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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 
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 do 30.6.2014 
      Nella Gottweisová 

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     Martin Ohnheiser od 18.6.2014 
      Petr Švec do 14.5.2014 

 Drezura    Ing. Renata Habásková 
 Všestrannost   Ing. Antonín Klauz 
 Spřežení    Ing. Jiří Kunát 

 Voltiž     Andrea Videnková 
 Reining    Ivan Černoch 
 Vytrvalost    Antonín Terber 

 Pony     Mgr. Jana Perníčková 
 
 

Revizní a kontrolní komise:  Gabriela Křístková do 13.7.2014 
      Ing. Antonie Pellarová do 13.9.2014 
      Ing. Simona Vingrálková do 13.4.2014 

      Mgr. Jana Krupičková od 25.11.2014 
      Marek Holub od 25.11.2014 
      Bohumil Cupák od 25.11.2014  

 
 

mailto:info@cjf.cz
http://www.cjf.cz/
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Disciplinární komise:   JUDr. Petr Toman 

      Mgr. Michaela Tichá Madarová 
      MVDr. Vít Holý 
 

 
 
 

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 17 578 členů, z toho 11 921 seniorů a 5 657 juniorů; z toho jezdců s licencí 
6 685 a z nich 1 256 do 18 let; dále 1 598 oddílů a 8 251 koní, z toho 538 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, 
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 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 28 243 tis. Kč a s 

celkovým výsledkem hospodaření po zdanění ve výši – 1 863 tis. Kč. Část 
vytvořeného výsledku hospodaření z hospodářské činnosti byla ve výši + 439 tis. Kč 
a z hlavní činnosti ve výši – 2 302 tis. Kč.  

 
Účetní závěrka – daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací 
období 2014 včetně výkazů a příloh (vše ze dne 30.4.2015) byla odeslána 

prostřednictvím datové schránky odeslána na místně příslušný finanční úřad již dne 
4.5.2015. Výkonný výbor na svém zasedání dne 10.2.2015 rozhodl o provedení 

auditu na základě požadavku člena KRK ČJF ze dne 22.12.2014. Zpráva auditora bylo 
doručena VV ČJF dne 5.5. 2015 prostřednictvím elektronické pošty. Rada ČJF bude 
účetní závěrku schvalovat na svém nejbližším jednání. 

 
Celkově ČJF obdržela dotace ze státního rozpočtu ve výši 11 738 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 12 270 tis. Kč.  
 
Hospodaření v roce 2014 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2014.  

 
Hospodářský výsledek roku 2013 ve výši – 1 728 304,37 Kč byl na základě rozhodnutí 
Rady ČJF ze dne 28.5.2014 převeden do vlastního jmění.  

 
Česká jezdecká federace obdržela od Českého olympijského výboru finanční 
prostředky z darů z loterijních činností k 31.12.2014 celkem 1 904 tis. Kč. Kdy tyto 

prostředky v souladu se schváleným procesem v rámci všech jednání VV ČJF od 
června 2014 byly přesunuty do fondu (účet z účetnictví číslo 911012) a jejich čerpání 

na základě schválených projektů disciplín počne až v roce 2015. Ke dni zpracování 
této zprávy byla na vázaný bankovní účet, který byl založen pouze pro potřeby příjmu 
a poskytování darů od ČOV, celková částka 3 480 tis. Kč. 

 
        
 

Sportovní činnost: 
 
 

Skoky 
 

Počátek reprezentační sezóny dětí, juniorů a mladých jezdců byl zahájen 13. února 
2014 soustředěním s Alešem Opatrným. v areálu ESC Olomouc, kde zároveň 
proběhla i schůzka se zástupci jednotlivých dvojic pro předvýběr repre týmu. 
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Kumarová Lucie, Rodová Michaela a Stružinský František, účast na italské TOSCAN 

TOUR, kde se  pravidelně  objevovali na dekorováních (4. místo, a dále 4.,5.,6. a 
8.místo). Najmanová Sofie - 5. místo Linz, CSIch ve Fontainebleau a Le Mans (3., 
4.,5.,7. a 9.místo); F.Stružinský - GP Linz 3. místo a v předchozích dnech na 

2x4.místě, D. Pospěch byl na 7. a 2x na 9.místě.  
CSIOch v Lamrechthausenu (M.Rodová se umístila na 6.místě  a tým v PN postoupil 
do druhého kola, kde skončil na 7.místě) a CSIOch Budapešť, kde se dětem povedlo 

skončit v PN  na 3.místě a v GP skončila M. Míková na 5.místě, M.Rodová na 6. 
místě. S. Najmanová se umístila na 2.místě a F. Stružinský 10. místě. V dubnu se 
naši reprezentanti vydali do italského Arezza. Pohár národů CSIO-J Arezzo ukončili na 

2 místě ve složení: Francesca Kolowrat-Krakowská, Adéla Pulpánová, Tina Šalková a 
Anna Kellnerová shodně s týmem Belgie. CSI-J Linz 1. místo v GP J Anna Kellnerová 
s koněm Bacara de la Farme Blanche, V červnu při účasti na CSIO-J Budapešť poprvé 

v dějinách dosáhl juniorský tým na vítězství v poháru národů. Členy vítězného týmu 
byly Kateřina Málková, Francesca Kolowrat-Krakowská, Anna Kellnerová a Adéla 
Půlpánová vedoucím týmu byl Aleš Opatrný. 

