŽENÍ 

 

Hlavní mezinárodní akce 

Dvojspřeží – vrcholem uplynulé sezóny bylo Mistrovství světa dvojspřeží ve slovenských 

Topolčiankách, kde naši reprezentanti obsadili v soutěži družstev 7. místo z 21 družstev, což 

je historicky největší úspěch našich reprezentantů. 

 

Čtyřspřeží – vrcholem sezóny bylo ME/4 v maďarském Iszáku , kterého se zůčastnil pouze 

J.Nesvačil st. Z tohoto důvodu jsme se zůčastnili pouze soutěže jednotlivců 

Jednospřeží . v letošní sezóně se nekonal žádný šampionát pro tuto kategorii, přesto obsadil 

J.Exnar ve Světovém poháru celkové 3. místo za výsledky dosažené v průběhu sezóny na 

mezinárodních závodech 

 

Soustředění 

V letošní sezóně proběhla 2 soustředění pro jezdce širšího reprezentačního výběru ve 

spolupráci s trenérem H.P. Rüschlinem ze Švýcarska, se kterým komise spřežení dlouhodobě 

spolupracuje. 

 

Seznam reprezentantů: 

Jednospřeží – J. Exnar,  j. Petřek, P. Jadrníček, L. Kůrka, A. Brixová, M. Jelínková, A. Soukup, 

Jar. Minarčík 

Dvojspřeží – R. Nesvači, J. Nesvačil ml. T. Barták, M. Gössl, Jar. Kohout, Laď. Jirgala, Jar. 

Juráň, T. Jelínek, J. Hrouda  a E. Zuač 

Čtyřspřeží – J. Nesvačil st. 
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Relizační tým: 

Ing.J..Kunát, I.Hrdličková, A.Barták, J.Kosař, J.Pavel, HP Rüschlin {trenér/ 

 

 

MČR výsledky 

Mistrovství ČR jednospřežní 

Jan Exner – Libor Kurka – Alena Brodová 

Mistrovství ČR dvojspřeží                                                                                                            

Martin Gossl – Josef Hrouda – Ladislav Jirgala 

Mistrovství ČR čtyřspřeží                                                                                                          

Jiří Nesvačil – Zdeněk Jirásek – Jan Jelínek 

 

 

PONY – skoky 

 

V domácích skokových soutěžích byl výrazným prvkem této sezóny první oddělený ročník 

Stylšampionátu pony (dále jen SŠP). Tohoto seriálu se v kategorii jezdců 8-12 let 

kvalifikačních kol zúčastnilo 95 dvojic, ve starší kategorii se kvalifikačních kol zúčastnilo 73 

dvojic. Jak v jednotlivých kvalifikačních kolech, tak při finále, které se konalo v rámci 

zahajovacích soutěží MČR pony, byl jasný kvalitativní posun v předvedených výkonech 

jezdců. Nastavení výše kvalifikačních kol navíc podporovalo pořadatele ve vypisování soutěží 

úrovně ZP, které jsou pro začínající jezdce nebo poníky naprosto nezbytné k získání 

správných návyků a stereotypů.  Vrcholem bylo  Superfinále pro pozvaných 10 nejlepších 

jezdců ze SŠP na Finále Styl šampionátu velkých koní. Vlastní model SŠP pony ukázal, že je 

jednoznačně přínosný a budeme v tomto seriálu pokračovat a podporovat jej i v nadcházející 

sezóně. Další snahou by mělo být průběžné doškolování a konzultace mezi rozhodčími, tak 

aby minimálně docházelo k výrazným bodovým rozdílům v kvalifikačních kolech. 

Mistrovství ČR se uskutečnilo premiérově v Hradištku u Sadské. Skokových soutěží se 

zúčastnilo celkem 56 dvojic, což je 6% nárůst oproti roku 2012. Výrazný nárůst počtu 

startujících dvojic jsme zaznamenali v obou mladších kategoriích, a to o 21% u pony kat. A a 

37% u pony kategorie  B. Naopak  propad zaznamenala početně účast ve starší věkové 

kategorii ( 28%), což bylo způsobeno jednak odchodem některých pony jezdců z této 

kategorie a jednak obtížností parametrů této mistrovské soutěže.  

