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Výkonný výbor 

Galavečer ČJF opět v Národním domě 

V pátek 26. října byl zahájen předprodej vstupenek na galavečer České jezdecké 

federace. Nejlepší jezdci a koně roku 2018 ve všech disciplínách budou oceněni 26. 

ledna 2019 v Národním domě na Vinohradech. Udělena bude i zvláštní cena 

prezidentky ČJF Ing. Olgy Plaché. 

Jednotlivé komise disciplín nominují na základě výkonnostních žebříčků a ve 

spolupráci s komisí odborníků v každé z vypsaných kategorií trojici kandidátů na 

získání ocenění. Všichni nominovaní obdrží automaticky pozvání a vstupenky pro 

dvě osoby. Jména vítězů budou vyhlášena až při slavnostním večeru. Nominace 

budou zveřejněny v průběhu dvou měsíců před akcí. Večerem budou provázet 

Jolana Voldánová a Aleš Suchánek. 

Vstupenky si mohou zájemci kupovat prostřednictvím prodejní sítě GoOut, odkaz je 

uveřejněn na webu www.jezdeckyvecer.cz . Ceny balíčků vstupenek začínají již od 

250 Kč (tzv. BASIC) a obsahují kromě drobného dárku místenku ke stolu na galerii 

Majakovského sálu. V zadní části sálu stojí tzv. STANDARD balíček se vstupenkou a 

místenkou 500 Kč. Stoly v přední části Majakovského sálu jsou označeny jako 

PREMIUM. Balíček se vstupenkou a místenkou v této kategorii stojí 750 Kč. Navíc je 

k němu možné za dalších 750 Kč dokoupit vstupenku na raut, který bude následovat 

po skončení slavnostního ceremoniálu.  

 

 

 

 

Mapování jezdeckých škol v ČR 

V souvislosti s webem ČJF www.jezdectviprovsechny.cz, který je určen pro laickou 
veřejnost, byl spuštěn projekt, v rámci kterého by mělo dojít k zmapování aktuálních 
jezdeckých škol v rámci ČR. Tyto by pak byly zařazeny do interaktivní mapy  
a propagovány a doporučovány na novém webu.  
 
V minulosti byl sestaven seznam certifikovaných škol, který je nutné zaktualizovat a 
případně zařadit nové subjekty, které splňují dané podmínky. Tyto školy zapsané ve 
zmíněném seznamu by měly zájemcům garantovat profesionální služby 
certifikovaných instruktorů nebo trenérů jezdectví s důrazem na bezpečnost při 
výcviku.  

http://www.jezdeckyvecer.cz/
http://www.jezdectviprovsechny.cz/


 

 
Vedením projektu byla pověřena paní Martina Váňová. Jejím prostřednictvím byly 
osloveni sekretáři jednotlivých oblastí s výzvou, aby vhodné jezdecké školy ve svých 
oblastech oslovili, a zájemci, kteří uvedené podmínky splňují a chtějí být promováni 
na webu jezdectviprovsechny.cz, se mohou obracet na Martinu Váňovou na e-mail 
jpv@cjf.cz nebo mohou volat na 60251143. 
 

 

Termíny MČR a mezinárodních závodů v JIS 

Do Jezdeckého informačního systému byly v říjnu vloženy termíny mistrovství České 

republiky pro rok 2019. Celkem se bude jednat o deset šampionátů. Byly vloženy  

i termíny mezinárodních závodů plánovaných na území ČR. 

 

 

Termíny MČR 2019: 

31. 5. – 1. 6. Vytrvalost, Budislavice 

17. 7. – 21. 7. Drezura, paradrezura, Královice 

24. 7. – 28. 7. Skoky senioři, mladí jezdci. Martinice 

1. 8. – 4. 8. Všestrannost, Borová 

14. 8. – 18. 8. Skoky d, J Zduchovice 

21. 8. – 25. 8. Skoky, drezura, pony, Zduchovice 

5. 9. – 8. 9. Reining, Kozlovice 

3.10. – 6.10. Paravoltiž, Hostěnice 

 

 

 

V této chvíli již mohou pořadatelé zadávat své plánované akce do kalendáře, a to  

do 30. listopadu. V průběhu prosince pak bude kalendář pro sezonu 2019 finálně 

schválen. Jakákoli změna po 31. prosinci se již řídí úpravami závodů v aktuální 

sezoně a může podléhat poplatku dle sazebníku ČJF. 

