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

160 17 
IČ:      485 49 886 
DIČ:      CZ48549886 
Vznik právní subjektivity:   10.5.1993 
Registrace u MV ČR:  VSP/1-1236/90-R ze dne 3.6.2003, změna stanov 

ze dne 12.5.2011, registrována dne 23.5.2011 a 
účinná k 1.1.2012 

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 Gotthardova, CSc. 
      Josef Trojanec 
      Ing. Radovan Šalek 
      Ing. Zdeněk Studenec 
      Ing. Josef Balaštík 
Manažeři odborných komisí: 
 Skoky     Václav Drbal 
 Drezura    MUDr. Helena Žižková – do  31.8.2012 
      Ing. Renata Habásková – od 1.9.2012 
 Všestrannost   Ing. Antonín Klauz 
 Spřežení    Ing. Jiří Kunát 
 Voltiž     Ing. Nora Hořická 
 Reining    Ivan Černoch 
 Vytrvalost    Antonín Terber 
 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 14 796 členů, z toho 10 681 seniorů a 4 115 juniorů, z toho jezdců s licencí 
6 616 a z nich 1 223 do 18 let; dále 1 541 oddílů a 7 833 koní, z toho 451 pony. 
 
 
 
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 

 
 
 
 
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. 
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Ekonomická činnost: 
 
Účetní jednotka pracovala v roce 2012 s celkovým obratem 29 456 tis. Kč a s celkovým 
výsledkem hospodaření ve výši 4 709 tis. Kč. Část vytvořeného zisku z hospodářské činnosti 
byla ve výši 0 tis. Kč a z hlavní činnost ve výši 4 709 tis. Kč. 
 
Účetní závěrka za zdaňovací období včetně výkazů a příloh byla schválena Radou ČJF na 
jednání dne 27.3.2013 a tentýž den byla prostřednictvím datové schránky odeslána na 
místně příslušný finanční úřad.  
 
Celkově ČJF obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši 13 390 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 11 850 tis. Kč. 
 
Hospodaření v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2012. 
V některých případech došlo po schválení definitivního rozpočtu na rok 2012 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.  
 
Využití prostředků v běžném účetním období získaných z daňových úlev v předcházejících 
zdaňovacích obdobích - daňová úleva z roku 2011 byla uplatněna v roce 2012 ve výši 54 654 
Kč na příspěvky na technické uspořádání domácích soutěží. 
 
Hospodářský výsledek roku 2011 ve výši +2,000.853,03 Kč byl na základě rozhodnutí Rady 
ČJF ze dne 28.3.2012 převeden do vlastního jmění. O výsledku hospodaření za rok 2012 
Rada ČJF rozhodla na svém zasedání dne 27.3.2013 a tento také převádí do vlastního jmění. 
 
        
 
Sportovní činnost: 
 
SKOKY 
Sezonu 2012 začali naši skokoví jezdci na halových závodech v sousedních státech, Rakousku 

a Německu a také v Itálii. Zde získali cenná umístění Aleš Opatrný, Natálie Roučková, Zuzana 

Zelinková a Josef Kincl 

Únor 2012 byl na domácí scéně ve znamení nového projektu “Styl šampionát 2012“. Ten byl 

vypsán pro tři věkové kategorie dětí na pony a dvě kategorie na velkých koních. Vše pak bylo 

uzavřeno při finále ve Zduchovicích a Hořovicích. Současně proběhlo školení a následné 

zkoušky pro rozhodčí rozhodující tento šampionát. Domácí sezona byla tradičně zahájena na 

kolbišti v Hradišťku, kde se předvedla řada naších reprezentantů ve všech 

kategoriích.Vítězem hlavní soutěže ST, se stal Jan Štětina na Rico-S. 

Na zahraniční scéně nás velmi úspěšně reprezentoval Josef Kincl ve finále centrální ligy 

Světového poháru ve Varšavě ve dnech 22.- 25. března 2012 a Jaroslav Jindra na CSN 

Ebreichsdorf  zvítězil v hlavní soutěží.  

11-ti letý seriál „Český skokový pohár“ měl pro rok 2012 připraveno 11 kol s finále 

v Hořovicích. Novinkou se stala soutěž pro juniory – Kolowrat junior cup, soutěž  na styl. Celý 
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seriál provázela obrovská účast jezdců a koní. Startovní pole čítala mnohdy 100 a více dvojic. 

Potěšitelná je účast na nejvyšším stupni obtížnosti T. Přes padesát dvojit dokončilo v roce 

2012 tuto obtížnost a to je velký  příslib do budoucnosti. 

Prověrka výkonnosti naších jezdců a koní pokračovala na kolbištích po celé Evropě. Dobrých 

výsledků dosahovala Zuzana Zelinková, Ondřej Zvára a Anna Kellnerová,v juniorské tour  

Adéla Půlpánová.  

