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Generální sekretář ČJF:  Lucie Spiwoková 
Rada ČJF: Ing. Jaroslav Pecháček 

Lucie Spiwoková 
Mgr. Jaroslav Sedláček 
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Ing. Jiří Mayer 
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Ing. Jan Šíma 
MUDr. Zuzana Procházková 
Ing. Lenka Gotthardová, CSc. 
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Ing. Josef Balaštík 
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Ing. Antonín Klauz – všestrannost 
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JUDr. Petr Toman 
Mgr. Michaela Madarová 
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Charakteristika: 
 
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 30 920 členů, z toho 22 331 seniorů a 8 589 juniorů a 1 506 oddílů. 
 
 
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 2011 s celkovým obratem 19 436 tis. Kč a 
s celkovým výsledkem hospodaření ve výši 2 001 tis. Kč. Část vytvořeného zisku 
z hospodářské činnosti byla ve výši 288 tis. Kč a z hlavní činnost ve výši 1 713 tis. Kč. 
 
Účetní závěrka za zdaňovací období včetně výkazů a příloh byla schválena Radou ČJF 
na jednání dne 28.3.2012 a tentýž den byla prostřednictvím datové schránky 
odeslána na místně příslušný finanční úřad.  
 
Celkově ČJF obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 781 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 10 015 tis. Kč. 
 
Hospodaření v roce 2011 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2011. 
V některých případech došlo po schválení definitivního rozpočtu na rok 2011 
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 2010 byla uplatněna 
v roce 2010 ve výši 87 177 Kč na příspěvky na technické uspořádání domácích 
soutěží. 
 
HV roku 2010 ve výši +1,362.729 Kč byl na základě rozhodnutí Rady ČJF převeden 
do vlastního jmění. O výsledku hospodaření za rok 2011 Rada ČJF rozhodla na svém 
zasedání dne 28.3.2012 a tento také převádí do vlastního jmění. 
 
        
 
 
Sportovní činnost: 
 
SKOKY 
 
Sezona 2011 se nesla v duchu kvalifikací na OH 2012. Ambicemi na účast se netajili 
skokani a jezdci všestrannosti. Bohužel hned v samém začátku sezony se zranil 
A.Opatrný, a tak scénař pro přípravu na OH byl značně narušen. 
Na domácí půdě začal sezonu ČSP v Martinicích. Vítězem prvního kola se stal J.Luža 
s Land Rebel-S. Při tomto konkuru bylo jmenováno družstvo pro CSIO4*Linz, 
Crnková, Luža, Opatrný a Kincl. Dobrý výkon zde podal J.Luža s Ronaldo -S, který si 
svým výkonem zajistil účast na ME v Madridu i výkonostní limit OH. 
Dalším významným startem bylo CSI2** Linz 6.-8.května. Zde se dařilo naším 
děvčatům B.Tomanové a V.Krajníkové, která startovala ve Velké ceně, obě za 
13.tr.bodů. 
Další cenná umístění získala na juniorském CSI v Lipici Alžběta Vojtová, která s Micro 
a Verdi jednou vyhrála a jednou byla druhá v soutěžích 135 cm. Naše juniorská 
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reprezentace plnila kvalifikační soutěže při CSIO CH,J,Y Lamprechthausen 9.-13.červa 
2011. Početná výprava 10 jezdkyň,vytvořilo družstvo pro soutěž PN. Strnadelová, 
Krulichová L., Hažmuková, Vojtková. Družstvo dokončilo na posledním klasifikovaném 
místě. 
Lepších výsledků bylo dosaženo v soutěži jednotlivců,v kat.juniorů.V GP to bylo velmi 
cenné 3.místo A. Půlpánové s Destiny a 4.místo A.Vojtkové s Micro. GP jezdců do 21 
let dokončila B.Tomanová s Careful s jednou chybou a celkově to znamenalo 7.místo. 
Domácí scéna vrcholila MČR na Pýrově. Vítězkou MČR se stala Zuzana Zelinková 
s Ninjou. A její výkonnost byla pro účast na ME v Madridu dobrým příslibem. 
V kategorii žen zvítězila Nikola Bieliková s Caleri-II. V kategorii do 21 let zvítězila 
B.Tomanová s Kohen. 
V kategorii dětí zlato získala M. Hrudkovou s Queren, v kategorii ml.juniorů patřilo 
zlato A. Půlpánové s Chantal. Kategorii st.juniorů vyhrála V. Jelínková s Forewer 
z Brna. 
Významný mezinárodní start jsme absolvovali v Bratislavě na CSIO3*-W. Letošní 
Bratislava byla velmi dobře obsazena a to díky kvalifikaci na ME a OH. Nejlepšího 
výsledku z našeho týmu dosáhla Zuzana Zelinková – Ninja , a ten znamenal postup 
na vytoužené ME v Madridu.  
Bohužel v Madridu došlo k poklesu formy této dvojice, a tak po první kvalifikaci 
odstoupili. Lépe si vedl druhý náš účastník ME Jiří Luža s Ronaldo-S. Ronaldo –S  
předvedl, že je koněm, který má na velmi těžké parkury a dvojice zde zanechala 
velmi dobrý dojem.Konečné 52. místo je pro nás cenné umístění. 
Závěr roku 2011v parkurovém skákání přinesl pro naše barvy velmi cenné umístění  
v podobě  druhého místa Jirky Hrušky s hřebcem Aristo-Z při CSI***W Lešno.10.-
13.11.2011. 
O body do světového poháru se ještě závěrem roku 2011 pokoušel J.Kincl s Cascar  
v Poznani při CSI***W 8.-11.2011.Velmi hodnotné páte místo v GP znamelo 17 bodů 
do Světového poháru. Bohužel to však nestačilo na postup s právem startovat mezi 
desítkou nejlepších při finále.I tak se Josef Kincl stal naším  nejvýše postaveným 
jezdcem v žebříčku Světového poháru za rok 2011. 
  