 
MČR dětí a junioru – v kategorii děti si nejlépe vedl František Stružinský, na druhém 

místě skončila Finsterle Sára a třetí Matouš Kořínek. V kategorii mladších junioru 
zvítězila Kučerová Kateřina, na místě druhém skončila Boháčová Petra a třetí byla 
Francesca Kolowrat-Krakowská a v kategorii starší junioři to byla Adéla Půlpánová, na 

místě druhém Málková Kateřina a na místě třetím Kučerová Martina. 
ME dětí, juniorů a ml. jezdců -  zde se podařilo dětskému týmu při Poháru národů po 
dvou kolech postoupit do finále mezi deset nejlepších týmů, kde Najmanová Sofie, 

Pospěch Daniel, Rodová Michaela a Stružinský František skončili na 9. místě 
zatíženými pouze 12-ti trestnými body poté v nedělním finále skončila Najmanová 
Sofie na 29. místě. Své parkury zde dobře předvedla i Markéta Miková, startující 

v kategorii dětí.    
V kategorii juniorů startovaly na ME Arezzo: Anna Kellnerová, Francesca Kolowrat-
Krakowská, Adéla Půlpánová a Kateřina Málková. v jednotlivcích si vedla nejlépe 

Anna Kellnerová, která skončila na 31. místě. Kategorii mladých jezdců zastupovaly 
na ME Arezzo: Alžběta Vojtková, Lucie Strnadlová, Veronika Jelínková a Ivana 
Hronová. 

 
K nejdůležitějším reprezentačním úspěchům seniorské reprezentace patří: 

 
Aleš Opatrný a Zandiro - vítězství v Centrální evropské lize Světového Poháru  
CSIO Abu Dhabi - Emma Augier De Moussac čistě jako jednotlivec v PN 

Zuzana Zelinková a Ninja - vítězství v GP World Cup Celje 
CSIO Celje - tým v poháru národů na 2. místě – Zuzana Zelinková, Aleš Opatrný, 
Ondřej Zvára, Zdeněk Hruška 

CSIO Budapešť – největší týmový úspěch, historicky vůbec první vítězství v poháru 
národů – Zuzana Zelinková (double clear), Aleš Opatrný, Ondřej Zvára, Emma Augier 
De Moussac, vedoucím týmu byl Martin Ohnheiser. 

CSI Olomouc - Zuzana Zelinková nejlepší český jezdec v GP s jednou  chybou, Jiří 
Hruška 1. a 2. ve finále Gold tour, Martin Řezníček třetí, druhé a v nedělním finále 
první místo. 
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MČR - Jiří Hruška s Aristem Z vítězem,  skvělé výkony na dalších místech: Zuzana 

Zelinková a Caleri II., Kamil Papoušek a Bel Canto, Marek Klus, Zdeněk Hruška, 
Ondřej Nágr a Barbora Tomanová, v mladých jezdcích Anna Kellnerová. 
CSIO Bratislava - výborná premiéra v PN Jiří Hruška s Aristem Z a Aleš Opatrný s 

osmiletým Acovarem, v GP premiéra Anny Kellnerové s jednou chybou a znova Jiří 
Hruška bezchybný výsledek v Poháru národů s Aristem Z a stejně i v rozeskakování. 
WEG - velmi dobrá prezentace Zuzana Zelinková, Ondřej Zvára a Emma Augier De 

Moussac- tým bohužel jen tříčlenný. 
Finále ČSP - vítězství Marek Klus 
GCT Wien – Zuzana Zelinková a Calerim II. výborné 9. místo v GCT  a rovněž dobrá 

prezentace Ondřeje Zváry v GP. Vůbec poprvé účast našich jezdců na GCT! 
Kamil Papoušek úspěšné starty na mezinárodních tour v Rakousku v Ebreichsdorfu  a 
Linzi - vítězství v Youngster tour a umístění v GP. Aleš Opatrný se umístil na druhém 

místě ve světovém poháru GP Lesino. 
 
Mistři ČR 2014 

 
Děti    František Stružinský  Zonnedoeptoltien 

Mladší junioři  Kateřina Kučerová  Timpex Abránd 
Starší junioři  Adéla Půlpánová  Datasys Duel 
Mladí jezdci  Anna Kellnerová  Bacara de le Ferme Blance 

Ženy   Natálie Roučková  Cohiba 
Jednotlivci  Jiří Hruška   Aristo Z 
 

 

 

 

Drezura 
 

Drezurní komise i v roce 2014 pokračovala ve spolupráci s významnými 

mezinárodními trenery a rozhodčími , Bernhardem Fischerem, Bianca Roch, 
 Christophem Hessem,  Monique Peutz-Vegter, Eddym de Wolff van Westerrodem, 

Wojtek Markowski a s Hermanem Smitem. 
 
Významné drezurní závody 

 
CDI3* Stadl Paura 
Šárka Charvátová a Saint Tropez startovali ve dnech 20. a 21.4. 2014 na CDI3* Stadl 

Paura. V sobotním PSG získali s hodnocením 65,263% obsadili 12.místo. V nedělním 
IM1 se jim dařilo mnohem lépe a s celkovou známkou 67,658% vybojovali ve 
třináctičlenném startovním poli 4.místo. 

 
CDI3* Radzionkow 
Českou republiku reprezentovala početná ekipa.  

V kategorii Pony  Tereza Markusková s Limetree Aracorn (výsledky 62,872%, 
62,033% a 60,417%), Denisa Vegrichtová s Gillette (61,231%, 60,772% a 60,250%) 
a Anna Hrudková s Elshofs Reinout (52,564%, 58,211%). 
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V kategorii mladých jezdců Barbora Dvorníková (Why Not) a Sofie Brodová 

(Lissandro). V úloze FEI YD obsadila Barbora Dvorníková s výsledkem 64,693% 
4.místo a Sofie Brodová 5.místo (63,596%). V úloze YJ  Sofie Brodová vybojovala s 
výsledkem 65,710% krásné třetí místo a Barbora Dvorníková 4.místo s 64,763%. V 

závěrečné volné sestavě Barbora Dvorníková  s 66,650% obsadila 4.místo. Sofie 
Brodová se známkou o 0,150% nižší obsadila místo páté.  
Mezi seniory soutěžily Ema Jančářová s Diplomatem a Adéla Neumannová s Babylon 

Van Lange Weeren v Malé rundě a Adéla Neumannová s Ediem ve Velké rundě. V 
úvodním PSG Ema Jančářová s 66,342% vybojovala 6.místo. Adéla Neumannová s 
Babylonem získali 65,053%. V IM1 dokončila Ema s Diplomatem s celkovým 

hodnocením 63,263% a Adéla s Babylonem s 60,947%. V nedělním IM kür Ema 
Jančářová s Diplomatem 65,850% a Adéla Neumannová Babylon Van Lange Weeren 
61,150%. Ve Velké rundě získala Adéla s Ediem v úvodním GP 54,120%. 