Velkou prověrkou naší mladé reprezentace byla účast na CSIO Lamprechthausen ve dnech 

24.-27.května 2012. Toto měření sil pro nás nedopadlo nejlépe. Přesto dobré výkony Lucie 

Krulichové, Adély Půlpánové, Lucie Strnadelové a Barbory Vojtkové zasluhují uznání /v 

Poháru národů za nulu/. 

V jediných  mezinárodních závodech u nás CSI1*Zduchovice bylo 1.místo v juniorské GP pro 

Týnu Šalkovou velmi cenou trofejí.. Na stejných závodech v GP CSI Zduchovice  jsme ještě 

vybojovali cenné druhé místo  zásluhou Ondřeje Zváry a třetí místo Zuzany Zelinkové. 

Hlavní události jsou každoročně mistrovské šampionáty.V letošním roce bylo MČR seniorů a 

mladých jezdců ve dnech 12.-15.července v Martinicích. Jezdecký areál v Martinicích přilákal 

rekordní počty startujících . Ze 17 družstev  vybojovalo  prvenství družstvo Praha 2. 

Dramatickou soutěží byla soutěž mladých jezdců. Zde opět potvrdila Barbora Tomanová svojí 

třídu a obhájila prvenství. V soutěži žen se dařilo Lucii Polákové, které se podařilo zvítězit. 

Hlavní kategorie byla pro tento rok nastavena obtížněji (3x T) . Nejlépe si od prvého kola 

vedl Josef Kincl s Cascar a zaslouženě zvítězil. 

K dalšímu  měření sil v zahraničí došlo v Budapešti. Zde se dařilo juniorce Týně Šálkové, 

která v GP /140/ byla pátá. Tento výsledek před ME a dával šance na dobré umístění. 

Rovněž tak cenný výsledek v podobě vítězství v GP mladých jezdců /145/ předvedla Lucie 

Strnadelová. Zuzana Zelinková zvítězila v soutěži GP. 

Na dalších závodech  CSI2* v Géře nás zajímal výkon dvojice Jiří Luža – Ronaldo, který byl 

nominován na CSIO Bratislav do PN. Výsledek byl radostný. Druhé místo v silné konkurenci 

GP. CSIO Bratislava 19.-22.července byl pro nás zcela určitě velmi úspěšný 47. ročník GP 

Bratislava. Páté místo našeho družstva v prestižní soutěži Poháru Národů je bezesporu po 

několika letech ve velmi kvalitní konkurenci výtečný výkon. Družstvo ve složení:Zuzana 

Zelinková – Lukas´Ninja, Jiří Skřivan – Kallisto, Jiří Luža – Ronaldo S, Aleš Opatrný – 

Conycor, postoupilo do druhého kola a ziskem 8.tr.bodů a obsadilo velmi hodnotné 5.místo. 

Wr.Neustadt hostil dva týdny početnou výpravu naších jezdců /25/. Dařilo se Aleši 

Opatrnému. Nás však zajímal výkon juniorky Adély Půlpánové, členky týmu juniorů pro ME. 

Její vítězství v GP juniorů 24.7. 2012 bylo velmi cenné. 

Areál PCT Ptýrov  hostil ve dnech 9.-11.8. MČR dětí a juniorů.  93 jezdců a 150 koní, to jsou 

rekordní čísla tohoto šampionátu. V soutěži družstev zvítězilo družstvo Prahy,kategorii děti 

vyhrála Kateřina Štorkánová. Mladší juniory vyhrála  Adéla Půlpánová  společně s Anthonii 

Sabathilovou. Vítězství v kategorii starších juniorů patřilo Ondřeji Málkovi. 

ME Ebreichsdorf 16.-19.srpna 2012 – početná výprava pod vedením Martina Ohnheisera 

odcestovala do rakouského Ebreichsdorfu. Zde v kategorii děti obsadily Kateřina de Jager – 
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Clooney 50. místo, Klára Kocůmová – Adrem Lancer 69. místo. Celkem startovalo 99 dvojic. 

V juniorech Adéla Půlpánová – Destiny 71. místo, Lucie Krulichová – Loreta 77. místo, Tina 

Šálková - Toro /nepokračovala do třetího kola pro zranění koně/ Kateřina Kubrická –Šejna 

/nepokračovala do třetího kola pro zranění koně/ Celkem  startovalo 104 dvojic. 

V mladých jezdcích: Barbora Tomanová – Careful 57. místo, Lucie Strnadelová – Atlanta 60. 

místo, Barbora Vojtková – Caruso 62.místo, Natalie Crnková - Congo King /nedokončila/ 

Celkem startovalo 74 dvojic. 

I když výsledky neodpovídaly naší představě je třeba zdůraznit, že i tak byly dobré a celá 

účast přinesla našemu týmu další poznání a je třeba  ho využít pro další starty. Veškerá tíha 

reprezentace je většinou na rodičích – majitelích, kteří v rámci možností pořizují koně pro 

naší reprezentaci,za což jim patří velké uznání a díky. 