 
 
 
DREZURA 
            
V sezoně 2011 Českou republiku v drezuře reprezentovalo celkem 13 dvojic, z toho 2 
jezdci měli dva koně (Sigismondi, Kotyzová). V kategorii juniorů jsme měli čtyři 
zástupce (Brodová, Kotyzová, Marešová, Falta), v seniorech pak šest (Jančářová E., 
Zeusová, Sigismondi, Neumannová, Bělinová, Jančářová I.) a jednu mladou jezdkyni 
(Soustružníková). Celkem se naši reprezentanti vydali na 11 mezinárodních závodů, z 
čehož jeden se konal na domácí půdě (CDI-W Brno), ostatní organizovaly NF Polska, 
Maďarska, Rakouska, Francie, Dánska a Slovinska. Čtyři z těchto závodů byly 
organizovány jako kvalifikace na World Cup. 
Jediné čtyřhvězdové závody sezony s českou dvojicí bylo CDI4* Bartlgut. Prestižních 
rakouských závodů se silnou konkurencí se účastnila Ema Jančářová s Athosem s 
62,87% v Grand Prix znamenalo třináctou příčku. V küru po řadě splašení a chyb pak 
obdržela pouhých 61,02%. 
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První kvalifikace do World Cupu v slovinské Lipici se účastnila jak Ema Jančářová s 
Athosem, tak Alena Zeusová s Corradem. V Grand Prix obdržela Jančářová 62,38% a 
v Grand Prix Specialu následně 61,42% a desátou příčku. A.Zeusové se Lipica 
nevydařila a s 54% v Grand Prix se do küru nedostala. 
Jedním z vrcholů sezony pro českou drezuru na domácí scéně bylo CDI-W 
Brno.Ročníku 2011 se účastnila v kategorii mladých jezdců juniorka Sofie Brodová, 
která s výsledky 57,04%; 58,95% a 60,70% příliš spokojena nebyla, ale na druhou 
stranu jela o stupeň obtížnější závody oproti své obvyklé kategorii. V malé rundě 
startovala Adéla Neumannová s Ediem za 57,42%; 61,89% a 63,23%, bohužel tato 
dvojice se však již na dalších reprezentačních výjezdech neobjevila. Ve velké rundě 
měla po loňské absenci ČR hned čtyři zástupce: Fabrizio Sigismondi s Ferrem za 
55,87% v Grand Prix do finále nepostoupil, stejně tak Vanda Bělinová s Bandolerem 
za 53,21% či Alena Zeusová za 58,37%. V küru se tak jako jediná představila po 
62,71% v IM2 a 62,66% v Grand Prix Ema Jančářová s Athosem, a to s výsledkem 
65,93% a slušným devátým místem v letos poměrně nabité konkurenci.  
Nejvýznamnějšími závody sezony pro juniory bylo bezpochyby ME Broholm. Zde 
zazářila Kamila Kotyzová s Alicí za 64,96% a 63,74%. Sice nepostoupila do finále, ale 
s takovýmito procenty jí patří velká gratulace. Sofie Brodová s Lissandrem měla 
bohužel trochu smůlu a Lissandro v obdélníku předvedl několik excesů, takže 
výsledky této dvojice byly spíše průměrné – 60,95% a 60,45%. 
Podzimní část sezony navštívila česká ekipa kvalifikaci na World Cup ve Wroclawi. V 