O tom, že ve starší kategorii jsme v letošním roce zaznamenali určitý propad výkonnosti 

svědčí i to, že se žádná dvojice nezúčastnila v letošním roce závodů CSIP. 
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V rámci soutěží MČR pony se uskutečnil druhý ročník Poháru nadějí pro nejmladší kategorii 

jezdců a to opět formou kombinace drezurní zkoušky a dvoukolového stylového parkuru. 

Otevření této soutěže i pro pony do 135 cm znamenalo navýšení počtu startujících o 25 % i 

výrazný kvalitativní posun v úrovni předvedených výkonů. I tato soutěž jednoznačně ukázala 

své opodstatnění pro nejmladší jezdce v rámci modelu soutěží MČR. 

Jak v loňském roce, tak i letos využili jezdci možnosti účasti na národních závodech, skokané 

zejména v Rakousku. Mimo vlastních zkušeností  ze zahraničních závodů úrovně CSN si 

účastníci vyzkoušeli mimo jiné i to, že všechny soutěže pony nižší než 1m se jezdí na styl ( 

čili Z,Zl, L vždy na styl). 

I v letošním roce probíhaly tradiční pony seriály. 10. ročník pražského Poháru primátora, 

11.ročník Pony ligy a  tradiční zduchovický Channel star. Zde patří velký dík pořadatelům, za 

podporu těchto soutěží pony, které nemají svými počty startujících žádné ekonomické 

porovnání s nabitými počty startů v závodech střední obtížnosti na kvalitních kolbištích. 

Vypisování soutěží pro pony na těchto kolbištích a kurzech stavěných zkušenými staviteli je 

však jedinou cestou k jezdeckému vzdělávání naší nejmenší jezdecké generace, která za pár 

let přejde do sportu na velkých koních. 

 

Výsledky MČR  pony skok 

MČR ve skákání věková kategorie 8-12 let na pony kat. A 126 - 135 KVH 

Julie Pásková – Lucie Melmerová – Sofie Najmanová 

 

MČR ve skákání věková kategorie 8-12 let na pony 136 - 148 cm KVH 

Markéta Miková – Sofie Najmanová – Jana Táboráková 

 

MČR ve skákání věková kategorie 13-16 let na pony do 148 cm KVH 

Šárka Votavová – Šárka Tůmová – Marie Hrudková 

 

 

PONY – drezúra 
 
Národní soutěže 

Oproti roku 2012 se do drezúrních soutěží zapojilo ve věkové kategorii 8-12 let o 6 dvojic 

více / celkem 66 /, a v kategorii 13-16 let startovalo  57 dvojic. Pozitivní na stavu pony 

drezury je především  posun ve výkonnosti dvojic, a také více  kvalitnějších jezdeckých pony, 

kteří jsou lépe připravení. 
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Výsledky MČR drezura pony  

MČR v drezuře věkové kategorie 8-12 let na pony do 135 cm KVH 

Tereza Maroušková – Sára Vingrálková – Tereza Lipavská 

 

MČR v drezuře věkové kategorie 8-12 let na pony 136-148 cm KVH 

Sára Vingrálková – Zuzana Baloušková – Eliška Skřivanová 

 

MČR v drezuře věkové kategorie 13-16 let na pony do 148 cm KVH 

Eliška Octová – Barbora Kamírová – Alexandra Hanáčková 

 

Celoročně probíhal seriál v rámci drezúrního poháru Beckmann Trophy Pony, do kterého se  

zapojilo  8  dvojic.  Finále probíhalo  společně s drez.pohárem velkých koní v areálu na 

Panské Líše v Brně a zúčastnily se 4 pony dvojice.  

Vítěz - Michaela Pavlisová – Holsteins Dirigent. 

 

Letošní sezóna z mezinárodního hlediska byla vydařená. Přestože máme v porovnání se 

zahraničím nezkušené jezdce a pony, kteří se na zahraničních startech prezentují jako jedni 

z nejmladších, dosahovaly naše dvojice na CDIP  vyrovnaných výsledků.  