Dále je třeba poděkovat celému realizačnímu týmu a sponzorům. Sezona pokračovala dál a 

pro nás úspěšně. Početná výprava na CSI2*-W Pezinok získala řadu cenných umístění. V 

kategorii dětí druhé místo v GP, Francesca Dominik Kolowrat-Krakowská na Tarola. 1.místo 

Aleš Opatrný – Nobel ve střední rundě. Ondřej Zvára na Aron Druhé místo v Medium 

Tour.I.místo v Last Chance,Zdeněk Žíla na Cavalino. Ten hlavní v GP.Zuzana Zelinková 

s Luka´s Ninja bojovala o senzační vítězství.Bylo z toho druhé místo o necelé tři sekundy. 

Konec září je ve znamení finále Skokového poháru České pojišťovny. Hořovické kolbiště  

hostilo 11 ročník  ve kterém zvítězil Martin Matějka, 2.místo Aleš Opatrný, 3.místo Jiří Skřivan 

a čtvrté místo Jiří Hruška.  

Žebříčkové postavení naších jezdců ve Skokovém poháru Centrální Evropy, která je rozdělena 

na severní a jižní část, je pro nás potěšitelné.  Zuzana Zelinková je hodně vysoko a její 5. 

místo dává reálný předpoklad pro finále ve Varšavě. 

Na průběžném 10.místě je Aleš Opatrný, body mají ještě Zdeněk Žíla, Jiří Luža a Ondřej 

Zvára. Jmenovaní se pohybují kolem 28. – 30.místa. V padesátce hodnocených máme ještě 

Josefa Kincla. 

  

DREZURA 
Drezúristé  v letošní sezoně absolvovali řadu domácích i zahraničních startů.. Samozřejmě  

nejdůležitější domácí srovnávání sil bylo MČR, letos v Karlových Varech. Vítězství   kategorii 

seniorů získal Fabrizi Sigismondi, druhá byla Šárka Charvátová, třetí Karolína Žižková. 

Kategorii mladých jezdců ovládla Karolína Šimáčková, 2. Michal Knoflíček  a 3.Anna 

Mikolášová. V juniorech zvítězila Patricie Gráblová, 2.Martina Kučerová, 3.Tereza Kabešová.V 

dětech Michaela Pavlisová, 2.Denisa Vegrichtová, 3.Anna Ludvíčková. Mistři ČR v kategorii 

družstev – Praha 1 . Dále na našem území proběhl seriál ČDP. Zde proběhlo 7 kol a finále. To 

se uskutečnilo na Hradištku - 28.-30.9.2012. 

BELZET Cup 1. Hana Vašáryová – Luis Lasalle, 2. Karolína Žižková – Darwin, 3. Martina 

Opočenská – Rapstern; SAAB Cup 1. Daniela Křemenová – Funkenmariechen, 2. Anna 

Mikolášová – Zorro, 3. Tereza Hábová – Rodrigo; WINTERMÜHLE TROPHY JUNIOR 1. Karla 

Mothejlová – Allitair, 2. Patricie Gráblová – Nerine, 3. Pavla Koryntová – Lark; 
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WINTERMÜHLE TROPHY PONY 1. Tereza Markusková – Limetree Aracorn, 2. Michaela 

Pavlisová – Diamant 424, 3. Pavlína Svobodová – Mythus. Jediná mezinárodní soutěž 

proběhla v Brně na Panské Líše. Byla zároveň i mistrovská soutěž pro starší juniory. 

Reprezentovalo nás 13 jezdců.. Ema Jačářová , Ida Jačářová , Fabrizio Sigismondi , Kamila 

Kotyzová, Barbora Marešová , Pavla Hašková , Barbora Dvorníková , Michaela Pavlisová , 

Alexandr Onoprienko , Skripová Zdeňka , Adéla Neumannová , Karla Mothejlová, Karolína 

Žižková .Nejlepší výsledek – Barbora Marešová – vJ- 70,125%  - 1.místo/7. 

V dalších domácích startech se mimo jiné plnil kvalifikace na MS mladých koní Verden. 

Úspěšně si počínal pětiletý hřebec Quantchen Gluck s Libuší Půlpánovou a Belissimus s Evou 

Jančaříkovou. Mezi šestiletými se podařilo těsně překonat kvalifikační hranici 75% Adéle 

Neumannové s Babylonem (75,200%). Všechny tři dvojice dostaly od DK možnost 

reprezentace ve Verdenu. 

Jako první z našich startovala Libuše Půlpánová a Quäntchen Glück a získala celkovou 

známku 6,72. Eva Jančaříková s Belissimus dokončila s výsledkem 6,98.  V soutěži pro 5-leté 

koně startovalo celkem 39 koní. Eva Jančaříková se umístila na 35.místě a Libuše Půlpánová 

na 37.  

V kvalifikačním kolem pro 6-leté koně. za Českou republiku startovala Adéla Neumannová 

s Babylon van Lange Weeren a skončila úlohu s hodnocením 6,02. Skončila na 34.místě. 

(Celkově 35 startujících). 

