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Výkonný výbor 
Informace pro pořadatele závodů s účastí zahraničních jezdců 

Vzhledem k situaci vzniklé výpovědi dohody o startech sportovců a koní na národních závodech 
vypovězenou Polskou jezdeckou federací o akceptaci vzájemných startů uveřejnila ČJF postup při 
administraci startů zahraničních jezdců na národních závodech v ČR. 

 

1. Jezdci s licencí národní federace (NF) Slovenska , Rakouska, Maďarska předkládají pořadateli 
povolení příslušné NF ke startu v ČR. Není vybírán žádný poplatek za hostování. Stejné podmínky platí 
i pro jezdce s licencí NF Německa, ale pouze pro závody konané do vzdálenosti do 50 km od česko-
německé hranice. 

2. Jezdci s licencí jiné, než v bodě 1. vyjmenované NF, tzn. včetně NF Polska předkládají povolení 
příslušné NF. Povolení musí přesně stanovit disciplínu, kategorii a na jak dlouhou dobu je platné ke 
startu v ČR. Jezdci jsou povinní uhradit poplatek dle bodu 4.3 resp. 4.4 Sazebníku ČJF (členských 
příspěvků, licenčních a jiných poplatků). Poplatek dle bodu 4.3 je vztažen na celý jednotlivý závod. 
Poplatek dle bodu 4.4 pak na účast na závodech v průběhu celého kalendářního roku. Poplatek vybírá 
pořadatel závodu, v případě poplatku dle bodu 4.4 pak pořadatel prvního závodu. 

3. Povinností pořadatele závodu při startu zahraničního jezdce s licencí států dle bodu 2 resp. s licencí 
NF Německa v případě závodu, který se koná více než 50 km od česko- německé hranice, je vedle 
výběru poplatku vyplnění přiloženého formuláře, který: 

a. slouží jezdci jako potvrzení o úhradě poplatku a (DŮLEŽITÉ) v případě úhrady poplatku dle bodu 4.4 
Sazebníku jako jediné potvrzení o zaplacení poplatku na celý kalendářní rok. Předá se jezdci 

b. odešle do 10-ti dnů sekretariátu ČJF (katerina.babinska@cjf.cz), ve stejném termínu odešle také 
vybraný poplatek (-y) na účet č. 1732702504/0600 s variabilním symbolem 18202. 

4. Radě ČJF bude předložen ke schválení návrh na doplnění Sazebníku o poplatek za hostování 
zahraničního koně (neplést s bodem 4.1 a 4.2 Sazebníku). Vzory formulářů jsou uloženy na webu ČJF. 

 

V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti postupu kontaktujte, prosím, sekretariát ČJF. 

                               

  



 

Systém podpory programu ACE Gallop 

Pro rok 2018 je podepsán kontrakt s ACE Design a nastavena podpora následovně. V pracovních dnech 
je uživatelská podpora směřována na sekretariát, Daniel Žoch (daniel.zoch@cjf.cz). Podpora je 
zaměřená především na instalace, reinstalace programu, závady při nastavování závodu. Ve dnech 
závodu pro řešení akutních problémů je podpora na ACE Design, Ing. Ivo Podešť (+420 777 710 554). 

  

Ve středu 11. 4. 2018 od 16:00 je naplánován seminář pro zpracovatele výsledků a pořadatele závodů 
v Plzeňské oblasti ve Svržně. Přihlášky a případné dotazy směřujte na oblastního sekretáře na emailové 
adrese: oblast.plzenska@cjf.cz. Doporučujeme vzít si s sebou notebook s programem ACE Gallop. 