juniorské kategorii si vedla nejlépe S. Brodová s Lissandrem za 61,71%; 65,75% a 
dokonce za 67,58% v küru, to znamenalo třetí příčku z deseti startujících. V této 
kategorii startoval i reprezentační nováček, Jan Falta s Rosalinde, který mohl být s 
výsledky 60,95%; 62,68% a 61,88% při své premiéře spokojen. 
Drezurní reprezentace zakončila sezonu v maďarském Kaposváru, kde se konala 
kvalifikace na World Cup. V juniorské kategorii si pěkná čtvrtá místa a výsledky 
62,70%; 62,90% a 65,54% odvezla Sofie Brodová s Lissandrem. V malé rundě 
startovala Ida Jančářová s Lancelotem s výsledky 57,73%; 60,53% a 61,09%, 
mezinárodní kariéru velmi dobře zahájil nový kůň Fabrizia Sigismondiho, Apropos, a 
to za 63,05%; 62,47% a 64,25%. Ema Jančářová v IM2 zajela za 60,37% osmou 
příčku, v Grand Prix 62,47% na postup do küru nestačilo. 
Nejvýznamnějšího výsledku dosáhli drezúristé vítězstvím ve FEI Testu World 
Dressage Challenge ve skupině 6.  Družstvo zvítězilo ve složení Ida Jančářová – 
Lancelot, Tereza Hábová – James Bond, Karla Mothejlová – Allitair, Adéla 
Neumannová – Babylon van Lange Weeren. Na předních příčkách se umístili naši 
jezdci s následujícími výsledky: Prix St. Georges 1.místo Kamila Kollárová – 
Weltmeyer Son (64,32%), 2. místo Ida Jančářová – Lancelot 10 (62,24%); Advanced 
1. místo Libuše Půlpánová – Semiramis (62,70%); 3. místo Kamila Kollárová – 
Weltmeyer Son (62,16%); Medium 3.místo Šárka Charvátová – Comer K (62,69%); 
Elementary Seniors 1. místo Karla Mothejlová – Allitair (66,35%), 2. místo Libuše 
Půlpánová – Ergon (64,60%), 3. místo Adéla Neumannová – Babylon van Lange 
Weeren (64,60%); Preliminary Juniors 1. místo Michaela Pavlisová – Baron Trenk 
(65,52%), 2. místo Eliška Orctová – Belfast (65,00%). 
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SPŘEŽENÍ 
 
Ve spřežení se naši reprezentanti zúčastnili celkem 6 mezinárodních výjezdů včetně 
MS dvojspřeží ve Francii. MS se zůčastnilo 67 startujících. Z našich reprezentantů se 
nejlépe umístnil J.Nesvačil na 28. místě /37, 29, 16/. V soutěži družstev obsadili naši 
reprezentanti 11.místo z 18 družstev. 
Nejúspěšnějším výjezdem  na mezinárodní závody byl start na CAI – A  Altenfelden 
/Rakousko/.V soutěži jednospřeží startovalo 31 účastníků. Z našich reprezentantů se 
nejlépe umístnil J.Exnar celkově na 6. místě /4, 12, 13/. V soutěží dvojspřeží 
startovalo 34 tartujících. Nejlépe z našich jezdců se umístnili: J. Nesvačil na 5. místě 
/17, 8, 1/, R. Nesvačil na 6. místě /7, 5, 15/ a M.Gössl na 7. místě /8,6,12/.   
 