Další mezinárodní starty našich jezdců byly:  CDI Wroclaw – Nejlepší výsledek – Fabrizio 

Sigismondi – GP kür – 66,350% - 11.místo/11, CDI Stadl Paura – Nejlepší výsledek – Barbora 

Marešová – FEI JU -  63,240% - 24. místo/30, CDI Radzionkow – Nejlepší výsledek – Fabrizio 

Sigismondi – IM1 kür – 71,100% - 4.místo/15. 

Drezurní dění ve střední Evropě oživila nová seriálová soutěž Donau Bohemia Trophy, jejíž 

první ročník se uskutečnil pod záštitou jezdeckých federací čtyř zúčastněných zemí – tj. 

České republiky, Maďarska, Rakouska a Slovenska. 1. kolo Donau Bohemia Trophy se 

odehrávalo v Pezinoku – početná česká ekipa ukořistila několik vítězství a pěkných umístění 

v tomto prvním kole tohoto mezinárodního  seriálu. Finále DBT  se konalo v Kottingbrunnu a 

naši jezdci získali v konečném hodnocení Donau Bohemia Trophy – Stupeň Z: Šárka 

Charvátová (Solo Morela) - 3.místo; Stupeň L: Hana Vašáryová (Rock for Hit) - 1.místo; Lucie 

Soustružníková (Diamond Davidowss) - 3.místo; Dita Krčmářová (Rubin Black Baby) - 

4.místo; Stupeň S: Denisa Valentová (Darwin) - 4.místo; Tereza Hábová (James Bond) - 

5.místo; Stupeň T: Fabrizio Sigismondi (Apropos) - 5.místo. 

Sezona pokračovala CDI Compiegne Nejlepší výsledek – Fabrizio Sigismondi – PSG – 

66,263%  - 16.místo/26; CDI – Achleiten Nejlepší výsledek – Kamila Kotyzová – JD – 

65,050%  - 5.místo/17; CDI – Wroclaw Nejlepší výsledek – Fabrizio Sigismondi – vIM1 – 

71,075% - 3.místo/14; CDI Fót Nejlepší výsledek – Ema Jančářová – IM2 – 65,395% - 

2.místo/8; CDI Kaposvar Nejlepší výsledek – Fabrizio Sigismondi – vIM1 – 68,375% - 

5.místo/11. 
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Na ME juniorů a mladých jezdců – Bern startovali: Kamila Kotyzová - Alice - 64,263% - 

33.místo; Barbora Marešová - Lindgren - 63,289% - 42.místo; Barbora Dvorníková - Why Not 

- 61,684% - 46.místo 

Celkové výsledky FEI World dressage challenge 2012 pro naší oblast 

(ČR,Slovensko,Chorvatsko a Slovinsko) dopadlo výborně. 

Ve stupni ST (PSG) celkově zvítězila Martina Opočenská s Rapstern.  V Advanced (pokročilý) 

se z našich nejlépe vedlo Michaele Habáskové, která s Roulette skončila na třetím místě. Ve 

stupni Medium (střední) obsadila druhé místo Anna Mikolášová se Zorro 5. V Elementary 

(základní) úrovni v kategorii juniorů zvítězila Eliška Orctová s Belfast, v této kategorii byli 

bohužel pouze dvě startující. Velice dobře si zástupci ČR vedli v Elementary (základní) úrovni 

v kategorii seniorů, kde získali první tři místa. První byla Petra Miki Civišová s Be Impressed 

před Lucií Soustružníkovou s Diamond Davidowss a Hanou Vašáryovou s Rock for Hit. V 

Preliminary (přípravné) úrovni v kategorii juniorů zvítězila Martina Kučerová s Calet a na 

třetím místě se umístila Anna Ludvičková s Jantar. V kategorii seniorů se z našich nejlépe 

vedlo Haně Vašáryové s Rock for Hit, která skončila na druhém místě. Petra Miki Civišová s 

Mary Lou 1 obsadila třetí místo. V celkovém pohledu na sezonu lze konstatovat slibné 

výkony, které by se mohly v budoucnu ještě zlepšit. 

 

VŠESTRANNOST 
Všestrannost měla letos „našlápnuto“ na  OH Londýn 2012 – přípravy z náročných 

kvalifikačních závodů se zúčastnili jezdci J. Hatla a P. Veselovský. Bohužel se jim nepovedlo 

získat dostatek bodů pro nominaci na OH. Jezdec J. Hatla alespoň získal kvalifikaci na ME 

seniorů pro r. 2013. 

Na MEJ splnili kvalifikaci jezdci A. Vrtek, D. Moudrá, V. Plucarová, K. Šámalová. Tito jezdci 

také na MEJ odstartovali ( krom Šamalové- zraněni koně), ale jejich umístění nebylo ani 

v první 20. Ve srovnání se světovou špičkou máme stále značný odstup. Naši jezdci nemají 

takové možnosti výběru koní, ani podmínky, aby se mohli účastnit více mezinárodních závodů 

v zahraničí, což se projevuje hlavně v hodnocení při drezurní zkoušce. Přes to zasluhuje 

pochvalu výkon jezdce Vrtka v terénní zkoušce, kde byl bezchybný. 