Do kalendáře Mezinárodní jezdecké federace FEI je pro rok 2019 zapsáno devět 

mezinárodních závodů v šesti disciplínách, které se budou konat v České republice.  

 



 

 

 Skoky 

CSIOch,J,Y, CSIP, CSIYH ve Zduchovicích (24. – 28. dubna) 

CSI3*-W, CSIJ, CSIU25 a CSIYH, Olomouc (19. – 23. června) 

CSI3* a CSI5*, Praha (21. – 24. listopadu) 

 Drezura 

Světový pohár v Brně CDI3, CDIP, ch, J, Y (19. – 23. června) 

 Spřežení 

Rudolfův pohár CAI, Kladruby nad Labem (25. – 28. dubna) 

CAI3*, Nebanice (1. – 4. srpna) 

 Reining 

CRI3* pro seniory, juniory a mladé jezdce, Kozlovice (3. května) 

 Vytrvalost 

CEI2, Budislavice (31. 5. – 1. června) 

 Voltiž 
CVI3, Frenštát pod Radhoštěm (27. – 30. června) 

 

 

 



 

 

Výzva můj klub – dotace 

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy zveřejňuje výzvu MŮJ KLUB 
2019 k podání žádostí o poskytnutí 
dotace.  

Celý dokument naleznete v článku na 
webu ČJF:  

http://www.cjf.cz/aktuality/vyzva-muj-
klub-2019/  

 

 

Vzdělávání  

Noví styloví komisaři 

Závěrečné zkoušky nových stylových 

komisařů proběhly ve dnech 5. – 6. 

10. 2018 v Hradištku u Sadské v 

rámci skokových závodů. Zúčastnilo 

se jich celkem 7 kandidátů. Školiteli 

byli: Ing. Jan Šíma, Ing. Marcela 

Šímová a Venuše Antoniszynová.  

Cílem zkoušek bylo ověření 

teoretických i praktických znalostí 

získaných během plnění praxe a 

školení v roce 2018. Součástí bylo i 

prověření individuálních schopností 

jednotlivých kandidátů, zdali budou 

schopní vykonávat funkci stylového komisaře. Všichni kandidáti prokázali svými 

znalostmi a svým pohledem na smysl stylového ježdění, že z nich budou kvalitní 

komisaři a po úspěšném složení zkoušek budou doplněni na seznam stylových 

komisařů̊. V rámci společné diskuze, která proběhla na závěr zkoušek, vyjádřili 

všichni zúčastnění politování nad tím, že stylové ježdění není stále systematicky 

zařazeno do vzdělávání a výkonnostního růstu našich nejmladších jezdců.  

 

 

http://www.cjf.cz/aktuality/vyzva-muj-klub-2019/
http://www.cjf.cz/aktuality/vyzva-muj-klub-2019/


 

Sport 

MČR v paravoltiži Brno 

Seriál domácích šampionátů v jezdeckých 

disciplínách završilo o víkendu 6. až 7. října 

už tradičně̌ mistrovství České republiky  

v paravoltiži. V Brně̌ byly opět k vidění 

obdivuhodné výkony. Šampionátu se 

zúčastnil rekordní počet 42 jezdců̊. V 

kategorii MH zvítězil mezi muži Štěpán Švarc 

z TJ Orion Praha, jenž se jako jediný v 

hodnocení přehoupl přes sedm bodů (7,32), 

ženám pak vládla Hana Šimečková z TJJ 

Lucky Drásov, jež získala 6,90 bodu. Ve 

smíšené kategorii LH se radovala Eliška 

Čejková z JK Počin, která obdržela 7,11 

bodu. Rovněž kategorie TH1 a TH2 byly 

smíšené a zlato slavily Veronika Písaříková 

(7,41), resp. Pavla Tetaurová (6,42), obě z 

Orionu. Písaříková a Švarc pak společně̌ 

vyhráli i kategorii dvojic (8,63), a stejně̌ jako 

před rokem si tak připsali hned dva mistrovské tituly.  

