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Výkonný výbor 
Galavečer ČJF se blíží 

O lístky na Galavečer ČJF je velký zájem, v prosinci byla kapacita sálu obsazena 
zhruba ze dvou třetin. Seznamy nominovaných jsou publikovány na adrese 
www.jezdeckygalavecer.cz. Každý z vybraných jezdců dostal e-mailem informaci  
o udělení nominace a pozvání pro dvě osoby vč. žádosti o potvrzení účasti. Pokud by 
náhodou nemohl dorazit, je nutné co nejdříve napsat na e-mail: 
vstupenky@jezdeckygalavecer.cz. 

Dějištěm galavečera České jezdecké federace se již tradičně stane Národní dům na 
Vinohradech (náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2). Pro ocenění si tam přijdou 
nejúspěšnější sportovci v disciplínách skoky, drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, 
vytrvalost, reining, ale také paradrezura a paravoltiž. Z rukou prezidentky ČJF  
Ing. Olgy Plaché v samém závěru přibližně 90minutového slavnostního ceremoniálu 
převezmou výroční ceny ČJF významné osobnosti jezdeckého sportu za mimořádný 
přínos tomuto sportovnímu odvětví.  

Brány Národního domu na Vinohradech se návštěvníkům otevřou v sobotu  
26. ledna 2019 v 17.00, udílení cen začne o hodinu později. Po oficiální části bude 
program pokračovat jezdeckým plesem, resp. volnou společenskou zábavou. 
Všechny vstupenky budou slosovány o několik zajímavých cen. Večerem budou 
provázet Jolana Voldánová a Aleš Suchánek. 

 

Vstupenky si mohou zájemci kupovat prostřednictvím prodejní sítě GoOut. Veškeré 
informace o galavečeru České jezdecké federace najdete na internetových stránkách 
www.cjf.cz a www.jezdeckygalavecer.cz. 

 

 
	

  



	

FEI 
Změny v olympijských kvalifikacích na poslední chvíli 

V průběhu prosince došlo k významným a ne příliš pozitivním změnám v 
olympijských kvalifikacích pro disciplínu skoky v naší regionální skupině C. Na 
podzim v roce 2017 byl na jednáních FEI GA v Montevideu schválen nový systém 
pro týmy, kdy počet jezdců v týmu byl snížen ze čtyř na tři. Počet startujících na OH 
zůstal stejný, tedy 75, z toho 15 míst by bylo pro jednotlivce a pro týmy by zůstalo 
celkem 60 míst. Tím by se na OH mohlo kvalifikovat celkem o pět týmů více. Z naší 
skupiny by podle původních a již schválených podmínek postupovaly týmy dva. Toto 
byl oproti podmínkám, které byly stanoveny před OH v Riu, významný posun a 
znamenal zvýšení možností postupu i pro náš tým. Změny, jež proběhly v prosinci, 
však opět výrazně mění situaci.  

Termín pro zahájení plnění kvalifikací pro parkurové jezdce byl stanoven na 1. ledna 
2019. Podmínky byly schváleny a publikovány již v srpnu 2018. Jediné, co bylo nutné 
ze strany FEI upřesnit, byl seznam všech kvalifikačních závodů pro jednotlivce a 
místo a termín konání kvalifikačního závodu pro naši regionální skupinu C. O 
pořadatelství tohoto speciálního závodu, který byl před OH v Riu de Janeiro v roce 
2015 pořádán v Šamoríně, se přihlásily Budapešť a Moskva. Většina NF v naší 
skupině se však vyjádřila tak, že by preferovaly Budapešť.  

A tak proběhla jednání pracovní skupiny EEF dne 15. prosince, z nichž vzešel návrh, 
aby se kvalifikační závod konal v obou destinacích a skupina se rozdělila na dvě – 
C1 a C2 – a každá federace si podle svého vybrala, kam pojede. Z každé skupiny by 
na OH postoupil vítězný tým a jednotlivec. Toto „kompromisní“ řešení je však pro nás 
i další federace naprosto nepřijatelné, a opět by tak bylo pouze jedno postupové 
místo.  