 
PONY 
 
Sezona 2011 v ponysportu se odvíjela ve dvou zcela odlišných proudech,a podle toho 
se dá také hodnotit.Jednak na scéně národní- silná a početná skupina soutěžících na 
pony se věnuje ponysportu jako předstupni všech disciplín jezdectví na národní 
úrovni - zde se závodní činnost ustálila na vcelku dobré sportovní úrovni. Tato 
početná skupina je líhní pro druhý proud,jezdce s mezinárodní ambicí.Tato skupina 
již musí počítat s daleko větší ekonomickou a časovou náročností,poněvadž největší 
nedostatky  ve srovnání se zahraničím (kromě koňského materiálu) máme v rutině a 
zkušenostech. Zde na mezinárodní scéně už je situace v roce 2011 o hodně horší - 
mezinárodní starty a tím i mezinárodní zkušenosti byly v průběhu sezony 
popelkou,ovšem nakonec jsme se zúčastnili s družstvem Mistrovství Evropy. 
V mezinárodním měřitku  byla tedy největším úspěchem účast tří děvčat  na ME 
v drezuře v polském Jaszkowu,kdy se českému ponysportu historicky poprvé podařilo 
postavit tým na start Mistrovství Evropy pony. Jednalo se o dvojice Nicola 
Grunthalová – Diamant,Barbora Kamírová – Lipton Sinaj a Kateřina Rosická – Emil. 
Všechny samozřejmě startovaly i v jednotlivcích  a nejlépe se dařilo K.Rosické,která 
skončila celkově na 47.místě. Co se týče skákání,reprezentovala velmi úspěšně 
zejména Nicola Grunthalová – Primus de l´Aube,dále pak Viktor Trávníček –Drak a 
Marie Hrudková – Pegas, Herbolina.  
Domácí mistrovství, jak mistrovství ve všestrannosti v Lošticích, ak mistrovství 
v drezuře a ve skocích ve Zduchovicích  proběhla na velmi dobré sportovní i 
společenské úrovni .  
 
 
 
VOLTIŽ 
 
V roce 2011 se česká voltižní reprezentace zúčastnila několika významných 
mezinárodních závodů CVI. Nominačními závody pro účast na ME byly zvoleny CVI 
Stadl Paura a CVI Pezinok, kterých se zúčastnila velká česká ekipa. Na těchto 
závodech byla rozdílná konkurence a to se také projevilo na konečných výsledcích 
jednotlivých závodníků. Nejvíce závodů , mimo těch nominačních, se zúčastnil Lukáš 
Klouda z TJJ Lucky Drásov, který nyní působí v Německu, ve stáji mistra světa Kaie 
Vorberga, a na mezinárodních závodech startuje na jeho koních. Pravidelně se 
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účastní závodů, které jsou zahrnuty do seriálu FEI World Cup, boduje na nich a dělá 
dobré jméno české voltiži .Bohužel kromě Lukáše Kloudy máme v kategorii 
jednotlivců stále velký propad a budeme doufat, že velký počet hlavně našich 
juniorských závodníků zapracuje na své výkonnosti a v dalších letech budou schopni 
ve světě konkurovat. Zde je třeba zmínit tlumačovské juniorské reprezentanty 
Michaelu Hanovou (2.m. CVI Pezinok) a Denise Balaštíka (3.m. CVI Pezinok). Velice 
uspokojivé výsledky podávala i juniorská skupina z JK Hřebčín Albertovec, která 
získala 5.místo ve Stadl Pauře, vyhrála CVI Pezinok a na ME v Le Mans se umístila na 
šestém místě, což je po dlouhé době dobré umístění skupiny na šampionátu. Bohužel 
se letos nepodařilo žádnému oddílu sestavit kvalitní seniorskou skupinu a proto ani 
na ME neměla ČR v této kategorii zastoupení. Svou premiéru na mezinárodní půdě 
měly i české Pax-de-Deux, Nikol Mikysková a Veronika Nováková z JK Hřebčín 
Albertovec a hned se jim podařilo zvítězit na CVI Pezinok,  na ME i přes dobře 
předvedené sestavy ve velké konkurenci stačil výkon pouze na 10. místo. Celkově 
česká reprezentace ve světě stále konkuruje a patří k nejúspěšnějším disciplínám 
v ČR. 
 