 

Mezinárodní drezurní starty   

CDIP Stadl Paura - Barbora Kamírová – Lipton Sinaj – 56,88%, 57,683% 

CDIP Radzionkow – Tereza Markusková – Limetree Aracorn – 61,325%, 61,624%, 58,463% 

CDIP Hagen - Tereza Markusková – Limetree Aracorn – 58,205%, 59,146%, 65,042% 

CDIP Brno – Anna Hrudková – Elshofs Reinout – 56,439%, 57,025% 

           Tereza Markusková – Limetree Aracorn – 62,650%, 62,317%, 62,650% 

           Michaela Pavlisová – Holsteins Dirigent – 64,450%, 63,853%, 61,281% 

ME pony – Itálie – Tereza Markusková – Limetree Aracorn – 58,732%, 60,692% 

                   Michaela Pavlisová – Holsteins Dirigent – 48,195%, 60,128% 

CDIP Zakrzow - Anna Hrudková – Elshofs Reinout – výsledky zatím nejsou  

 

Zahraniční starty na CDN 

CDN Rakousko – Reuhof – Sekaninová Julie – Bak – 68%, 67% 

                        Unterrohrbach  - 64% 

                 Markgrafneusiedl – 58% 

CDN Německo – Horka - Michaela Pavlisová – Holsteins Dirigent – 70%, 80%, 82% 
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PONY – všestrannost 

 
V letošním roce jsme zaznamenali, že v soutěžích všestrannosti pony se účastnila hlavně 

starší kategorie dětí. Je to dáno tím, že nebyly vypisovány soutěže pro mladší kategorii. 

V příštím roce je nutné učinit opatření, aby dostali šanci i začínající jezdci a mladí poníci. 

Bude vypsán seriál na úrovni ZLP – Benjamin cup, upravena mladší věková  kategorie  u 

všestrannosti na 10-13 let.  

 

Na ME 2013 Arezzo se kvalifikovala pouze jedna jezdkyně Marie Dvořáková – Chock, která 

ale soutěž nedokončila pro zdravotní indispozice koně. Další zahraniční výjezd absolvovaly 

pouze Viktorie Theimerová – Chuanita a Šárka Votavová – Lipton Kite v Rakouském 

Freudenau. Na podzim již nebyl o zahraniční výjezdy zájem. 

Do žebříčku všestrannosti se dostalo celkem 12 dvojic. Nemilým překvapením bylo finále ZP 

Humpolec, kde se na startovní listině objevily pouze dvě dvojice.                                           

Hezkým ukončením sezóny bylo pro jezdce na pony MČR v Borové, kde se sešlo 9 dvojic, 

v kategorii jezdců otevřené od 10-16 let. Pořadatelé si dali záležet, aby jezdci měli nejen 

skvělé závodní podmínky, ale bezplatné ustájení a stravování účastníků bylo pro jezdce 

milým překvapením.  

 

Výsledky MČR / C - pony " L" - (13 - 16 let) 

Barbora Kamírová – Aneta Regnerdová – Eliška Vítková 

 

 

VOLTIŽ 
 
Rok 2013 začal pro voltiž velmi úspěšně. Jako první v závodní sezóně odstartoval Lukáš 

Klouda, který v Braunschweig ukončil World Cup Finals na celkově 4. místě.  Další jeho závod 

následoval v Sydney, kde obsadil první místo. Další 3* závody již startoval na novém koni 

Danny Boy a jeho nejhorší umístění bylo 4. místo, a to na ME v Ebreichsdorfu. 

  

Do mezinárodního soutěžení také zasáhl juniorský team z JK Voltiž Albertovec a ne jen team, 

ale také jejich juniorští jednotlivci. Jako první se zúčastnili CVI v holandském Deurne, kde se 

team umístil na 4. místě. Dále následovalo 2. místo v HUN, 1. místo CVI Frenštát p. R. a 

výborné  8. místo (z 16i seniorských teamů) na CHIO Aachen, kde si tento team vyzkoušel 

také start v seniorské kategorii. V poháru národů pak společně s Lukášem Kloudou a Janou 



 17 

Bartoňkovou obsadili krásné 5. místo. Největším úspěchem této skupiny bylo 5. místo na ME 

v Ebreichsdorfu a pátý titul Mistrů ČR.   

