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Výkonný výbor 
Nominace funkcionářů na MČR 2018 

Výkonný výbor na svém květnovém zasedání finalizoval nominace funkcionářů a 
sboru rozhodčích na jednotlivá mistrovství ČR v roce 2018. Návrhy a finální 
nominace byly vypracovány vždy se snahou zajistit nevyšší úroveň jednotlivých 
mistrovství tzn. vhodně kombinovat praxi a erudici (včetně zahraničních funkcionářů 
a rozhodčích) na straně jedné a na straně druhé pak progres další generace 
přebírající řízení našich vrcholných sportovních událostí.  

 

 

Strašák GDPR (nařízení EU o ochraně osobních údajů) 

 "Strašák GDPR obchází Evropu", tak vyznívala řada titulků celostátních deníků a 
zpravodajství celoplošných TV před datem účinnosti GDPR (25. květnem). Obchází 
nebo neobchází? Pro ty, kteří zacházeli s osobními údaji korektně (dle stávající 
legislativy ) již dříve, to strašák určitě není.  Nemá smysl opakovat již napsané, proto 
jen připomenutí.  Dne 24. května byla na www.cjf.cz  v sekci Aktuality podána 
informace o stavu tzv. harmonizace ČJF s nařízením GDPR, v sekci Dokumentů pak 
publikovány základní dokumenty. V současné době se s ohledem na specifiku 
sportovního prostředí připravuje zjednodušený souhrn vysvětlení a doporučení pro 
členské subjekty ČJF mimo jiné zahrnující i neustále se vyvíjející výklady a 
doporučení ČUS i ČOV. 

 

 

 

	

	

	 	



	

Vzdělávání  
Školení stylových komisařů na Severní Moravě 

ČJF ve spolupráci se Severomoravskou oblastí pořádala refreshing stylových 
komisařů pro disciplínu skoky. Ten se uskutečnil 8. května v Polkovicích. Zúčastnilo 
se celkem 5 stylových rozhodčích, kteří hodnotili v průběhu závodů děti na ponících i 
soutěž ZM pro velké koně. Lektory byli Sylva Boušková a Jan Kubrický. 

 

 

Foto: Jarmila Měrková 

 

KOMUNIKACE 

Výstupy v médiích 

Za období leden až květen 2018 jsme vydali celkem 14 tiskových zpráv a připravili 
rozhovor s Ondřejem Zvárou, který plánuje svou účast na WEG Tryon a chystáme 
další s Anastasjou Vištalovou o jejích skvělých umístěních v letošním roce a plánech 
na letošní Světové jezdecké hry v USA. Byl spuštěn web pro laickou veřejnost, který 
shrnuje základní důležité informace pro ty, kteří nevědí, jak začít s jezdeckým 
sportem. Zpravodaj ČJF prošel úpravou a získal zcela nový vzhled. 

 

 

 

 

 



	

Naše příspěvky se objevily v online médiích: 

NÁZEV SERVERU POČET VÝSTUPŮ 
Aktuálně.cz 5 
Distanc.cz 3 
Equichannel.cz 2 
Equitv.cz 1 
Facebook profily 12 
Instagram 1 
Jezdci.cz 3 
Jezdectví.cz 3 
Sedmička.týden.cz 2 
Sport.cz 1 
Sportovnílisty.cz 1 
Týden.cz 13 
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ONLINE	-	média	

Aktuálně.cz	 Distanc.cz	 Equichannel.cz	 Equitv.cz	

Facebook	profily	 Instagram	 Jezdci.cz	 Jezdectví.cz	

Sedmička.týden.cz	 Sport.cz	 Sportovnílisty.cz	 Týden.cz	



	

V tištěných médiích byl počet výstupů následující: 

NÁZEV TITULU POČET VÝSTUPŮ 
Exkluziv 2 
Faktor S 2 
Instinkt 3 
Sedmička 3 
Týden 2 
	

	

	
 

 

 

Sport 
CSIO3 Linz 

Český seniorský A tým se o prvním květnovém víkendu zúčastnil PN v Linci. 
Nastoupil ve složení Zuzana Zelinková, Ondřej Zvára, Aleš Opatrný a s ohledem na 
vytíženost Anny Kellnerové a Emmy Augier De Moussac, nastoupila jako čtvrtá 
česká jezdkyně žijící trvale v Rakousku Anna Gasperl. Týmu se, bohužel, nepodařilo 
probojovat do druhého kola, ale získal třetí postupovou pozici do finále Divize 2 do 
Budapešti, které se bude konat v srpnu. Tam by mělo družstvo již nastoupit v silnější 
sestavě. 

Nejvíce se v průběhu závodů dařilo Zuzaně Zelinkové, která s klisnou Calira T jednou 
zvítězila a dvakrát obsadila druhé místo v túře pro mladé koně. S Larimou pak 
obsadila druhé místo v soutěži 145 cm LR a s Kleiner Lord třetí místo v soutěži 150 
LR. Ondřej Zvára absolvoval s Cento Lanem první kolo PN s jedním bodem za čas a 
GP dokončili s jednou chybu v závěrečné části parkuru.  
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TISK	-	média	

Exkluziv	 Faktor	S	 InsHnkt	 Sedmička	 Týden	



	

 

 

Foto:Tomáš Holcbecher 

 

 

Další druhé místo pro Anastasju Vištalovou 

Další skvělé umístění si připsala na své konto česká paradrezurní jezdkyně 
Anastasja Vištalová 7. května v německém Mannheimu. Tam se jezdkyně účastnila 
závodů kategorie CPEDI3*. 