VYTRVALOST 
 
Závodů ve vytrvalosti se v roce 2011 zúčastňovalo celkem 127 jezdců na 165 koních, 
což znamená navýšení jezdců o cca 23% oproti roku 2010 a koní o zhruba 19 %.  
Výše zmínění jezdci a koně se zúčastňovali jak národních, tak i mezinárodních 
závodů. Na tuzemském poli bylo v roce 2011 bylo uspořádáno celkem 11 závodů se 
46 soutěžemi všech stupňů, přičemž nejvyší počet soutěží byl ve stupni S (80 – 99 
km), který je odrazovým můstkem pro účast na mezinárodních závodech. Malé počty 
soutěží ve vyšších stupních (ST a T) jsou způsobeny zejména tím, že jezdci, kteří 
dvakrát úspěšně dokončí soutěž stupně S, začínají vyjíždět na mezinárodní závody. 
Protože je potřeba dodržovat určité doby odpočinku po absolvovaných soutěžích, 
snižuje se zájem o národní závody vyšších stupňů. To ovšem nelze hodnotit jako 
negativní, protože častým stykem se zahraničními soutěžícími se zvyšuje celková 
úroveň a prohlubují se zkušenosti jezdců i koní. 
Již tradicí se dá označit vysoký počet českých jezdců, kteří se zúčastňují 
mezinárodních soutěží v celé Evropě. Nejoblíbenější jsou mezinárodní závody 
v Německu, Maďarsku, Polsku a na Slovensku, ale velmi často česká reprezentace 
vyjíždí i do Belgie a Francie, kde je vytrvalostní jezdecký sport obecně považován za 
velmi vyspělý a na světové úrovni. V roce 2011 jsme zaznamenali celkem 41 výjezdů 
na mezinárodní závody, tzn. 78 startů v různých kategoriích. Tyto starty přinesli pro 
české jezdectví 10 prvních umístění, 6 druhých a 9 třetích míst. Počet jezdeckých 
dvojic, které nedokončily, je jen 14, což lze považovat za velmi dobrý výsledek.  
Postavení české jezdecké vytrvalosti ve světovém měřítku je patrné ze světových 
žebříčků, kde rozhodně čeští vytrvalci nezůstávají na chvostě, ale naopak se derou 
rok od roku blíže k čelu. V kategorii jezdců-seniorů je v celosvětovém hodnocení 
celkem 2937 jezdců – z toho je 16 jezdců z ČR. 
Nejvyšší příčku ve světovém žebříčku z našich jezdců obsadil Petr Jadlovský(42 
místo). 
Ještě výrazněji vyznívají úspěchy českých jezdců v kategorii seniorských jezdeckých 
dvojic. V této kategorii je v hodnocení celkem 4707 jezdeckých dvojic – 22 z toho 
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jsou čeští reprezentanti. Zde nejvýše hodnocenou českou dvojicí je Magdalena 
Přikrylová – Shekel (6místo). 
třetí kategorií je hodnocení koní, kteří se zúčastňovali v roce 2011 seniorských 
soutěží. V této kategorii je hodnoceno celkem 4114 koní a součástí hodnocení je i 22 
koní z České republiky. Ani za tento žebříček se nemusíme stydět. V tomto žebříčku 
nejvýše stanul kůň Shekel(8 místo). 
Neméně úspěšná je česká vytrvalost v hodnocení juniorů – dalo by se naopak říct, že 
v juniorských žebříčcích je Česká republika ještě lepší. V hodnocení jezdců juniorů je 
601 jezdců z celého světa, z toho 5 zástupců české vytrvalosti. Nejvýše Natálie 
Terberová (21).V hodnocení jezdeckých dvojic je 931 dvojic jezdec-kůň (6 z ČR), 
nejvýše Natálie Terberová – Joulik de Villeneuve(7) a v hodnocení juniorských koní  
868 koní – mezi nimi i 6 českých zástupců. Nejvýše Joulik de Villeneuve (13). 
Obecně lze konstatovat, že česká vytrvalost je na velmi dobrém stupni. I přesto, že 
tato jezdecká disciplina je poměrně nová a v českých zemích se oficiálně provozuje 
podstatně kratší dobu než v jiných zemích, lze říct, že nejsme outsidery (a to i 
celosvětovém měřítku). Dokladem toho je umístění našich zástupců na světových a 
evropských mistrovstvích. V roce 2011 jsme se zúčastnili ME seniorů ve vytrvalostním 
ježdění ve Floracu (Francie) se dvěma jezdeckými dvojicemi a MS juniorů ve 
vytrvalosti v Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty) se třemi jezdeckými dvojicemi. Ve 
Floracu bohužel dokončila jen jedna dvojice, ale dr. Helena Terberová na koni Nikaya 
de Paute obsadila ve velmi těžké soutěži obdivuhodné 17. místo (23. místo v open 
hodnocení). Naši junioři uspěli velmi dobře v Abu Dhabi – Natálie Terberová s Joulik 
de Villeneuve obsadila 31. místo, Tereza Hrubá s Watanem byla 32. a Miroslav 
Jadlovský se Sioux Dakota 47. Všechna tahle umístění pak znamenala skvělé 7. místo 
na světě. Pozoruhodné je, že český tým byl druhým evropským týmem v pořadí – 
lepší byli jen francouzští reprezentanti (2. místo), což dává naději na úspěch na ME 
v roce 2012. 
 