Je potěšitelné, že se naši jezdci zúčastňují 3*soutěží s velmi dobrými výsledky v mezinárodní 

konkurenci v zahraničí , Jsou to J. Hatla, P. Veselovský, J. Machovec, P. Pejřil, B. Žáčková, G. 

Slavíková, což se v minulých letech nestávalo. Rozšířila se základna našich jezdců startujících 

na 1* a 2* závodech v zahraniční s dobrými výsledky, hlavně ve východní zóně Evropy. 

V letošním roce startovaly také děti v národních soutěžích všestrannosti v zahraničí. 

 

SPŘEŽENÍ 
Vozatajská sezóna měla v letošním roce hned několik vrcholů: 

a/  MS jednospřežní  v portugalském  Lezirias 

  - zůčastnila se Brixová a Petřek, v celkovém hodnocení Petřek na 67. A  Brixová na 68. 

místě ze 70ti  startujících , v soutěži družstev poslední  
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b/  MS čtyřspřeží v německém Riesenbecku 

- zůčastnil se Juráň a J.Nesvačil st., v celkovém hodnocení Nesvačil 38. a Juráň 46. z 50ti 

startujících, v soutěži družstev poslední 

c/  DAP dvojspřeží v maďarském Fabiansebestyenu 

- zůčastnili se Nesvačil R., Nesvačil J. ml., Gössl, Zuač, v celkovém hodnocení obsadili 

v soutěži družstev 2. místo za domácími Maďary 

Dalším velkým úspěchem našich dvojspřeží je 2. místo M. Gössla a  4. místo J. Nesvačila ml. 

ve Světovém poháru spřežení za rok 2012 

 

PONY – skoky 
Z tříčlenného representačního kádru „A“ (Marie Hrudková, Viktor Trávníček, Nicola 

Grunthalová) se s cílem získání kvalifikace a zkušeností pro start na ME Pony zúčastnila série 

mezinárodních závodů pro pony pouze Nicola Grunthalová. Zúčastnila se  CSI Linz  , CSI P 

Arezzo , CSIP Moorsele , CSIP Fontainebleau , CSIP Zduchovice. 

Přestože dosáhla na těchto závodech řadu velmi dobrých výsledků, rozhodl se realizační 

team této jezdkyně se MEP nezúčastnit- zejména situaci zkomplikovalo zranění koně Primus 

v závěru přípravy. Jediné mezinárodní závody pro děti na pony CSIP Zduchovice absolvovalo 

v malé rundě pro pony 8 domácích jezdců a ve velké rundě tři. V listopadu 2012 proběhl 

vcelku úspěšně start na CSIP Linz – Marie Hrudková a Kateřina Kučerová. 

Závodů se statusem CSN pro pony se zúčastnila v letošním roce řada jezdců na pony. Byly to 

tyto závody na území Rakouska, Polska a Slovenska: CSN Gut Reuhof – halové, CSN 

Markgrafneueseidel, CSN Ranshofen, CSN Gut Reuhof – venkovní, CSN St. Polten. Na těchto 

závodech dosáhla většina  účastníků, řadu předních umístění i vítězství, převážně  v 

soutěžích do výšky 80 až 105 cm, včetně soutěží na styl. Nejčastěji se výjezdů zúčastňovali 

svěřenci Kateřiny Vašákové reprezntující JK Český dvůr Sofie Najmanová, Petra Gabryšová, 

Adéla Matějovská, Hana Bařtipánová a Petra Krupková. Dále reprezentovali Petr Dajbych, 

Kateřina Kučerová, Šárka Tůmová, KrisTina Ducká, František Stružinský, Petr-Jan a Lukáš 

Matuškovi, Klára Volná. Počty dětí startujících ve skokových soutěžích se po několika letech 

jejich snižování v letošním roce výrazně zvětšily. Odráží to i počet bodujících ve 

výkonnostních žebříčcích. K nárůstu došlo zejména v kategorii nejmladších dětí, které nově 

složily Zkoušky základního výcviku a začaly se zúčastňovat skokových soutěží.  

Paralelně s tím však nedošlo k zlepšení jezdeckého projevu většiny. Aby tomu tak nebylo, 

provedla pony komise několik opatření: Styl šampionát – projekt multifunkční, souběžně 

produkující kvalitní stylové rozhodčí Šampionát nadějí – soutěž při MČR pony, Podpora 

soustředění dětí na pony. V prvních dvou případech se jedná o novinky a přesto přinesly v 

prvním roce hmatatelnou odezvu. 