 

Český pohár spřežení – finále 

I v letošní sezoně probíhal Český pohár 

spřežení. Vozatajové sbírali body v 

kategoriích jednospřeží, dvojspřeží, 

čtyřspřeží a páry pony. Celkem se hodnotilo 

osm závodů konaných v rámci České 

republiky.  

V soutěžích jednospřeží zvítězil Jiří Koníř 

s celkovým počtem 87 bodů. Druhé místo 

patřilo Markétě Sedlinské a třetí skončil 

David Soukup. V kategorii dvojspřeží se stal 

vítězem Zdeněk Jirásek s 34 body, druhý 

dokončil Václav Coufalík a třetí místo patřilo 

Jaroslavu Kohoutovi mladšímu. Kategorii 

čtyřspřeží ovládl Jaroslav Juráň mladší, druhý dokončil Petr Vlašic a třetí místo 

obsadil Milan Domes. V kategorii pony páry zvítězila Monika Pospíšilová, druhé 

místo získal Michal Kořínek a na třetím místě pak skončil Tomáš Jelínek. 



 

Český skokový pohár – finále 

Celkovým vítězem Českého skokového poháru 2018 se ve Zduchovicích stal Ondřej 

Pospíšil. Napínavého finále pro čtyři nejlepší jezdce se účastnil ještě Matěj Kotalík, 

Jan Chýle a Jan Štětina a nejlépe si na všech čtyřech koních vedl Ondřej Pospíšil. 

Vítězkou kategorie U25 se stala Tina Šálková, v Czech Junior Cup ve dvou věkových 

kategoriích zvítězily Sára Knotková a Lucie Melmerová a v Amateur Tour se na 

stupínek nejvyšší postavila Daniela Kryspínová. 

 

 

Foto: archiv Tiny Šálkové 



 

Pařenicová vítězkou při CSI2 Wiener Neustadt 

V sobotu 5. října zvítězila na mezinárodních skokových závodech CSI2* v rakouském 

Wiener Neustadt v soutěži 135 cm česká reprezentantka Petra Pařenicová s klisnou 

Calleda. Jezdkyně, která je členkou A kádru SCM v kategorii dětí, si vedla nejlépe 

mezi 12 jezdci, kteří se probojovali do rozeskakování, a zajela bezchybnou a 

nejrychlejší jízdu. 

 

 

Vytrvalostní závody CEI Travagliato  

Tříčlenná česká ekipa se účastnila italských závodů CEI Travagliato o víkendu 20. – 

21. října, a to kategorií CEI2* a CEIYJ2*. Sobotní soutěž CEI2* dokončilo trať 

dlouhou 121 km šestnáct jezdců a Tereza Kopecká se s koněm Bahrein Des Egas 

umístila na osmém místě. Táňa Terberová pak na stejně dlouhé trati, ale v rámci 

CEYJ2*, skončila na skvělém třetím místě. Robin Burda, který soutěžil na trase 61 

km s koněm Luckym, bohužel nedokončil. 

 



 

Vavříková dvojnásobnou vítězkou CDN Ebreichsdorf 

Česká drezurní reprezentantka Eva Vavříková byla úspěšná na národních drezurních 
závodech v Ebreichsdorfu. V průběhu závodů se jí podařilo hned dvakrát zvítězit. Při 
svém pátečním startu 26. října se Siracusou v juniorské FEI úloze získala vysoké 
hodnocení 72,255 %. V úloze odstartovalo celkem 40 dvojic a naše jezdkyně jako 
jediná získala hodnocení vyšší než 71 %. Juniorská týmová FEI úloha se jela 
v sobotu a byla rozdělena do dvou oddělení. Z celkem 31 dvojic podala opět nejlepší 
výkon Eva Vavříková a Siracusa, a to s hodnocením 72,162 %.  

 

 Foto: archiv Eva Vavříková 

 

Zahájení SCM skoky 2018/2019 

Ve Zduchovicích o posledním říjnovém víkendu zahájil výcvik talentované mládeže 
ve skocích pro sezonu 2018/2019. 

Zduchovický areál byl vybrán i pro nadcházející sezonu jako lokalita pro výcvik 
jezdců zařazených do Sportovního centra mládeže. Trenéři SCM spolupracují i 
nadále s německým trenérem Tjarkem Nagelem. 