Proto ČJF zaslala otevřený dopis na EEF s mnoha argumenty a nejasnostmi, které 
tento návrh provázejí. Mezitím se o tomto návrhu hlasovalo a celkem 10 federací se 
vyjádřilo pro přijetí návrhu (HUN, EST, SLO, CRO, BUL, ROU, SRB, GRE, CYP, 
MKD), pět proti (CZE, ISR, TUR, POL, SVK) a tři nereagovaly (LTU, LAT, ALB). Je 
nutné podotknout, že většina z těch NF, jež se vyjádřily pro, nemají silné celky ani 
jednotlivce, aby do bojů o postup na OH nějak výrazně zasáhly. Nicméně FEI tedy 8. 
ledna vydala prohlášení, že se kvalifikační závod bude konat v obou destinacích a 
ostatní podrobnosti budou vydány co nejdříve. 

Nejenže není jasné, podle jakého klíče FEI ošetří, aby byl v 
obou destinacích stejný počet týmů rovnoměrně silných a 
aby byla zachována regulérnost podmínek obou závodů 
(stejný transport, stejný stavitel, stejná obtížnost parkurů 
atd.), ale především znovu půjde pouze o jediné postupové 
místo, a šance se tak opět snižují. Z toho důvodu připravuje 
v těchto dnech vedení ČJF ve spolupráci s právníky oficiální 
odmítavé stanovisko, které předloží FEI. 

  



	

Vzdělávání 
Školení a setkání komisařů ZZVJ 

V sobotu 1. prosince 2018 proběhlo na půdě ČZU celorepublikové školení a setkání 
hlavních komisařů a komisařů ZZVJ. Sobotní školení se těšilo velkému zájmu  
a účastnilo se ho bezmála 70 účastníků z různých oblastí. V rámci školení byly 
zejména důkladně rozebrány jednotlivé části ZZVJ, organizace zkoušek, časový 
harmonogram zkoušek, role hlavních komisařů a komisařů ZZVJ a účast garantů. 
Odpolední část školení byla zaměřena na příklady z praxe a živou diskuzi na základě 
zkušeností jednotlivých hlavních komisařů a komisařů ZZVJ. Cílem školení bylo 
sjednocení pohledu na jednotlivé části ZZVJ, které se odráží v posuzování uchazečů 
a sladění interpretace dokumentu Vzdělávání v ČJF, a to v jeho části týkající se 
právě ZZVJ. Důležitým přínosem školení jsou dále výstupy z rozsáhlé diskuze 
účastníků, jež se odrazí v navrhovaných úpravách ZZVJ. 

  

Lektoři jednotlivých částí školení: Mgr. Věra Jáchimová, Ing. Jan Šíma, Ing. Marcela 
Šímová 

Školením provázela: Kateřina Anna Magnna 

 

 
 

	  



	

Sport 
Dvě vítězství českých jezdců v německém Kreuthu 

Na mezinárodních závodech CSI v Německu se v sobotu 1. prosince podařilo 
českým jezdcům vydobýt dvě vítězství. První z nich patřilo juniorské jezdkyni Natálii 
Soukupové s koněm Hamiltonem v soutěži 135 cm při CSI1. Dvojice absolvovala obě 
fáze bez trestných časů a v nejlepším čase. Dále se dařilo Tereze Veselé, která si 
přivezla vítězství v sedle klisny Histannie v soutěži 120 cm pro šestileté koně. Druhé 
místo v soutěži pro sedmi- a osmileté koně patřilo Alešovi Opatrnému s koněm 
Citizen Kana. Další úspěch zaznamenal také Jan Štětina, jenž s koněm Gylord 
S obsadil třetí příčku v soutěži 135 cm.   

 

 

 

 

	  



	

Česká vítězství v Salzburgu 

Při mezinárodních závodech Amadeus Horse Show, které se konaly v rakouském 
Salzburgu 5.–9. prosince, zněla česká hymna několikrát.  