 
Velká cena Brna - 16. ročník Světového poháru v drezuře CDI-W/CDI3*-Y-P 
Šárka Charvátová se Saint Tropez, kteří v úvodní soutěži Malé túry - PSG - zvítězili v 

16-ti členném startovním poli s výsledkem 68,579%. Velice dobrý výkon podal i 
Fabrizio Sigismondi, který s Ambassadorem obsadil čtvrté místo (67,421%). 

 Šárka Charvátová se Saint Tropez si v dalčí soutěži Malé túry na své konto připsala 
další vítězství (69,789%). Druhé místo obsadil Fabrizio Sigismondi s Ambassador 
(68,210%). Do první pětice se vešla i Tereza Hábová s James Bond (67,157%).  Mezi 

mladými jezdci si nejlépe vedla Barbora Dvorníková s Why Not, která se v YJ umístila 
na třetím místě (65,394). V Grand Prix Freestyle se nejvíce dařilo Fabriziu 
Sigismondimu s Trevis Jospo, který obsadil s hodnocením 61,340% desáté místo.  

Ve volné sestavě se Šárce Charvátové podařil hattrick a se Saint Tropez zvítězila i ve 
třetím kole Malé túry (72,075%). Druhé místo obsadil opět Fabrizio Sigismondi s 
Ambassador (69,850%) a o jedno místo si polepšila i Tereza Hábová a s James Bond 

skončili čtvrtí 67,550%). 
 
Mistrovství Evropy v drezuře – junioři a mladí jezdci  

Barbora Dvorníková (Why Not) a Pavla Hašková (Lindgren 2) se zúčastnili 
evropského drezurního šampionátu v kategorii mladých jezdců - Itálie – Arezzo 
Equestrian Centre. Naše reprezentantky obsadily v celkovém pořadí tedy Barbora a 

Why Not 41. příčku, Pavla a Lindgren příčku 55. 
 

Mistrovství ČR v drezuře 25.-27.7.  
Nejpočetnější startovní pole bylo v kategorii Seniorů, ve které  17 dvojic. Soutěžilo se 
v úlohách IM1 + IM1 + vIM1. Ve všech třech kolech zvítězil a celkové vítězství tak 

získal Fabrizio Sigismondi s Apropos. Druhé místo patří Šárce Charvátové se Saint 
Tropez. Třetí místo vybojovala Libuše Půlpánová s Galant 4.  
V kategorii Dětí startovalo v úlohách DD a DJ celkem 13 dvojic. Po dvou kolech si 

nejlépe vedla a mistrovský titul získala Tereza Markusková s Aha před Sárou 
Vingrálkovou s Emil-R a Zuzanou Balouškovou s Lipton Samba.  
V kategorii Mladších juniorů zvítězila v tříkolové soutěži (JU + JU +vJ) Tereza 

Čechurová s Elfen Prinz před Anetou Havlíčkovou s Ce Soir a Kateřinou Němcovou s 
Wolken.  
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V kategorii Starších juniorů se soutěžilo v úlohách JD + JJ + vJ. Celkové vítězství si 

odnesla Martina Kučerová s Calet, druhé místo patří Barboře Kamírové s Un Ami a 
třetí skončila Patricie Gráblová s Wayoma.  
v kategorii Mladých jezdců soutěžilo pouze pět dvojic a v úlohách YU + SG +vY 

celkově zvítězila Sofie Brodová s Lissandro před Barborou Dvorníkovou s Why Not a 
Kamilou Kotyzovou s Little Joe.  
V kategorii Družstev zvítězilo družstvo č.4 ve složení Barbora Kamírová, Petra Miki 

Civišová a Anna Mikolášková. Druhé místo si odneslo družstvo č. 1 ve složení Miroslav 
Deneš, Michaela Habásková a Literová Kristýna. Třetí místo patří družstvu č. 3 ve 
složení Roman Bravenec, Lucie Urbanová a Ida Jančářová.  

 
Mistrovství světa mladých koní – Verden 2014 
Na Mistrovství světa ve Verdenu nás reprezentovali tito koně:  

5-letí - Raper Joe -  Eva Jančaříková – 31. místo v kvalifikaci a 19. místo ve finále 
6-letí - Djazz F  - Tereza Hábová – 26. v kvalifikaci a 12. místo v malém finále 
 

 
Šampionát ČR v drezuře 2014  

Projekt šampionátu vznikl díky Drezurní komisi ČJF a jeho záměrem je zvýšit 
popularitu drezury a zájem jezdců o tuto disciplínu. Soutěže jsou koncipovány tak, 
aby přivedly k drezurnímu sportu další jezdce a příznivce jezdeckého sportu.  Pilotní 

ročník tohoto projektu byl rozdělen dle věkových kategorií a kvalitní zázemí pro 
závodníky poskytly areály JO La Boheme Zduchovice a JK Ptýrov. 
Srpnový termín šampionátu měl hned několik zajímavých bodů programu. Byly zde 

poprvé v rámci ČR vypsány letos zcela nové FEI úlohy IM-A a IM-B, které jsou 
koncipovány jako střední runda na mezinárodních závodech CDI. Díky souběžně 
probíhajícímu školení pro rozhodčí, trenéry a jezdce s W.Markowskim (FEI 5*, 

olympijský rozhodčí) měli přihlížející možnost konzultovat  způsob posuzování pohybu 
a provedení jednotlivých cviků na různých úrovních drezury – od úloh pro mladé 
koně až do úrovně TT.  

 
Finále KMK   
Dva šampioni vzešli z drezurních soutěží, kde bojovali klisny společně s hřebci a 

valachy. Ve čtyřletých zvítězil Fabrizio Sigismondi a Fürst Sinclair (Fürstenball x Lady 
Gesa). Pro druhé místo si dojel Jan Zamec a Scherman (Workington 1067 x Wie 

Lehnhardt) před Fabriziem Sigismondim v sedle jeho druhého koně Fürst Romantico 
(Fürst Romancier x Seraphina).  
Mezi pětiletými zvítězila Hana Vašáryová s klisnou Corazón de Oro (Carabas x 

Melodie), druhá byla se svojí druhou klisnou Filipy (Fidertanz x Sophia), třetí skončila 
Eva Jančaříková a Rapper Joe (Rotspon x Winner). 
V šestiletých zvítězila Eva Jančaříková s hřebcem Sir Bosse a na druhém místě se 

umístila s Quantasticou.   
 
