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Výkonný výbor 
Nová účetní ČJF 
 
Dne 1.3. nastoupila do HPP nová účetní Jana Štolcová. Bude zodpovědná za vedení 
účetnictví, vystavování faktur a výkaznictví. Kontaktovat jí můžete na:  
Telefon: +420 724 511 180 
E-mail: jana.stolcova@cjf.cz 
 

Vzdělávání 
PONY-GAMES SOUSTŘEDĚNÍ S A.RNAUD RIBAULT 
PG týmy se sešly ve dnech 17. - 18. února 2018 v Hořovicích, aby využili možnosti 
zúčastnit se tréninků s francouzským pg specialistou Arnaud Ribault. Ten je u nás již 
dobře známý, protože s ním české pg dlouhodobě spolupracují. Patří k nejlepším 
trenérů pony-games ve Francii a v rámci FFE působí jako Expert fédéral pro tuto 
disciplínu. 
 
Věkově i jezdeckou vyspělostí se účastníci soustředění sice lišili (bylo jim od 7 do 17 
let a byli na úrovni prvního až třetího Galopu), ale všech 27 jezdců mělo chuť na 
sobě pracovat a něco nového se naučit. Byli rozděleni do dvou skupin: Nováčci a 
Pokročilí, kteří se ještě do dvou ze čtyř tréninků dělili na dva loty. Arnaud měl 
připravený promyšlený program, který se zaměřoval především na utváření a 
upevňování dobrých základů tzn. dodržovat správnou techniku manipulace s 
předměty a vhodnou trasu. Navíc díky tomu, že je i jezdec a úspěšný kouč mnoha 
týmů přidával tedy řadu příkladů a tipů z praxe. 
 
V Hořovicích se jako na každém správném tréninku (nejen pony-games) vždy 
začínalo rozcvičkou. Při ní se nejen zlepšuje kondice jezdců, ale zároveň se děti učí 
pracovat s poníky ze země a poníci si zvykají na pohyb kolem sebe. Bylo zřejmé, že 
pro jezdce, kteří se věnují pg delší dobu, je tohle již samozřejmostí, ale zvládli to 
úplně všichni. Stejné to bylo i s jednotlivými cvičeními: každý plnil úkoly podle toho, 
co už má zvládnuté z domova, a mohl se tak individuálně zlepšovat. Vše probíhalo v 
přátelské atmosféře a bylo vidět, že děti práce opravdu baví. 
 
Jezdci a hlavně jejich trenéři měli po celý víkend možnost obrátit se na pana trenéra 
se svými dotazy, čehož notně využívali. Navíc v sobotu večer se všichni sešli "u 
kulatého stolu", kde jim kromě odpovědí na otázky Arnaud poskytl nástin, jak správně 
vybudovat dobře fungující tým, s jakými úskalími se při tom mohou setkat a na čem 
je třeba pracovat především. Vzhledem k jeho mnohaleté praxi vše ještě dokreslil 
názornými příklady, které účastníci velmi ocenili. 
Celkově bylo soustředění všemi účastníky velice kladně hodnoceno a to nejen 
z hlediska samotných jezdců, kteří si díky němu osvojili lepší techniku hry, ale také 
z pohledu jednotlivých trenérů. Jako velice přínosné hodnotili mj. názornou ukázku 
práce s velkou skupinou dětských jezdců, pozitivní pedagogiku a využití pedagogiky 
hrou při výuce začátečníků i pokročilých. 



	

 

 

Doškolení trenérů I. a II. třídy 

Česká jezdecká federace 
uspořádala v sobotu 3. března 
2018 v Jezdeckém Resortu 
Zduchovice doškolení trenérů 
v disciplíně skoky, kterého se 
zúčastnilo 14 trenérů. 

V dopoledních hodinách se 
všichni účastnili v hale tréninku 
účastníků skokového SCM pod 
vedením reprezentačního 
trenéra pana Tjarka Nagela.  
Teoretické části se ujali školitelé 
Ing. Marcela Šímová (změny 
v pravidlech, nešvary na 

opracovištích, příprava jezdce na závody), MVDr. Jaroslav Štekl (jak trénovat koně, a 
přitom mu neublížit), Mgr. Věra Jáchimová (pojištění a právní problematika), Ing. Jan 
Šíma (příprava koní). V odpolední části se trenéři účastnili teoretického rozboru 
tréninku účastníků SCM, který vedl pan Tjark Nagel.  

 



	

Sport 
První mezinárodní závody CPEDI3* 

Ve dnech 13.-15.dubna se v Královicích u Prahy uskuteční 1. mezinárodní 
paradrezurní závody kategorie CPEDI3*, které se budou konat za podpory mnoha 
sponzorů a pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje. Přijďte se podívat na 
nejlepší paradrezurní jezdce. 