 

Změny pravidel – platné od 1. 4 .2018 

Výkonný výbor na svém zasedání 22. února projednal navrhované změny pravidel v jednotlivých 
disciplínách, které byly do PJS zapracovány a uvedeny v platnost ke dni 1. dubna 2018. Pravidla byla 
uložena na webu ČJF: http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/  

 

Vzdělávání 
Refreshing pro rozhodčí oblast Praha a Střední Čechy  
Dne 30. března se na Strahově v aule uskutečnilo doškolení pro rozhodčí, které bylo organizováno 
Středočeskou oblastí a oblastí Praha. Školiteli byli paní MUDR. Žižková (drezura), MUDr. Čadil (první 
pomoc), Ing. Šímová (skoky, stewarding a všeobecná pravidla) a Ing. Klaus (všestrannost).  

 

Nový ročník kurzu pro stylové komisaře ČJF v disciplíně skoky otevřen 

ČJF otevřela i v letošním roce nový kurz pro stylové komisaře v disciplíně skoky. Třídenní kurz tak 
proběhl v první polovině března 2018 v Kralovickém dvoře pod vedením zahraničního školitele Johanna 
Sailera a školitele ČJF Ing. Jana Šímy a přihlásilo se do něho 8 nových kandidátů na stylové komisaře. 
Kurz se uskutečnil za účasti frekventantů Talent pony, účastníků SCP a dětí a juniorů na velkých koních. 
Účastníci kurzu tak měli možnost vidět jezdce různých věkových kategorií na pony a velkých koních,  
a sjednotit si tak pohled na hodnocení stylových soutěží s ohledem na věk jezdců a jejich fyzické  
a mentální možnosti. V rámci nového kurzu se uskutečnilo i doškolování stávajících komisařů. Tohoto 
doškolení se účastnilo 22 komisařů. 
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FEI 
FEI Pohár národů 2018 - Divize 2  

Dne 20.března se ve Vídni na rakouské federaci uskutečnilo jednání národních federací zařazených pro 
rok 2018 v Divizi 2 ve skupině C (CZE, SVK, AUT, HUN, POR, SLO), které se týkalo nově nastavených 
pravidel pro FEI PN. Jednání se za českou federaci účastnili Bob Rejnek a Markéta Šveňková. Přítomni 
byli zástupci rakouské, slovenské, maďarské a naší federace. Zástupci portugalské federace byli na 
telefonu. 

Jednalo se o celkem kritickou situaci v Divizi 2. Původní záměr rozdělení do regionálních skupin, aby 
byla větší šance pro další země kvalifikovat se do celkového finále, se naprosto vytratil. Divize 2 byla 
od roku 2018 nově rozdělena do 4 skupin A,B,C a D. Česká republika je ve skupině C. Týmy mohou 
bodovat pouze na závodech v rámci své vlastní skupiny. Po rozdělení jsou v každé skupině pouze dvoje 
závody a ve skupině B dokonce nejsou žádné. Bohužel, v naší skupině C došlo k přeřazení slovenského 
Šamorína do Divize 1, čímž nám ubyly jedny velmi kvalitní závody. V naší skupině jsou tedy pouze 
CSIO3 Linz a CSIO3 Lisabon.  

Další diskutovaný problém je absence sponzorské podpory organizátorů ze strany FEI, což pro ně 
znamená výrazně vyšší finanční náklady, aby kromě peněz do cen, zajistili ještě i ubytování a jídlo pro 
účastníky. To bude znamenat další úbytek organizátorů (Linz je v letošním roce také snížen na CSIO3). 
Možnost, kterou uvádí FEI pro organizátory, pořádat CSIO1 za nižší náklady a u toho PN, nebude 
pravděpodobně zajímavá pro jezdce s ohledem na nižší finanční výhry.  