 

Závěrečné pořadí SČDP 2014  
V kategorii PONY získala první místo  Lucie Šlamborová s pony Růženkou, Stáj Letní 
stráň.   
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V kategorii Z se na prvním místě umístil Vladimír Bláha s koněm Fudelga, JK Nico 

Gela, o.s.  
 Kategorii L ovládla Jana Rosická s koněm Carisma 5, JK Céva.  
 Kategorie S vynesla na celkové první místo Petru Charvátovou s koněm Sacora, JS 

Strážiště.  
 
 

CDI Fót 2014 
V Malé rundě  nás reprezentovaly Hana Vašáryová a Ema Jančářová.  
Haně Vašáryové s La Fleurete se po tři dny dařilo velice dobře a umístila se třikrát na 

třetím místě. Ema Jančářová s Diplomatem získali 7.místo. V  IM1 byla Hana 
Vašáryová opět  třetí  (67,895%) a pro Emu znamenal výsledek 66,105% páté 
místo.  

V IM 1 - Kür  získala třetí místo opět Hana Vašáryová s La Fleurette s celkvým 
hodnocením 68,050%. Ema Jančářová s Diplomatem zajeli úlohu za 63,725%, což 
znamenalo sedmé místo. 

 
 

Finále Donau Bohemia Trophy 
Ve dnech 3.-5. 10. proběhlo finále již třetího ročníku drezurního seriálu Donau 
Bohemia Trophy. Českou republiku ve finále reprezentovaly pouze tři jezdkyně - 

Anna Chmelařová s Boris du Melnire – 15 (L), Denisa Valentová s Beau van de Zelm 
(S) a Tereza Hábová s Jamesem Bondem (T). A všechny si vedly skvěle. Ve svých 
kategoriích obsadily všechny tři krásné druhé místo.  

CDI - W Kaposvár 
Čeští reprezentanti Sofie Brodová a Fabrizio Sigismondi startovali 10. – 12. 
října na CDI-W Kaposvár. Sofie Brodová získala v YD 66,447 % a umístila se na 

třetím místě. Fabrizio Sigismondi a Apropos v Malé rundě v PSG obdrželi hodnocení 
67,447% a obsadili čtvrté místo. S Ambassadorem skončili o dvě místa dále s 
hodnocením 65,263%. S Trevis Jospo v IMII skončili s hodnocením 65,053% pátí.   

V  YJ obdržela Sofie Brodová 68,114%, což znamenalo třetí místo. V IMI Fabrizio s 
Aproposem (69,184%) obsadil čtvrté místo a s Ambassadorem (67,605%) skončil o 
příčku níž.V úloze GP (kvalifikace na GP Kür) s Trevis Jospo dvojice obdržela 62,1%.   

Neděle byla ve znamení volných sestav na hudbu. Sofie Brodová v úloze pro mladé 
jezdce získala 66,333% a opět krásné třetí místo. Fabrizio s Aproposem překonali 

hranici 70% (71,825%) a v silné konkurenci vybojovali také krásné třetí místo. V GP 
Kür s Trevis Jospo Fabrizio obdržel celkovou známku 65,5%.  
 

CDI Zakrzow 7.-9.11.2014 
Ve dnech 7.-9.11.2014 se do polského Zakrzowa vydala i početná česká ekipa. V 
malé rundě nás reprezentovaly čtyři dvojice. V pátečním PSG si nejlépe vedla Ema 

Jančářová s Diplomatem, kteří s výsledkem 68,237% zvítězili. Druhé místo obsadila 
další česká reprezentantka Sofie Brodová s Lissandrem (67,974%). Fabrizio 
Sigismondi s Apropos byli hodnoceni známkou 66,105%. což znamenalo čtvrté místo. 

Čtvrtá česká dvojice, Hana Vašáryová s La Fleurette získala 65,632% a umístila se 
sedmá. Ve velké rundě startoval Fabrizio Sigismondi s Trevisem a v úloze Grand Prix 
obdrželi hodnocení 60,2% (22.místo). Zvítězila Karin Kosak s Florentino z Rakouska 

(68,240%). 
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V sobotním IM1 se z našich nejlépe vedlo Fabriziovi s Aproposem, kteří se s 68,737% 

umístili na druhém místě za Piou Gabriel (Junimond) z Rakouska. O příčku níž se s 
67,842% umístila Ema Jančářová s Diplomatem. Hana Vašáryová obsadila s La 
Fleurette opět sedmé místo (65,026) a Sofie Brodová s Lissandrem skončili dvanáctí 

(62,263%).  
V nedělních volných sestavách (IM1) zvítězila opět Pia Gabriel z Rakouska 
(72,542%). Druhé místo obsadila Ema Jančářová s Diplomatem (69,542). O příčku 

níž se umístil Fabrizio Sigismondi s Aproposem (69,375). Sofie Brodová s Lissandrem 
skončili pátí (67,5%) a Hana Vašáryová s La Fleurette obsadila s 66,083% osmé 
místo.  

Ve velké rundě startoval v nedělní Grand Prix volné sestavě Fabrizio s Trevisem a za 
svůj výkon byli hodnoceni známkou 62,675, což znamenalo dvanácté místo.  
 

 

 

 

Všestrannost 

 
Počátkem roku byla schválena úprava národních pravidel stylových soutěží a též 
nových národních drezurních úloh platných od roku 2014. 

V soutěžích KMK v letošním roce u 4 a 5 letých koní byly tyto soutěže hodnoceny na 
styl. 