Termíny pro soustředění SCM jsou následující: 

Rok 2018 
26. 10. – 29. 10. SCM – A 

02. 11. – 04. 11. SCM – B 

17. 11. - 18. 11. SCM - A 

30. 11. – 02. 12. SCM – B 



 

Rok 2019 
04. 01. – 06. 01. SCM – B 

18. 01. – 21. 01. SCM – A 

01. 02. – 03. 02. SCM – B 

15. 02. – 18. 02. SCM – A 

02. 03. – 03. 03. SCM – B 

15. 03. – 18. 03. SCM - A 

 

 

 



 

 

Různé 

Tisková konference Play Offs 

Galashow světového parkuru Global Champions Prague PlayOffs 2018 se 
uskuteční již 13. až 16. prosince v O2 areně. Tým Prague Lions se sešel v říjnu 
v Praze na tiskové konferenci. 

V průběžném hodnocení seriálu GCL patří českému týmu Prague Lions 10. místo. 
Do finále postupuje z 19 týmů 16 nejlepších. Poslední kolo GCT 2018 se uskuteční v 
Doha 8. až 10. listopadu. Tým soutěží v této sezoně pod vedením manažerky Jessicy 
Kürten ve složení: Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Švéd Peder Fredricson, Belgičan 
Niels Bruynseels a Nizozemec Gerco Schröder. Jezdci se sešli v Praze 16. října na 
tiskové konferenci. 

V průběhu konference se přítomní mimo jiné seznámili s plánovaným programem 
Prague PlayOffs, jehož organizátorem je Czech Equestrian Team. Závody zahájí ve 
čtvrtek 13. prosince, kdy je naplánováno čtvrtfinále Super Cupu, tzn. playoff týmové 
soutěže Global Champions League. Nastoupí proti sobě 12 týmů, které se v 
kvalifikačních kolech umístily na 5. až 16. místě.  Prague Lions čeká úvodní start, 
jehož výsledek bude velmi důležitý pro postup do dalších soutěžních kol. Vyřazovací 
systém play-off dodá bezesporu soutěžím na dramatičnosti. 

V pátek 14. prosince bude opět hlavní soutěží Super Cup, přičemž do semifinále 
postoupí osm družstev ze čtvrtfinále a čtyři nejvíce bodující týmy z kvalifikací.  

Program soboty 15. prosince je rozdělen na dvě samostatné části, kdy v dopoledním 
programu uvidí diváci soutěže kategorie CSI2 a doprovodný program bude zaměřen 
na rodiny s dětmi. Odpoledne pak fanoušky jezdectví čeká Super Grand Prix s dotací 
1,26 milionu eur, kde budou závodit pouze postupující z jednotlivých Velkých cen z 
letošní série Longines Global Champions Tour.  I tady budou mít Prague Lions svého 
zástupce, protože Peder Fredricson si vybojoval nominaci v červnovém závodě v 
Cannes. 

Vrcholem parkurového víkendu v Praze bude neděle 16. prosince s finále Super 
Cupu, ve kterém nastoupí šest nejlepších týmů a pojede se o celkovou dotaci 6,4 
milionu eur. 

Po celou dobu závodů je připraven velmi pestrý doprovodný program. Vstupenky 
jsou stále v prodeji v síti Ticketportal. Cena denních vstupenek se pohybuje od 490,-
Kč do 1990,-Kč 

Více informací o vrcholné jezdecké akci sezony se dozvíte na webu: 

http://www.pragueplayoffs.com/novinky 

http://www.pragueplayoffs.com/novinky


 

 

Foto: Czech Equestrian Team – web Prague Playoffs 

 

Beseda s účastníky WEG v Kladrubech 

NH Kladruby uspořádal ve čtvrtek 25. října od 17.00 hodin besedu na téma 

Světových jezdeckých her 2018 v Tryonu. O přípravách na hry, jejich organizaci a 

dojmech hovořili účastníci WEG Jiří Kunát, Jiří Nesvačil junior, Andrea Videnková, 

Anastasja Vištalová a Ondřej Zvára. Návštěvníci si mohli přiblížit atmosféru 

mistrovství světa a prohlédnout i množství fotografií a videí z místa konání 

šampionátu. 

 

Foto: Tomáš Holcbecher 