Letos poprvé po dlouhé době se na start CVI postavil také druhý juniorský team, a to 

z Frenštátu p. R.. Bohužel pro zranění koně, nemohli sezónu plnohodnotně ukončit, ale i tak 

nakonec získali stříbro na MČR . 

Nejlepší juniorská reprezentantka letos Ivana Kloselová (taktéž z JK Voltiž Albertovec) jako 

jediná postoupila na všech CVI do finále, a to včetně ME, kde se celou dobu držela v první 

desítce. Bohužel v poslední finálové jízdě se jí splašil kůň a tak celkově obsadila 15. místo.  

V juniorských mužích se nejlépe vedlo Markovi Hablovičovi z TJ Voltiž Tlumačov.  Nejhorší 

výsledek na letošních CVI, kterých se zúčastnil bylo 3. místo a to  ve Stadl P. (AUT) a 

Budapešti (HUN). Na CVI Frenštát obsadil krásné 2. místo. Byl také jediný, který na ME 

postoupil do finále a celkově obsadil 12. místo.   

Druhým juniorským mužem byl Denis Balaštík z JK Azavero, který začal sezónu velmi dobře, 

a to 2. místem na CVI Deurne (NED). Bohužel pak se Denisovi na CVI tolik nedařilo a na ME 

z důvodu pádu, nepostoupil do finále. Smůlu si vynahradil až na Mistrovství ČR, kde obsadil 

2. místo.  

Jediná seniorská žena letos reprezentovala České barvy v seniorské kategorii na ME, a to 

Jana Bartoňková z TJJ LUCKY Drásov.  Jana jako jediná splnila nutnou nominace. Bohužel na 

ME se jí tolik nedařilo a ani ona nepostoupila do finále. Každopádně si Jana odvezla podruhé 

český titul Mistryně ČR.  

 

 
VYTRVALOST 
 

Celkový počet jezdců v roce 2013   166 (s hobby – 366)                                                  

Celkový počet koní v roce 2013    221 (s hobby – 408)                                       

Počet závodů/soutěží     14/52                                                          

Zahraniční výjezdy, soutěže/starty    51/131  

 

V roce 2013 byla ČR pořadatelem ME, které se konalo 12.-15.9. v Mostě. Bylo velmi kladně 

hodnoceno představiteli FEI. 

 

 
REINING 

 
Úroveň reiningu, jezdců i koní rok od roku stoupá a rozhodně velký vliv na tento vzestup má 

vzdělávání všech zainteresovaných v tomto odvětví sportu.V započatém trendu chceme 
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pokračovat i v dalších letech. Proto jsme i v tomto roce věnovali maximální úsilí  v této 

oblasti,  především v kategorii mládeže vč. účinné pomoci při prezentaci mládeže a mladých 

jezdců v zahraničí formou soustředění za asistence zkušeného zahraničního trenéra, který je 

současně uznávaným reiningovým jezdcem a reprezentantem ve svém zemi. Podpora tohoto 

vzdělávacího programu je velmi důležitá pro spolehlivou týmovou spolupráci všech účastníků.                            

V rámci vzdělávacího programu mládeže v roce 2013 probíhala víkendová soustředění širšího 

reprezentačního družstva mládeže střídavě v jezdeckých areálech v Kozlovicích na Moravě a 

v Krakovanech v Čechách pod vedením uznávaného amerického trenéra, zkušeného 

reiningového jezdce a zároveň trenéra reprezentačního družstva juniorů a mladých jezdců 

Chucka Klipfela. Získané rady mládežníci využívali při jednotlivých kvalifikačních závodech na 

MČR a rovněž i při samotném zápolení na MČR, které letos proběhlo v Krakovanech 

v Čechách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ____________________________ 
              Ing. Jaroslav Pecháček 
             prezident ČJF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Dne:      12.5.2014 

Zpracovala:     Dana Denková 
Podklad pro sportovní část zpracoval: Ing. Milan Theimer 