Jako každým rokem proběhlo vyhodnocení nejlepšího koně roku a nejlepších jezdců 
v kategorii dětí, juniorů, mladých jezdců a seniorů v Humpolci.  
V jarních měsících probíhal cyklus tréninkových dní se zaměřením na drezurní, 

terénní a skokovou přípravu ve SCM v Kolesách. V drezurní přípravě spolupracovala 
mezinárodní švédská rozhodčí CH. Klingspor. 
Při soustředění seniorů a mladých jezdců se uskutečnil seminář rozhodčích k novým 

drezurním úlohám a jejich praktické hodnocení s touto renomovanou rozhodčí  a 
trenérkou. 
Pro vyškolení národních rozhodčích pro stylové soutěže ve všestrannosti proběhl 

seminář s polským lektorem R. Krzyzanowskim v Kolesách, následně praktická školení 
při závodech v Borové, v Brně, v Humpolci a závěrečné při MČR juniorů v Borové.  
K propagaci soutěží všestrannosti byla prezentována ukázka na jezdeckém festivalu 

v Lysé nad Labem. Během sezony probíhal desetidílný seriál Zlaté podkovy ve 
všestrannosti. V Brně se uskutečnila jediná mezinárodní soutěž CCI* s dobrou 
mezinárodní a českou účastí. 

Uspořádání bylo velmi kladně hodnoceno od zahraničních účastníků. 
Byly přeneseny poznatky z bezpečnostní sekce FEI pane Rejnkem pro pořádání 

našich národních závodů. Je kladen důraz na bezpečnostní prvky při stavbě terénních 
skoků a posuzování nebezpečné jízdy a welfare ke koni, což bylo uplatňováno během 
celé sezony u národních soutěží. Složení zkoušek při semináři FEI došlo k rozšíření o 

2 členy mezinárodních stewardů.  
Kvalifikaci MEJ splnili 4 jezdci, na vlastní soutěž odcestovali do Velké Britanie pouze 3 
jezdkyně B. Kamírová, A. Lexová, Š. Votavová, které absolvovaly soutěž jednotlivců a 

to je soutěž v oslabené sestavě. Výsledky již byly publikovány a odpovídají současné 
výkonnosti v rámci Evropy. I přes nepříznivé počasí jsou umístění dobrá. V rámci 
dostupných finančních možností disciplíny byla poskytnuta finanční dotace na 
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přípravu i vlastní soutěž. Za dobro reprezentaci patří všem zúčastněným poděkování. 

Kvalifikace na MEY nebyla splněna z důvodu zranění koní nebo jezdkyně. 
U seniorů na světové hry WEG v Normandii splnili kvalifikaci 2 jezdci J. Hatla pro 
zranění pouze jednu. J. Machovec na poslední chvíli účast odřekl, což nebylo úplně 

v pořádku. Světových her se zúčastnilo pouze Martin Maivald a ze známých výsledků 
je patrný velký úspěch našeho reprezentanta v mezinárodním měřítku. Celému 
realizačnímu patří uznání za největší úspěch ve všestrannosti v letošním roce. Řada 

našich jezdců se zúčastňovala mezinárodních soutěží na úrovni 1-3*, v některých 
případech i s velmi dobrými výsledky, které byly zveřejněny. 
MČR se uskutečnilo v Borové, v Brně-Panské Líše a Humpolci, pořadatelé tato 

mistrovství velmi dobře zabezpečili. Dobrá účast byla u juniorů a seniorů, nedaří se 
zajišťovat vetší účast na mistrovství dětí a mladých jezdců zřejmě pro náročnost 
disciplíny všestrannost. 

V říjnu se naše děti a junioři zúčastnili oficielního reprezentačního výjezdu na závody 
do Strzegomi v Polsku s velmi dobrými výsledky. Tento výjezd byl finančně podpořen 
z všestrannosti. 

Komise navrhla STP, rozpočet, pořadatele MČR na rok 2015. Připravila návrh změn 
soutěží KMK pro 4 až 6 leté koně a úpravy národních pravidel pro rok 2015. Je 

předpoklad po splnění kvalifikace účast na MEJ, Y, seniorů, MS mladých koní a 
maximální účast na MČR v roce 2015. 
 

 

 

 

Spřežení 

 
V letošní sezóně spolupracovala komise spřežení po dohodě s reprezentanty se 
dvěma trenéry: Jiřím Nesvačilem st. pro jednospřeží a Theo Timmermanem 

/Holandsko/ pro čtyřspřeží. Pro obě tyto kategorie  komise připravila po třech 
soustředěních. Pozitivně se projevila účast a spolupráce trenérů s jezdci během 
závodů. 

 
Hlavní mezinárodní akce 
Jednospřeží – vrcholem uplynulé sezóny bylo MS/1 v maďarském Izsaku, kde naši 

reprezentanti obsadili celkově:  Jiří Kříž – 51. místo, T. Barták – 63. místo a Jar. 
Petřek – 70. místo. Markéta Jelínková soutěž nedokončila. V soutěži družstev  
obsadilo naše družstvo 17. místo z 18ti družstev. Vynikajícím dílčím úspěchem bylo 5. 

místo Jiřího Kříže v závěrečném vozatajském parkuru. 
 

Čtyřspřeží – vrcholem sezóny byla účast repr. družstva na Světových jezdeckých 
hrách ve francouzském Caen. Celkově obsadil Jiří Nesvačil junior 23. místo, Jiří 
Nesvačil senior 34. místo a Radek Nesvačil byl vyloučen v maratonu pro zranění 

koně. V soutěži družstev obsadilo naše družstvo 10. místo ze 14ti družstev. 
Vynikajícím dílčím úspěchem bylo 5. místo Jiřího Nesvačila jun. v závěrečném  
vozatajském parkuru.  

 
Seznam reprezentantů 
Jednospřeží – Kříž, Petřek, Barták, Jelínková 
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Dvojspřeží – Sklenská 

Čtyřspřeží – J. Nesvačil sen., J. Nesvačil jun., R. Nesvačil 
 

 

 

 
 

Voltiž 
 

Sezóna mezinárodního soutěžení začala velice rychle, a to hned na začátku dubna 
v Itálii. Zde odjel seniorský team z JK Voltiž Albertovec, ale také zástupci jednotlivců 

z Frenštátu, Albertovce, Drásova, Tlumačova a JK Drago. 
  