Závěrem tohoto jednání bylo několik bodů, jak by bylo možné vzniklou situaci do budoucna řešit. Tento 
návrh, na kterém se shodly všechny zúčastněné NF, bude předložen EEF (Evropské jezdecké federaci) 
s doporučením předat vše k řešení FEI. V opačném případě hrozí, v budoucnu podle názoru účastníků 
tohoto jednání, zánik Divize 2, pokud FEI neprojeví zájem tuto situaci řešit 

 



 

 

Sport 
 

Česká jezdecká federace vyhlašuje dva drezurní seriály 

Česká jezdecká federace vyhlašuje dva drezurní seriály. Prvním z nich je Národní drezurní pohár 
mládeže ČJF, který bude určený pro jezdce ve věku do 18 let na velkých koních a jezdce na pony do 
16 let. Druhým seriálem je Národní drezurní pohár seniorů ČJF, který je určen všem drezurním jezdcům. 
Úroveň jezdců odpovídá úrovni MČR nebo přípravě na MČR a reprezentaci. Více informací o pravidlech 
obou seriálu naleznete na webu ČJF: 

http://www.cjf.cz/aktuality/ceska-jezdecka-federace-vyhlasuje-dva-drezurni-serialy/  

 

Jezdecký festival ČJF v Lysé n./Labem 

Pátý ročník Jezdeckého festival v Lysé n./Labem se uskutečnil ve dnech 21.-25.března. V průběhu této 
pětidenní akce se na jednom místě představily čtyři jezdecké disciplíny ČJF skoky, drezura, spřežení a 
voltiž a celá řada dalších odvětví spojených s koňmi. Návštěvnost této akce byla jako již každoročně 
velmi vysoká. Půlhodinový záznam ČT mohli sledovat i diváci u televizních obrazovek. 

http://www.cjf.cz/aktuality/ceska-jezdecka-federace-vyhlasuje-dva-drezurni-serialy/


 

 

 

Umístění Aleše Opatrného v CEL SP  

Světový pohár středoevropské ligy 2017/2018 se završil víkendovými finálovými závody CSI3*-W ve 
Varšavě. Celkovým vítězem se stal estonský jezdec Urmas Raag, který nasbíral 124 bodů. Druhé místo 
obsadil český reprezentant Aleš Opatrný (108 bodů), třetí pak lotyšský jezdec Kristaps Neretnieks (106 
bodů). Tito tři jezdci se kvalifikovali na dubnové finále Světového poháru, které se uskuteční v Paříži. 
Je to další skvělý úspěch pro našeho nejlépe umístěného jezdce ve světovém žebříčku, Aleše 
Opatrného. S ohledem na jeho přeplněný sportovní program pro tuto sezonu se finále v Paříži 
neúčastní, ale budeme ho určitě moci sledovat na jiných prestižních světových akcích. 

 

Foto:CET – David Horváth 

  



 

Pozvánka na mezinárodní závody v dubnu 

V průběhu měsíce dubna se na území České republiky budou konat hned troje mezinárodní závody.  

Jako první se uskuteční mezinárodní paradrezurní závody v Královicích. CPEDIM se konaly v Česku 
naposledy v roce 2009 v Praze. Po dlouhých devíti letech k nám opět zavítají zahraniční jezdc i, aby 
změřili síly s českou špičkou v této disciplíně. Poprvé půjde o kategorii CPEDI s třemi hvězdami. Závodit 
se bude v Královicích od 13. do 15. dubna. Záštitu nad touto akcí převzala hejtmanka Středočeského 
kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. 

Hned o následujícím víkendu ve dnech 19. – 22. dubna se v Kladrubech nad Labem uskuteční tradiční 
Rudolfův pohár. Mezinárodní vozatajské závody přilákaly letos obrovský počet účastníků. Divákům se 
představí bezmála stovka spřežení z deseti zemí. Chybět nebude česká špička. 

A poslední dubnový víkend 26. - 29. dubna bude patřit mezinárodním skokovým závodům CSIO 
Ch,J,YR ve Zduchovicích. Účast na prestižní akci se skvělým obsazením už kromě domácího výběru 
potvrdily i juniorské týmy Slovenska, Polska, Rakouska, Německa, Dánska a Finska, to samé platí i  
o startovní listině v kategorii mladých jezdců. Jistá je bohatá účast také v soutěži dětí. Domácím nadějím 
parkurového skákání se tak dostane cenné konfrontace se špičkovými závodníky z ostatních jezdecky 
vyspělých zemí. Stavitelkou parkurů bude německá stavitelka Christa Heibach. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Ostatní  
Tisková konference a webové stránky GCL Play Off 