Pořadatelské aktivity – Mimo tradičních celoročních soutěží pro děti na pony jako jsou 

Pony liga, Pony festivaly, Pohár primátora se poprvé jezdil v severočeské oblasti i 

Sapril cup. Soutěže pro pony již vypisují plošně i mnozí pořadatelé, kteří tak v 
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minulosti nečinili, při závodech pro velké koně. Na jednu stranu to přináší omezení 

počtů startů na tradičních závodištích, na druhou stranu to přitahuje nové účastníky. 

Mistrovství České republiky MČRP se v letošním roce konalo poprvé jako čtyřdenní 

akce. V rámci zahajovacích soutěží proběhla i finálová soutěž Styl šampionátu pro 

kvalifikované jezdce posuzovaná zahraničním rozhodčím. Ve všech kategoriích došlo 

k rozeskakování jak o zlatou medaili, tak o medaile další a průběh soutěží ukázal, že 

není třeba cokoli na modelu, sportovně technických podmínkách i kvalifikacích do 

budoucna upravovat. Dobrou účast měl i Šampionát nadějí i přesto, že se o jeho 

definitivní podobě dozvěděla veřejnost velmi pozdě a že ve všech třech kolech jsou 

jezdci hodnoceni subjektivně, nikoliv klasicky. Je jisté, že když bude tato soutěž 

vypisována v nezměněné podobě v dalších letech, stane se velikým motivačním 

faktorem pro začínající děti. 

 
PONY – drezúra 
Oproti roku 2011 se do drezúrních soutěží zapojilo ve věkové kategorii 8-12 let o 11 dvojic 

více / celkem 57 /, a v kategorii 13-16 let dokonce o 32 / také 57 dvojic/. Je viditelný i posun 

ve výkonnosti. Celoročně probíhal nový seriál v rámci Českého drezúrního poháru 

Wintermühle Trophy Pony , do kterého se i přes propagaci a dostatečný počet drezúrních 

dvojic dané úrovně na naší pony drez.scéně  zapojilo  poměrně málo dvojic. Přesto finále 

společné s drez.pohárem velkých koní se setkal s velkým ohlasem, zvláště premiérově 

zařazený nedělní  kúr pro pony. Vítěz - Tereza Markusková s Limetree Aracorn. 

MČR pony – úroveň Z -  8-12 let – pony S+A – 11 startujících – 1.místo T. Markusková - 

Limetree Aracorn, pony B – 14 startujících A. Vyštajnová – Dollom Moonlight, 13-16 let – 14 

startujících - B. Kamírová – Lipton Sinaj. 

Z kádru A, který byl původně 3-členný, zůstaly 2 dvojice – B. Kamírová s Lipton Sinaj a M. 

Pavlisová s Diamant 424. E. Orctová upřednostnila přípravu na soutěže všestrannosti. V 

kádru B figurovalo na začátku sezóny 10 jezdců/ Z. Baloušková, A.Hanáčková, A. Hrudková, 

A. Ludvíčková, D. Vegrichtová, S. Vingrálková, Š. Votavová, A. Vyštajnová, L. Matuška, V. 

Theimerová/. 

Březen – Kotingbrunn – Rakousko - Barbora Kamírová – Lipton Sinaj – úroveň úloh L-LM – 

skvělé výsledky 60- 67%. Květen – Horka – Německo - Michaela Pavlisová - Holsteins 

Dirigent - obtížnosti A- 62%, 69%, 71%. Červen - CDI Brno – Michaela Pavlisová s Diamant 

424 - FEI úlohy pony – výsledky 57-60%                                  Září - CDI 3* Leudenlange – 

Lucembursko - Michaela Pavlisová s Diamant 424; Říjen  - Weikersdorf – Rakousko -  

drezurní závody CDN, výjezd větší skupiny: obtížnost  A - nová dvojice A. Hrudková s 

Elchsofs Reinout –58-63%, S. Vingrálková s Kenym  a  Emilem R  - 58-64%, J. Sekaninová s 

Bakem – 55-56%, M. Pavlisová s Holsteins Dirigent 63-66%; obtížnost  L – T.Markusková s 

Limetree Aracorn / vyrovnané výsledky  60-65%, A. Hanáčková s Grenadiérem 58-61%; 

obtížnost LM – M. Pavlisová s Diamantem 424 – 60 - 64%. 
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PONY – všestrannost 
V roce 2012 se účastnilo soutěží ve všestrannosti cca 30 dvojic z celé České Republiky. 

Vrcholnou událostí letošního roku byl start dvou jezdkyň na ME dětí na pony ve Francii – 

Fontainebleau. Byly to Barbora Kamírová – LIPTON SINAJ a Marie Dvořáková – CHOCK. O 

účast usilovaly ještě další dvě dvojice Viktorie Theimerová – SAGAR, která bohužel po 

splněných kvalifikacích pro náhlé onemocnění koně nemohla na start ME nastoupit a také 

Šárka Votavová – LIPTON KITE, tato dvojice sice vede žebříček pony ve všestrannosti, ale 

mezinárodní kvalifikační start nesplnila. I tak patří těmto jezdkyním za jejich úsilí poděkování.  