Seniorský team si zde vyzkoušel svůj první start v této kategorii a krásným druhým 

místem potvrdil, že v této kategorii má i zůstat. Úspěchy teamu pokračovaly 2. 
místem na CVI Frenštát p.R., 1. místem na CVI HUN a výborné 7. místo na CHIO 
Aachen. V poháru národů pak společně s Lukášem Kloudou a Janou Bartoňkovou 

obsadili 6. místo.  
 
Díky tomuto teamu měla také ČR zástupce na WEG v Normandii, kde se teamu 

podařilo postoupit mezi 12 nejlepších skupin do finále a celkově obsadili krásné 11. 
místo.  
 

Na začátku sezóny měl Albertovec také jako jediný zástupce v juniorské kategorii 
týmů, který cválal. Bohužel druhý zkušenější team z TJ Slovan Frenštát p.R. nastoupil 
až v průběhu sezóny z důvodu zranění koně. Naštěstí ten se dal do CVI Frenštát p.R. 

do pořádku a zde tento team se postavil poprvé na start a získal pěkné druhé místo. 
O tom, že právě tento team bude startovat na ME se rozhodlo na CVI HUN, kde 

porazili druhý team z Albertovce.  
 
Bohužel právě malá zkušenost s tak velkými závody zapříčinila průměrný výsledek na 

ME, které se konalo v maďarském Kaposzvaru. Zde skupina z Frenštátu obsadila 
konečné 8 místo.  
 

Jelikož hlavním cílem jednotlivců byly Světové jezdecké hry v Normandii snažili se 
všichni, kdo ještě neměli splněnou kvalifikaci, získat známku pro start na WEG. 
Jedním z takových byl Josef Zelinka, kterém nakonec utekla tato známka o 0,034 

bod.  
 
Druhým mužem, který však mohl startovat letos ještě v juniorské kategorii, ale také 

v seniorské byl Marek Hablovič z TJ Voltiž Tlumačov.  Bohužel i jemu chyběla jedna 
známka ke splnění kvalifikace. Marek však nakonec startoval na ME juniorů, kde 
obsadil výborné 5. místo.  

 
Na WEG se z mužů nakonec nominoval pouze Lukáš Klouda, který v Normandii 
startoval na Drásovském Landarovi a po velké chybě ve volné sestavě nakonec 

obsadil 13. místo. Lukáš se stal Mistrem ČR pro rok 2014. 
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Jediná seniorská žena letos reprezentovala České barvy na WEG, a to Jana 

Bartoňková z TJJ LUCKY Drásov.  Bohužel v první sestavě se jí Landar poplašil a tuto 
ztrátu už Jana nemohla dohnat a tak do finále na WEG nepostoupila. Největším jejím 
úspěchem bylo získání titulu Mistryně ČR 2014. 

 
Na ME se nominovaly dvě cvičenky z JK voltiž Albertovec - Kateřina Grygarová a 
Kateřina Kocurová a cvičenka z TJ Slovan Frenštát p.R. Weronika Schónwaldová. 

Jelikož však dvě cvičenky z Albertovce byly členkami seniorského teamu, nemohly tak 
na ME startovat. Jako další v pořadí tedy se na ME nominovala Bára Kseničová z JK 
Drago. Bohužel ani jedné z těchto cvičenek se nepodařilo postoupit do finále. 

Weronika Schónwaldová však získala titul MČR 2014. 
 
 

 
 

 
Vytrvalost 

 
Stav členské základny stabilně roste a to jak u počtu aktivních jezdců, tak počtu koní. 
V letošním roce aktivně závodilo ve vytrvalosti 179 jezdců a 241 koní.  
 

V České republice se konalo 13 národních závodů a 1 mezinárodní.  
 
Velmi dobré výsledky měli naši jezdci při startech v mezinárodních soutěžích. 

 
V soutěžích CEI3* se umístili šestkrát do 5. místa, v soutěžíchCEI2* a CEIJY2* to 
bylo osmnáctkrát do 5. místa a v soutěžích CEI1* a CEIJY1* jednadvacetkrát.  

 
Oproti tomu se nedají pozitivně hodnotit reprezentační výjezdy. Mistrovství Evropy 
juniorů a mladých jezdců dokončila jedna jezdkyně z pěti (25. místo z 57 

startujících). Mistrovství Světa seniorů, konající se coby WEG, nedokončil žádný český 
reprezentant. Mistrovství světa sedmiletých koní dokončila jedna dvojice ze čtyř (16. 
místo z 44 startujících).  

 
Na výborném 4. místě světového žebříčku FEI je jezdec Petr Jadlovský (z 2864 

jezdců světa). Silvie Lorenzová obsadila 12. příčku.  
 
Světový žebříček FEI v kategorii kombinací - naše dvojice Petr Jadlovský / Rachel 4 si 

drží 12. místo (z 4485 dvojic světa). Silvie Lorenzová s koněm Tozeur du Sauveterre 
jsou na 25. místě.  
 

V žebříčku koní (z 3998) je nejlépe umístěna klisna Rachel 4 a to na 22. místě.  
V juniorských žebříčcích má nejlepší umístění Táňa Terberová se svým 65. místem (z 
541 juniorů světa). 18. příčku obsazuje s koněm Kánon v kategorii Kombinací (z 852 

dvojic).  
 
Žebříček koní juniorských jezdců - zde má nejlepší umístění kůň Kánon a to 21. místo 

(z 806 hodnocených koní).  
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Čeští vytrvalostní jezdci dokážou konkurovat zahraničním jezdcům, což výsledky 
světových žebříčků jasně dokládají.  
 

 

 

 

 

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. Důkazem toho bylo historicky nejúspěšnější vystoupení našich 
jezdců v kategorii Juniorů na letošním Mistrovství Evropy. 

 
V tomto trendu chceme pokračovat i v dalších letech. Cílem je jednoznačně 

podporovat snahy a aktivity českých reiningových jezdců na domácí scéně i 
v zahraničí. Proto jsme i v tomto roce věnovali maximální důraz oblasti vzdělávání a 
zvyšování úrovně v této ka tegorii. Stejně jako v předcházejícím roce se tak dělo za 

podpory zkušeného zahraničního trenéra, který je současně uznávaným reiningovým 
jezdcem, trenérem a rozhodčím. Podpora tohoto vzdělávacího programu se ukázala, 
jako velmi důležitá pro spolehlivou týmovou spolupráci všech účastníků. 