Česká reprezentantka Anastasja Vištalová s klisnou Dominique nastoupila do 
drezurní úlohy Individual Test Grade I v pondělí 7. května jako první. Za 
předvedenou úlohu získala celkem 67,917 %. Tento výsledek jí nakonec vynesl 
druhou příčku a posunul Anastasju zase o kousek dále v její přípravě na WEG Tryon 
2018. 



	

 
Foto:	archiv	jezdkyně-Anastasja	Vištalová	

 

 

Kuková vítězkou v dějišti blížícího se ME 

Reprezentantky Sára Vingrálková a Valentina Kuková se účastnily ve dnech 3. – 6. 
května mezinárodních závodů CSIO pro děti a juniory ve francouzském 
Fontainebleau, které se brzy stane dějištěm evropského šampionátu. Juniorská 
jezdkyně Sára Vingrálková, která startovala v kategorii CSIOJ, zvítězila v sedle klisny 
Celana Z, v dvoufázovém skákání 130 cm. Valentýna Kuková, která soutěžila 
v kategorii CSIOCh, získala  s koněm Shadow druhé místo v soutěži na čas 110 cm. 
V pátečních soutěžích se dařilo Valentině Kukové v sedle Spotlight Z, která zvítězila 
v dvoufázové soutěži do 115 cm. Jezdkyni se podařilo zajet bez trestných bodů i s 
koněm Shadow v soutěži 120 cm, kde obsadili 10.místo.  



	

 

Foto:Jezdci- Kateřina Návojová 

	

 

CSIOCh,J,Y v rakouském Lamprechtshausenu 

Mladá reprezentace zamířila na oficiální výjezd do Rakouska, kde se ve dnech 18.-
21. května konaly mezinárodní závody CSIO-Ch, J,Y. Češi zahájili úspěšně hned v 
pátek, kdy se dvě české jezdkyně radovaly z třetí pozice konečného pořadí. Byly to 
Anna Helebrantová s klisnou Zaira Caletta v soutěží Children Small Tour 115 cm a 
Sára Vingrálková s Kas-Sini DC na parkuru Big Junior Tour 135 centimetrů vysokém. 
Nejvyšším parkurem pátečního dne byla soutěž pro mladé jezdce 140 cm, ve které 
zajel čistě Alexandr Baraldi s Elame a obsadil sedmé místo. 

V sobotu nastoupily české juniorské jezdkyně do Poháru národů ve složení Sára 
Vingrálková (Oscar des Fontaines), Tereza Svobodová (Britania), Sofie Najmanová 
(Billy Baron Z) a Anna Heldová (Cara Mia III).  Na jezdce čekaly parkury s obtížností 
140 cm. Po prvním kole se dostal český tým dokonce do vedení a nakonec získal s 
rozdílem jedné jediné chyby konečné čtvrté místo. Nejlépe si vedla Sára Vingrálková, 
která s koněm Oscar des Fontaines, v prvním kole jednou chybovala a druhé kolo 
dokončila bezchybně a nejrychleji. V Poháru národů pro mladé jezdce český tým 
nesoutěžil, ale mezi jednotlivci se na parkuru 145 cm dařilo nejlépe Františkovi 
Stružinskému s koněm Bob Saint Clar, když obsadil třetí místo. Čtvrtý skončil Václav 
Nágr s klisnou D Amelusina R22 a sedmý Alexandr Baraldi s Elame. 

Český dětský tým nastoupil v neděli do dvoukolové soutěže Poháru národů ve 
složení Petra Pařenicová (Calleda), Valentýna Kuková (Spotlight), Mariana 
Michlíčková (Idee van de Achterhoek) a Eliška Hasnedlová (Ryania d´Amour). 
Bezchybně absolvovaly první kolo jezdkyně Mariana Michlíčková s Idee van de 
Achterhoek a také Eliška Hasnedlová s koněm Ryania d´Amour. Zbylé dvě jezdkyně 
si na konto připsaly pouze jednu chybu a tak tým postoupil do druhého kola. 
V druhém kole všechny české reprezentantky dvakrát chybovaly a v konečném 



	

pořadí figurovaly na pátém místě. V neděli se dařilo Valentýně Kukové s koněm 
Shadow, která v Children Small Tour 115 cm získala třetí místo konečného pořadí. 

V pondělních soutěžích Grand Prix se nejlépe vedla Eliška Hasnedlová s Conkirou, 
která v dětské kategorii získala skvělé čtvrté místo. V juniorské GP dokončila nejlépe 
Michaela Rodová s jedním trestným bodem na sedmém místě s koněm Cartano K a 
v GP mladých jezdců dosáhl na nejlepší české umístění Alexandr Baraldi s Elame a 
to na osmou příčku. 

 

 

 

Foto: Lukáš Najman 

	