Sezona 2011 je za námi a je jasné, že OH 2012 se nezúčastníme. I tak to byl vcelku 
úspěšný rok a mnohé výkony našich jezdců jsou příslibem  k dosažení lepších 
výsledků v sezóně nadcházející. 
 
 
 
       ____________________________ 
              Ing. Jaroslav Pecháček 
             prezident ČJF 
 
 
 
 
 
 
 
Dne:      19.6.2012 
Zpracovala:     Dana Denková 
Sportovní část zpracoval:   Ing. Milan Theimer 
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Č e s k á  j e z d e c k á  f e d e r a c e  
Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, IČ 48549886 

 
 
 
Rada ČJF ve složení: 
 
 
Funkce  oblast  jméno, příjmení   podpis 
 
 
Prezident ČJF    Ing. Jaroslav Pecháček  _______________ 
 
Generální sekretář ČJF  Lucie Spiwoková   _______________ 
 
Člen Rady ČJF A  Mgr. Jaroslav Sedláček  _______________ 
 
Člen Rady ČJF B  Václav Drbal    _______________ 
   
Člen Rady ČJF C  Ing. Jiří Mayer   _______________ 
    
Člen Rady ČJF D  Antonín Pittner   _______________ 
 
Člen Rady ČJF E  MUDr. Zuzana Procházková  _______________ 
 
Člen Rady ČJF F  Ing. Lenka Gotthardová, CSc. _______________ 
 
Člen Rady ČJF G  Josef Trojanec   _______________ 
 
Člen Rady ČJF H  Ing. Radovan Šalek   _______________ 
 
Člen Rady ČJF K  Ing. Jan Šíma    _______________ 
 
Člen Rady ČJF L  Ing. Josef Balaštík   _______________ 
 
Člen Rady ČJF V  Ing. Zdeněk Studenec  _______________ 
 
 
 
 
 
schvaluje na svém jednání dne 27.6.2012  schvaluje Výroční zprávu České 
jezdecké federace ze dne 19.6.2012. 
 
Výroční zpráva České jezdecké federace tvoří přílohu tohoto zápisu o celkovém 
počtu 9 stran textu.  
 
 
Zapsala: Dana Denková 
Dne: 27.6.2012                               