 
V rámci vzdělávacího programu mládeže v roce 2014 probíhala víkendová 
soustředění širšího reprezentačního družstva mládeže střídavě v jezdeckých areálech 

v Kozlovicích na Moravě a v Krakovanech v Čechách pod vedením uznávaného 
amerického reiningového jezdce, rozhodčího a zároveň trenéra reprezentačního 
družstva juniorů a mladých jezdců Chucka Klipfela. Cílem programu bylo a je naučit 

mládež více o charakteru reiningových koních, o nejlepších jezdcích a jejich 
technikách a v neposlední řadě je naučit týmové spolupráci, vzájemné pomoci a 
podpoře. Tyto podněty byly základem celého tréninkového cyklu.  Získané rady 

mládežníci využívali při jednotlivých kvalifikačních závodech na MČR a rovněž i při 
samotném zápolení na MČR, které letos proběhlo v Kozlovicích na Severní Moravě.  

 
Hlavním cílem reprezentace v roce 2014 byla jednoznačně účast jezdců na 
reiningovém Mistrovství Evropy Juniorů a Mladých jezdců, jenž se uskutečnilo na 

Ranchi rodiny Schummacherových ve Švýcarském Givrins. Jak bylo již výše uvedeno, 
dosáhl zde tým v kategorii Junior ve složení B. Lesniczaková, K. Karásková a T. 
Hrdinová historicky nejlepšího umístění, kdy se všechny tři svými dosaženými 

výsledky v rozjížďkách kvalifikovaly do finále, v němž nakonec obsadily 9. místo 
(B.Lesniczaková), 15. místo a 17. místo (K. Karásková resp. T. Hrdinová). 
V konečném hodnocení družstev skončil náš oslabený tým (těsně před odjezdem na 

soutěž došlo k tragickému úmrtí koně 4. členky reprezentačního výběru J. Rašilovové 
a tuto dvojici nebylo již možno nahradit)  na krásném 5. místě. Dosažený výsledek je 
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potvrzením správně nastoupeného směru rozvoje našeho sportu, kterým je 

jednoznačná orientace na kvalitní výchovu a přípravu mládeže.   
 
Dalším význačným zahraničním startem, jehož pravděpodobnost se vyvinula až 

v průběhu sezony, měla být účast jezdce L. Brůčka na WEG 2014. Tento jezdec, jenž 
dlouhodobě působil v zahraničí, absolvoval dva kvalifikační závody, však nakonec 
vinou souhry několika náhodných aspektů a administrativních nedopatření na WEG 

2014 neodcestoval a dodatečně mu byly ze strany FEI výsledky z kvalifikačních 
soutěží anulovány. 
 

Velké poděkování za podporu je potřeba vidět a vyjádřit oběma hlavním reiningovým 
střediskům (Ranch Happy Hour Krakovany a Paint Horse Ranch Kozlovice), kde jsou 
pořádány národní i kvalifikační závody na MČR a rovněž závody CRI.  Tak jako v roce 

2014, tak i v dalších letech chceme namířit naši snahu a maximální úsilí do vzdělávání 
mládeže všemi možnými dostupnými formami. Dosažené výsledky totiž jednoznačně 
vypovídají o správnosti tohoto rozhodnutí. 

 
 

 
 

 

 

Pony 
 

1. Skoky 

V domácích skokových soutěžích byl opět výrazným prvkem této sezóny třetí ročník 
SŠP – Stylšampionátu pony.  Tohoto seriálu se v kategorii jezdců 8-12 let 
kvalifikačních kol zúčastnilo jezdců 121 dvojic, přičemž 46 dvojic získalo 4 kvalifikační 

známky opravňující  k účasti ve finále, ve starší kategorii se kvalifikačních kol 
zúčastnilo 80 dvojic  a 4 známky získalo  27 dvojic. Tak jako v loňském roce jsme 
opět zaznamenali výrazný 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.  Stejným způsobem jako v roce 2013 bylo 
organizováno Finále SŠP a Superfinále, které se opět uskutečnilo společně s velkými 
koňmi. Ke zlepšení úrovně Superfinále je nutné dříve vypracovat model Superfinále a 

dříve jej uvést ve známost, aby s ním jezdci mohli v předstihu počítat. Pokud Styl 
šampionát dětí a juniorů na velkých koní bude i v nadcházejícím roce organizován 
opět bez jednotné koncepce, je na pováženou, zda Superfinále společně organizovat.   

 
Porovnání těchto dvou finálových modelů SŠP opět ukázalo, že až na ojedinělé 
výjimky jezdci potvrdili i v druhém finálovém modelu své výkony z celoročního pořadí 

SŠP 2014. Další snahou ve Stylšampionátu bude motivačně rozdělovat i jednotlivá 
kvalifikační kola SŠP pro děti z mladší a starší kategorie a pro tuto myšlenku získat 
strategického partnera. 

 
Mistrovství ČR se uskutečnilo ve Zduchovicích. Skokových soutěží se zúčastnilo 
celkem 56 dvojic, což je 19% nárůst oproti roku 2013. Oproti loňskému roku jsme 



 16 

zaznamenali výrazný nárůst v kategorii jezdců 13-16 let. V modelu MČR se již třetím 

ročníkem ustálila kombinovaná soutěž Pohár nadějí pro nejmladší děti na pony do 
135 cm. 
 

Bohužel se v letošním roce jen jediná dvojice zúčastnila závodů obtížnosti  CSIP, a to 
CSIOP Lamprechthausen – Sofie Najmanová/Hope vantKruis. Stále přetrvává situace, 
že je pro naše jezdce obtížnost těchto soutěží příliš veliká a děti, které by svým 

věkem a snad i jezdeckým umem měly na tuto úroveň, raději sbírají zkušenosti na 
mezinárodních závodech na velkých koních v dětské kategorii. V disciplíně skoky 
bohužel momentálně nemáme dvojici, která by mohla reálně pomýšlet na kvalifikaci 

na ME, přesněji řečeno není tu takový poník. 
 