Samotný průběh ME, kdy se po perfektním výsledku v drezurní zkoušce  Barbora Kamírová 

usadila na krásném 9. místě z 52 startujících, ale bohužel po třech neposlušnostech v terénní 

jízdě byla ze soutěže vyloučena. Marie Dvořáková dokončila kompletní soutěž ME pony 

celkově na 40.místě. Chybovala jednou v terénní jízdě a tři shození na parkuru – škoda 

špatného výkonu v drezúře, zde musí tato dvojice hodně zapracovat. Výsledek je však 

úspěchem a je vidět, že naše jezdkyně mají na to, aby se takto významných soutěží 

účastnily. Během roku tento kádr A poctivě vybíral kvalifikační soutěže a řídil koně tak, aby 

se na ME dostalo celé družstvo. Bohužel se to nepovedlo, ale i tak je to pro děvčata a vůbec 

všechny, kteří se jen nadechli atmosféry Mistrovství Evropy dětí na pony velká zkušenost.   

Nejvýznamnější soutěží v České republice bylo Mistrovství ČR dětí na pony, které se konalo 

na závodišti v Humpolci. Krásný a tradicí opředený areál Humpolce nabízel skvělé zázemí pro 

jezdce, koně i diváky. Největší zklamání bylo asi to, že pozornost našich nejmenších velmi 

zastínily další soutěže, jako MČR senioři, soutěže Zlaté podkovy a další (149 startujících 

dvojic). V mladší kategorii 10-12 let startovaly pouze 3 dvojice a zvítězila Zuzana Baloušková 

s BABY. V kategorii 13-16 let soutěžilo mezi sebou 11 dvojic. Zvítězila Eliška Octová s 

BLUEBERRY VALMART. 

Druhým tradičním a významným podnikem bylo finále 47. ročníku Zlaté podkovy rovněž 

v Humpolci, kde jede soutěž pony jako jediná soutěž společná pro všechny jezdce na pony 

10-16 let. Zde zvítězila  Šárka Votavová – Lipton Kite. 

V tomto roce  jsem zaznamenali více zahraničních výjezdů na národní závody, Rakousko –

Wiener Neustat, Stadl Paura, Polsko – Strzegom, Rybnik. Všechny výjezdy byly úspěšné a 

mnoho z nich vítězných. 

 
VOLTIŽ 
Voltižní sezonu skvěle zahájil Lukáš Klouda, který obsadil 4.místo v sérii  prestižních  závodů 

Světového poháru. Česká reprezentace se v  roce  2012  zúčastnila několika významných 

mezinárodních závodů CVI. Nominačními závody pro účast na ME a MS byly voltižní komisí 

zvoleny CVI Stadl Paura a CVI Krumke, kterých se vždy zúčastnila velká česká ekipa. Nejlepší 

výsledky během celé sezóny podával dlouhodobý reprezentant Lukáš Klouda, zástupce TJJ 

Lucky Drásov, který se již druhou sezónu připravuje v Německu a také na německých koních 

startuje. Celoročně se umisťoval na předních příčkách v rámci Světového poháru a na 



 12 

světovém šampionátu je na průběžném 7. místě. Dalším mužem, který nás reprezentoval, byl 

Josef Zelinka z TJ Orion Praha, který si pro své starty také vybral zahraničního koně 

z Holandska, a umisťoval se v lepším průměru a je průběžně na 15.příčce Světového poháru. 

Ale abychom neopomněli i ostatní. Velice dobře si v sezóně vedla juniorská skupina JK 

Hřebčín Albertovec, která  na všech CVI, kterých se zúčastnila, obsadila medailové pozice, na 

Mistrovství Evropy to pak bylo 5.místo, a to i přes zranění stěžejní cvičenky, které nastalo 

v přípravném období na šampionát. Další zvrat oproti loňské sezóně nastal v kategorii ženy 

junior, kde se Eliška Kociánová z TJ Slovan Frenštát na všech CVI i evropském šampionátu 

probojovala do finále, což je od roku 2009 nejlepší výsledek v ženské kategorii. Skoro stejně 

dobře si vedla i oddílová kolegyně Denisa Nováková, která startovala na mezinárodních 

závodech prvním rokem. Na velice kvalitně zastoupených závodech CVI Stadl Paura se  

probojovala do finále a na Mistrovství Evropy skončila na 16.místě těsně před branami finále. 

Doufejme, že tyto mladé nadějné cvičenky vydrží a budou nás nadále dobře reprezentovat. 

Mužskou juniorskou kategorii zastupovali Marek Hablovič z TJ voltiž Tlumačov a Denis 

Balaštík – nyní již za JK Azavero. Ti v menší konkurenci oproti ženské kategorii dosahovali 

průměrných výsledků. Největší propad pro naši reprezentaci nastal v kategorii ženy senior, 

kde nás v letošním roce reprezentovaly jen tři ženy, z nichž Veronika Krátká startovala pouze 

na CVI Stadl Paura, kde byla vyloučena pro zranění koně. Nejlépe se celou sezónu dařilo 

Janě Bartoňkové z TJJ Lucky Drásov, té se však bohužel nepodařilo splnit kvalifikaci, kterou 

stanovuje FEI a nemohla nás reprezentovat na Mistrovství světa v Le Mans. Na něj odjela 

pouze Margita Urbanová z TJ voltiž Tlumačov na zapůjčeném koni Landar z TJJ Lucky 

Drásov, její výsledek však nebyl uspokojivý. 