Sofie Najmanová v sedle klisny Fhorla zahájila třetím místem v soutěži 125 cm na 
čas v rámci CSIJ. V soutěži 135 cm se jí pak podařilo v sedle Billyho Barona Z 
zvítězit  
a českou hymnu si tam mohli diváci poslechnout poprvé. Na tento úspěch navázala  
v soutěži 135 cm pro mladé jezdce CSIY Kateřina Kučerová, jež zvítězila s klisnou 
Anabel van᾿t Kathof.  

 

 
Foto:	Lukáš Najman 

 

I v sobotních soutěžích zněla česká hymna dvakrát. Zasloužila se o to opět Kateřina 
Kučerová, která zopakovala svůj páteční výsledek, tentokrát v sobotním finále Small 
Tour v soutěži 135 cm na čas CSIY. Další vítězství slavila Emma Augier De Moussac 
v sedle klisny Rubio Monocat Electric v soutěži 150 cm CSI4*. Emma pak zajistila 
také skvělé třetí místo s klisnou Diva v nedělní nejvyšší soutěži Grand Prix 160 cm. 

 

	  



	

Úspěšná Helebrantová v Cáchách 

Ve dnech 29. listopadu až 2. prosince se v německých Cáchách konal německý 
halový šampionát pro děti, juniory a mladé jezdce, kterého se účastnili i někteří 
pozvaní jezdci ze zahraničí. Českou republiku reprezentovala dětská jezdkyně Anna 
Helebrantová. Té se velmi dařilo a hned první den obsadila čtvrté místo v soutěži 130 
cm z celkem 27 startujících. V nedělním třetím kole dětského šampionátu, jež se jelo  
s rozeskakováním, pak obsadila s koněm Epo van de Achterhoek skvělé druhé 
místo, a celkově jí tak patřilo sedmého místo v dětském šampionátu Aachen Jumping 
Youngsters – Salut Festival 2018 z celkem 27 startujících v této kategorii. 

 

 
Foto: Laura Helebrantová 

 

	  



	

Skvělé výsledky českých jezdců v 02 areně 

Skvělé sportovní výkony a nadšené reakce publika přinesla historická premiéra 
Global Champions Prague PlayOffs v parkurovém skákání, kterou hostila pražská O2 
arena. K úspěchu velkolepé akce, jejímž pořadatelem byl Czech Equestrian Team, 
významně přispěli i čeští jezdci, kteří se představili ve výtečném světle. 

V hlavním závodě týmů, jímž vyvrcholila celoroční série Global Champions League, 
se blýskla Anna Kellnerová, jež si připsala jedinou chybu. Přesto domácí ekipa 
Prague Lions o jediný bod nepostoupila ze čtvrtfinále po zaváhání největší hvězdy 
týmu, švédského olympijského medailisty z Ria a mistra Evropy z Göteborgu Pedera 
Fredricsona, jemuž před jednou z překážek odmítl kůň poslušnost. 

Anna Kellnerová si spravila náladu v pětihvězdičkové samostatné soutěži CSI5* 
Empresa Media. Parkur s výškou překážek 150 cm prošla se Silverstonem G 
bezchybně, čistě zvládla i rozeskakování a čas ji umístil na vynikající pátou pozici 
mezi nejlepšími jezdci světa, což sklidilo u publika obrovské ovace. Dalšího českého 
jezdce Aleše Opatrného vyřadila z rozeskakování až chyba na úplně poslední 
překážce. 

 

 

Foto: Tomáš Holcbecher 

 

Prestižní Super Grand Prix vyhrála Edwina Tops-Alexander, manželka a svěřenkyně 
zakladatele a šéfa seriálu Jana Topse. Jediná žena v šestnáctičlenném startovním 
poli se od diváků dočkala ovací ve stoje. 



	

Zcela v české režii proběhla soutěž CSI2* s výškou překážek 140/145 cm. Zvítězil 
Kamil Papoušek s Loki před Ondřejem Zvárou na Chaccolanovi a Markem Klusem v 
sedle Carisona. 