V prostorách pražské O2 areny se uskutečnila tisková konference k příležitosti příprav největší jezdecké 
události v historii České republiky. Jedná se o galashow světového parkuru – Global Champions Prague 
PlayOffs, nejlépe dotovaný závod ve světe klasického jezdectví, který bude hostit ve dnech 13. až 16. 
prosince právě O2 arena v Praze. Tímto mítinkem vyvrcholí prestižní série, jež zahrnuje soutěž 
jednotlivců pod názvem Longines Global Champions Tour a soutěž týmů známou jako Global 
Champions League. 

Na zmiňovanou tiskovou konferenci, která přilákala na čtyři desítky novinářů z nejvýznamnějších 
českých celostátních médií, dorazili také členové nového družstva Prague Lions sestaveného právě pro 
zmíněné ligové klání. Českou republiku v tomto týmu, který v loňském roce působil v seriálu pod názvem 
Berlin Lions, zastupuje nejzkušenější jezdec české reprezentace Aleš Opatrný. Ten je nositelem titulu 
mistra Evropy v kategorii mladých jezdců a mnohonásobným mistrem České republiky. Úspěchů  
z mezinárodních kolbišť má celou řadu.  

Dalším českým želízkem v ohni je Anna Kellnerová, která přes svůj mladý věk už startuje v národní 
reprezentaci a v sezoně 2017 rovněž v rámci Global Champions pronikla mezi absolutní světovou elitu.  

Momentálně nejlepším jezdcem Pražských lvů je podle pozice na žebříčku Mezinárodní jezdecké 
federace Belgičan Niels Bruynseels. Pro družstvo je tento novopečený vítěz Grand Slamu obrovskou 
posilou.  

Z původní sestavy Berlin Lions přešel pod vlajku Prahy dvojnásobný medailista z olympijských her  
v Londýně Gerco Schröder z Nizozemí.  

Pátým členem je německý matador Holger Wulschner, který má na kontě více než patnáct set startů na 
mezinárodních závodech kategorie CSI a nepočítaně předních příček ve Velkých cenách. 

K této akci byly zřízeny i nové webové stránky, kde naleznete podrobné informace: 
http://www.pragueplayoffs.com/ 

 

 

Foto: Czech Equestrian Team 
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Navýšená dotace CSI3-W Olomouc 

Ve dnech 21. až 24. června se mohou příznivci koní těšit na necelé dvě desítky soutěží v šesti túrách 
v rámci CSI3-W Olomouc. Nejvyšší kategorie závodů CSI3* bude mít tři túry – Silver, Gold a Diamond. 
dále jsou vypsané túry pro mladé koně (CSIYH1*), juniory (CSIJ-A) a jezdce do 25 let (CSIU25-A).  

Jistě příjemnou zprávou pro účastníky, kteří budou usilovat o kvalifikaci do nedělní Grand Prix, je 
skutečnost, že se navyšuje finanční dotace této hlavní soutěže ze 40 na 50 tisíc eur. Díky navýšení 
finančních cen jezdci budou bojovat o více bodů do světového žebříčku Mezinárodní jezdecké federace. 
Závody se tím totiž dostávají do Ranging Group C, tedy o úroveň výše. Kromě dotací a bodů do 
Světového poháru budou někteří jezdci ve Velké ceně usilovat ještě o splnění kvalifikačních limitů pro 
letošní Světové jezdecké hry v americkém Tryonu, nebo na mistrovství Evropy v nizozemském 
Rotterdamu 2019. Kvalifikační soutěže jsou vypsané i v kategoriích pro juniory a mladé jezdce. Junioři 
budou bojovat o potenciální účast na evropském šampionátu ve francouzském Fontainebleau, jezdci 
do 25 let pak do letošního finále European Youngster Cupu U25. 

 

 

 

 
 