I letos využili jezdci možnosti účasti na národních závodech, skokané zejména 

v Rakousku. Mimo vlastních zkušeností ze zahraničních závodů úrovně CSN. Některé 
z těchto dvojic byly i velmi úspěšné. V říjnu byl zorganizován rekordní skokový výjezd 
do Rakouska, kterého se zúčastnilo 21 poníků. 

I v letošním roce probíhaly tradiční pony seriály. 11. ročník pražského Poháru 
primátora, 12.ročník Pony ligy a  tradiční zduchovický Channel star.  

Zde patří velký dík pořadatelům za podporu seriálů.  
 
 

 
2. Drezura 

 

Národní soutěže 
 
Oproti roku 2013 se do drezúrních soutěží v roce 2014 zapojilo ve věkové kategorii 8-

12 let o 19 dvojic více / celkem 85 /, a v kategorii 13-16 let startovalo  55 dvojic. 
Pozitivní na stavu pony drezury je především  posun ve výkonnosti dvojic, a také více  
kvalitnějších jezdeckých pony, kteří jsou lépe připravení. 

 
MČR pony – úroveň Z -  8-12 let – pony S+A – 17 startujících dvojic, pony B – 14 
startujících , 13-16 let – úroveň L -  16 startujících . Velmi je třeba hodnotit 

dosaženou úroveň ve všech 3 kategoriích, kdy se procentická hodnocení pohybovala 
od 56% - 67%.  

 
V červenci úspěšně proběhl první ročník Drezurního šampionátu ve Zduchovicích, 
který byl určen pro začínající pony drezurní jezdce na úrovni Z. 

Celoročně probíhal seriál v rámci drezúrního poháru Fitmin Trophy Pony. Finále 
probíhalo společně s drez.pohárem velkých koní v areálu na Panské Líše v Brně a 
zúčastnilo se 6 pony dvojice. Vítěz – Baloušková+Lipton Samba. 

 
Letošní sezóna z mezinárodního hlediska byla velmi 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.  
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Mezinárodní drezurní  starty   

 
CDIP Lipica – Markusková + Limetree Aracorn  
CDIP Radzionkow – Tereza Markusková – Limetree Aracorn , Denisa Vegrichtová –

Gillete, Anna Hrudková - Elshofs Reinout 
CDIP Hagen - Tereza Markusková – Limetree Aracorn  
CDIP Brno –  Denisa Vegrichtová -Gillete 

CDIP Zakrzow - Anna Hrudková – Elshofs Reinout   
Zahraniční starty na CDN 
CDN Německo – Horka -Pavlisová – Holsteins Dirigent , Čermáková-My Tender 

Dream, Kraupner – Trinka 
 
Plán na rok 2015 - MČR pony – zvýšit  stupně obtížnosti pro starší kategorii / 

vzhledem ke zvýšení obtížnosti mezinárodních úloh DD a DJ 2015 ze strany FEI  
ponecháme tyto úlohy/. Díky atraktivnosti kúru a vzrůstající úrovni pony drezury jsme 
se rozhodli od roku 2015 rozšířit třetí kolo FEI pony free style z 5 finalistů na 2/3 

z nejlepších dvojic po 2 kolech. 
 

Drezurní pony pohár – podpořit další ročník tohoto drezúrního seriálu pod záštitou 
firmy FITMIN. 
 

Stanovit priority sezóny – možnost účasti na ME pony, výjezdy na CDIP  a na CDN, 
účast našich pony jezdců na domácím CDIP v Brně. 
SCM – sledovat výsledky pony jezdců zařazených do SCM 

 
 

3. Všestrannost 

Rok 2014 nám ve všestrannosti pony nepřinesl zahraniční zkušenosti, ale za to nám 
zvýšil počet startujících na národních soutěžích všestrannosti pony, což nás těší 
dvojnásob. 

 
Mistrovství republiky 2014 Humpolec se konalo pro obě věkové kategorie, kde 
v mladší kategorii 10-13 let se zúčastnilo 6 dvojic a ve starší kategorii 13-16 let 

rekordních 10 dvojic. Toto zvýšení startujících dětí na pony v soutěžích všestrannosti 
se událo také díky nově zrozené soutěži Benjamin cup. Po prvním ročníku můžeme 

říci, že se děti aktivně zapojily do sbírání bodů o celkové vítězství, ale hlavně tím 
měly možnost sbírat cenné jezdecké zkušenosti.  
Děkujeme pořadatelům soutěží všestrannosti, kteří dětem připravili hezké závody a 

nezapomenutelné vzpomínky.  
 

 

 

 

Paradrezura 
 

Z hlediska sportovního byla největším úspěchem letošní sezony účast Anastasji 
Vištalové na WEG 2014 v Normandii 
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V příštím roce se chceme zaměřit na vzdělávání a rozvoj funkcionářů a pořadatelů, 

nadále se budeme soustředit na rozvoj perspektivních jezdců. Zpracovali jsme a 
podali projekt na podporu sportovní činnosti v juniorské kategorii.  
Velice nás těší kladné hodnocení organizátorů Mistrovství ČR v paradrezuře od 

zahraničních (německých) jezdců. Intenzivnější kontakt se zahraničními federacemi a 
jejich paradrezurními jezdci je jednou z priorit v konceptu rozvoje české paradrezury. 
Jezdecké výkony českých paradrezuristů jsou již delší dobu poměrně stabilní, ale 

zlepšuje se kvalita koní, které mají někteří jezdci k dispozici. V kategorii nováčků se 
objevili mladí jezdci, kteří při správném tréninku a vedení mají dobrou perspektivu 
dosáhnout jezdeckých úspěchů i na mezinárodní úrovni. 
 

 

 
       ____________________________ 
              Ing. Jaroslav Pecháček 

             prezident ČJF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dne:      4.5.2015 
Zpracovala:     Dana Denková 
Podklad pro sportovní část zpracoval: Ing. Milan Theimer 