 

 

 



	

Juniorka Eva Vavříková vítězkou na CDN-A* 

Dne 18. února česká drezurní jezdkyně Eva Vavříková zvítězila na národních 
drezurních závodech CDN-A* s klisnou Belle Ennie s výsledkem 70,00 %. Obsadila i 
třetí místo, tentokrát s koněm Siracusa. Mezi elitní pětku se dostala také další Češka 
Eliška Skřivanová v sedle koně Farewell., páté místo obsadila s hodnocením 63,465 
%. V úloze FEI mladí jezdci-jednotlivci nastoupila na start další česká jezdkyně 
Alexandra Hanáčková, která s koněm Well Done skončila na pěkné šesté pozici, a to 
s výsledkem 63,246 %. V rámci Imunol Dressage Challenge třídy S, která se 
vyhodnocovala z úloh devět a devatenáct, dosáhla tato jezdkyně na skvělé 2.místo. 

 

 

Čeští skokoví jezdci úspěšní v Lublinu 

Na parkurových závodech CSI2* v Lublinu v Polsku, které byly zařazeny do série 
Cavaliada Tour, měla Česká republika dva zástupce. Juniorka Sára Vingrálková s 
Celanou Z obsadila skvělé druhé místo ve 130 cm v rámci Middle Round a Aleš 
Opatrný se s Crookem probojoval do rozeskakování Big Tour a obsadil 4.místo.  

 

Češi úspěšně reprezentovali na CSI Kreuth 

Skvělé výsledky zaznamenala trojice českých skokových reprezentantů v neděli 11. 
února na německých mezinárodních závodech CSI v Kreuthu. Vítězem finále 
Medium Tour se stal  Aleš Opatrný v sedle koně Crook. Ve stejné soutěži se dařilo 
také dalším českým jezdcům, Ondřej Zvára zde s Chaccolanem inkasoval v základní 
části parkuru čtyři trestné body a umístil se osmý a Miloslav Příhoda s koněm Casally 
obsadil 12.místo. Jako jediný nastoupil do Grand Prix při CSI2* Ondřej Zvára a 
v sedle Quimera M dokončil základní parkur soutěže 145 cm bezchybně a skončil 
jedenáctý. 



	

Komunikace 
ČJF spouští webové stránky pro laickou veřejnost 

Portál www.jezdectviprovsechny.cz nabídne potřebné informace adeptům jezdectví z 
řad široké veřejnosti. Snahou ČJF je vzbudit větší zájem veřejnosti o jezdectví a 
poskytnout co nejvíce informací každému, koho láká jízda na koni nebo chce své dítě 
posadit do koňského sedla. Web je tudíž vhodný pro rodiče a jejich děti. Jeho ambicí 
je přinést ucelené informace o tom, co je spjato s tímto sportem, a především rady, 
jakým způsobem s ním začít. Nabízí i odkaz pro případné dotazy ohledně jezdectví a 
jeho disciplín. 

S novou webovou stránkou se bude navíc nadále pracovat a informace se budou 
postupně doplňovat, budou přidány i další profily významných sportovců a připravuje 
se například interaktivní mapa, do níž budou zapsána autorizovaná jezdecká 
střediska i s kontakty a odkazem na webové stránky. V těchto střediscích budou 
garantovány podmínky, jako jsou například certifikovaní instruktoři a dodržování 
zásad bezpečnosti při výcviku klientů, jak je vyžaduje ČJF. 

Web www.jezdectviprovsechny.cz je navíc koncipován jako specializované stránky 
pod doménou ČJF a jeho výstavba a provoz nezatížily v žádném ohledu rozpočet 
federace.  

Co lze také najít na stránkách www.jezdectviprovsechny.cz 

Obecné informace o jezdectví, 
historie, zásadní milníky, úloha 
ČJF 

Jak začít s tímto sportem – 
vhodná jízdárna, seznam 
instruktorů a trenérů jezdectví, co 
je třeba si připravit, výstroj, co 
jezdectví člověku přinese 

Kůň kamarád – informace o 
zvířeti, jeho historie, kůň a zdraví 
člověka 

Disciplíny – výčet všech 
disciplín s popisem, co přesně 
daná disciplína znamená a co 
obnáší 

Jezdci – výčet slavných jezdců 
spjatých s jezdectvím, jejich 
medailonky a úspěchy 

Celebrity – výčet českých 
celebrit, které mají ke koním 
kladný vztah 



	

 

Návštěvní den v Národním hřebčíně v Kladrubech 

Tradiční setkání chovatelů a přátel starokladrubských koní se uskutečnilo i letos, a to 
v sobotu 24. února v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem. Příznivci tohoto 
výjimečného plemene si měli možnost prohlédnout hřebčín a na programu byly i 
zajímavé přednášky. V úvodu setkání ředitel hřebčína Jiří Machek seznámil 
účastníky s aktuálním děním v hřebčíně, Jiří Nesvačil přiblížil atmosféru ze 
švédského Göteborgu, kde se účastnil ME 2017 a o historii poutavě vyprávěla Ivana 
Ebelová. 

 

Foto: Tomáš Holcbecher 