 
VYTRVALOST 
Souhrn – Celkový počet jezdců od počátku sledování výsledků – 925; celkový počet koní od 

počátku sledování výsledků – 936 jezdců v roce 2012 – 158 (s hobby – 299); koní v roce 

2012 – 205 (s hobby – 348)  

 

Rekordy – jezdci: 

Poprvé startující (včetně hobby) 160; Nejvíce soutěží hobby – Lucie Deutschová, Vladimír 

Tůma, Lenka Tůmová (9);  Nejvíce národních soutěží – Markéta Wimmerová, Lucie Škábová 

(13); Nejvíce mezinárodních soutěží – Petr Jadlovský (12); Nejvíce soutěží celkem – Petr 

Jadlovský (22); Nejvyšší průměr získaných bodů na hobby soutěž – Šternberková Veronika 

(56,2); Nejvyšší průměr získaných bodů na soutěž CEN – Antonín Hrdina (247,36); Nejvyšší 

průměr získaných bodů na soutěž CEI – Helena Terberová (464,75); Nejvyšší průměr 
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získaných bodů celkem – Helena Terberová (361,03); Nejvíce nedokončených soutěží – Petr 

Jadlovský (8 – 36,36%)  

Rekordy – koně:  

Poprvé startující koně (včetně hobby) 178; Nejvíce soutěží hobby – Argo, Johan (9); Nejvíce 

národních soutěží – Breakout, Dahab, Shanty, Sigita (8); Nejvíce mezinárodních soutěží – 

Dean (6); Nejvíce soutěží celkem – Breakout, Argo, Johan (9); Nejvyšší průměr získaných 

bodů na hobby soutěž – Dafnee (56,2); Nejvyšší průměr získaných bodů na soutěž CEN – 

Dean (248,96); Nejvyšší průměr získaných bodů na soutěž CEI – Nikaya de Paute (556,00); 

Nejvyšší průměr získaných bodů celkem – Joulik de Villeneuve (286,90); Nejvíce 

nedokončených soutěží – Zara Thustra (4 – 57,14 %)  

 
 
REINING 
Musíme s radostí opět konstatovat, že úroveň reiningu, jezdců i koní rok od roku stoupá a 

rozhodně velký vliv na tento vzestup má účast našich jezdců na zahraničních soutěžích, což 

lze dokladovat i z minulých let. Počet kvalitních jezdeckých dvojic se tak úspěšně kvalifikuje 

nejen na MČR, ale i reprezentuje ČR formou jednotlivců nebo družstev skládající se nejen 

z profesionálních, ale i amatérských jezdců. 

V tomto roce jsme věnovali maximální úsilí oblasti vzdělávání a zvyšování úrovně 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 2012 proběhla čtyři víkendová soustředění 

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

v Krakovanech v Čechách pod vedením uznávaného amerického trenéra a zkušeného 

reiningového jezdce Chucka Klipfela, který se stal zároveň oficiálním trenérem repre družstva 

mládeže ČR a bude toto družstvo připravovat na příští rok na ME.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. V reiningu mládeže se letos 

kvalifikovalo na MČR 12 soutěžních dvojic, což je 75% startujících na kvalifikačních závodech. 

V kategorii amatér to bylo 30 dvojic, což je 59% , v reiningu junior 17 dvojic, což je 63% a 

v reiningu senior 17 dvojic, což je 39% zúčastněných. Zdá se to být malé počty, ovšem 

v disciplíně reining, která je velmi mladou disciplínou v jezdeckém sportu v Evropě vůbec, 

jsou to rok od roku vzrůstající čísla. V letošním roce i při vyhodnocení Šampionátu jezdců se 

objevily nové tváře: Mládež - Tamara Korešová, Junior – Antonín Solanský, Amatér – Pavel 
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Slabik a Senior – Karel Barotek. Při vyhodnocení Koně roku 2012 taktéž. Mistry ČR: Mládež – 

Brenda Lesniczaková, Amatér – Barbora Konopásková, Junior – Antonín Solanský a Senior – 

Tereza Třeštíková. Tým rozhodčích se skládal z velmi zkušených a nekompromisních 

osobností – hlavním rozhodčím byl rakouský trenér a jezdec Denis Schulz a další dvě 

rozhodčí byly z Francie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ____________________________ 
              Ing. Jaroslav Pecháček 
             prezident ČJF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dne:      27.3.2013 
Zpracovala:     Dana Denková 
Podklad pro sportovní část zpracoval: Ing. Milan Theimer 