 

 

Foto: Tomáš Holcbecher 

 

Další český triumf zajistila juniorská jezdkyně Sára Vingrálková, jež ovládla 
dvoufázový závod CSI2* s výškou překážek 130 cm. Dařilo se i dalším českým 
jezdcům, Valentýna Kuková s Chicago-Ra skončila pátá, Ondřej Zvára s koněm 
Cardiff Dwerse Hagen šestý a Kateřina Kučerová v sedle Anabel van᾿t Kathof 
sedmá.  

Teprve šestnáctiletá juniorská jezdkyně Sára Vingrálková s Kas-Sini přidala navíc 
skvělou třetí příčku v nedělní Grand Prix CSI2* Bohemia Energy s výškou překážek 
145 cm. Se svým osmiletým koněm projela kurz parkuru bez zaváhání a s přehledem 
zvládla i rozeskakování bez trestných bodů. V posledním dni závodů se ještě dařilo 
Kamilovi Papouškovi s koněm Great Feeling, který skončil na třetím místě v soutěži 
135 cm, jež se jela s rozeskakováním. Čtvrté místo patřilo Filipu Doležalovi na koni 
Exclusive Demeter. 

 



	

 

Foto: Tomáš Holcbecher 

 

Naši jezdci využili maximálně unikátní možnost předvést se mezi světovou elitou,  
a ještě navíc na domácí půdě a získali i několik cenných umístění. Doprovodný 
program navíc nabídl skvělou příležitost prezentovat veřejnosti i další disciplíny 
jezdectví. Během čtyř dní měli fanoušci možnost vidět, jak nádherný a pestrý 
jezdecký sport je. Dík za to patří organizátorovi akce Czech Equestrian Team a 
celému organizačnímu týmu. Celkově navštívilo O2 arenu přes 31 tisíc diváků a 
podle pořadatelů překonala akce veškerá očekávání. Jak se vyjádřil Jan Tops, 
zakladatel úspěšné série Global Champions Tour, dohodli se spolu s organizátorem 
na opětovné organizaci této soutěže příští rok. Fanoušci jezdectví se tak mají na co 
těšit. 

 

	  



	

Různé 
Spolupráce s firmou Bechyně 

Česká jezdecká federace na počátku roku 2018 uzavřela smlouvu o partnerství  
s renomovanou společností Hodinářství Bechyně, jedním z partnerů společnosti 
Longines, která byla také spojena s prestižní parkurovou galashow Prague PlayOffs  
v Praze.  

Společnost Bechyně spojuje to nejlepší z tradice českého hodinářství a švýcarských 
proslulých značek. Je na území ČR výhradním dovozcem produktů společnosti 
Longines, jež je hlavním partnerem a sponzorem Mezinárodní jezdecké federace 
(FEI) a prestižní série v parkurovém skákání Global Champions Tour. Společnost 
Longines je propojena s jezdectvím již od roku 1878, je také partnerem a oficiální 
časomírou celého seriálu Global Champions Tour. Letos poprvé byla jedním z 
vrcholů této série i speciální soutěž Longines Global Champions Tour Super Grand 
Prix. Tato Velká cena byla určena pro 16 nejlepších jezdců, vítězů jednotlivých 
Velkých cen z 16 kol seriálu GCT 2018. Finální vítěz Edwina Tops-Alexander tady v 
Praze získala poprvé putovní trofej Longines, kde bylo vyraženo i její jméno. Tuto 
trofej mohli zájemci vidět před závody ve výloze Hodinářství Bechyně na Václavském 
náměstí. 

Je určitě pozitivní, že se daří získávat takové partnery pro české jezdectví. Spojení s 
prestižními značkami, které Hodinářství Bechyně na českém trhu zastupuje, zvyšuje 
renomé našeho jezdeckého sportu a potažmo i České jezdecké federace. 

 

 

 

  

 

 


