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Výkonný výbor 
Informace o procesu harmonizace činností ČJF s nařízením EU v oblasti 
ochrany osobních údajů (GDPR) 

Výkonný výbor ČJF se výše zmíněné problematice průběžně věnuje. V uplynulých 
měsících mj. oslovil: 

• FEI z pohledu získání informací a doporučení pro práci s osobními údaji v rámci 
průběžných informačních toků mezi národními federacemi a FEI 

• ČUS v rámci nastavení typových činností  uvnitř jednotlivých sportovních svazů a 
mezi ČUS a národními svazy 

• MŠMT ve vztahu k předávání povinných údajů např. v rámci žádostí o dotace, 
stejně tak jejich vyúčtování, přípravu a zavedení Rejstříku sportovních 
organizací, sportovců, trenérů  a sportovních zařízení 

V dané věci panuje nemalá míra nejasností (např. není přijat  a asi ani do doby 
začátku platnosti – v závěru  května 2018 – nařízení EU nebude schválen příslušný 
český zákon). Přesto (nebo právě proto) je nutné problematice věnovat přiměřenou 
pozornost. 

Dle úkolu uloženému VV ČJF proběhlo poptávkové řízení na výběr odborného 
partnera na zpracování základních dokumentů a návrhů nezbytně nutných kroků 
k uvedení činnosti ČJF do souladu s výše zmíněnou legislativou. Pro spolupráci byla 
zvolena AK Vidura & Kratochvíl, která má v osobě společníka zkušenosti se 
sportovními svazy i problematikou aplikace GDPR. 

V těchto dnech probíhá vstupní analýza. 

	

	

	 	



	

Faktury 

V zájmu zkvalitnění služeb byl ze strany ČJF zprovozněn e-mail: faktury@cjf.cz, 
který je již funkční a je určen výhradně pro zasílání dokladů k proplacení ze strany 
České jezdecké federace.  

Systém zůstává stejný, jen se mění emailová adresa. Tzn. faktury, které byly 
posílány přes oblast (vyúčtování projektů apod.), musí být posílány na oblastní 
sekretáře. 

FEI 
Olympijské kvalifikace pro OH v Tokiu 2020 

Mezinárodní jezdecká federace FEI publikovala na svých stránkách podmínky 
Olympijských kvalifikací pro OH v Tokiu 2020:  

https://inside.fei.org/fei/games/olympic/tokyo-2020  

 

Čeští funkcionáři na WEG Tryon 2018 

Před časem proběhla jezdeckými  medii informace, že Ing. Jiří Kunát byl nominován 
FEI jako rozhodčí spřežení na WEG Tryon 2018. Dalším funkcionářem z České 
republiky, který byl vybrán a nominován ze strany FEI na světový šampionát, byl i 
steward Ing. Jan Metelka. Oběma ČJF blahopřeje a děkuje jim za skvělou 
reprezentaci nejen na domácí půdě, ale i na závodech v zahraničí. Je to rozhodně 
skvělá zpráva nejen pro tyto rozhodčí, ale i úspěch naší federace, která je schopna 
vychovat a vzdělat odborníky na vysoké úrovni. 

 
 

Vzdělávání 
Doškolení stylových rozhodčích v Děpoltovicích 
 
Začátkem dubna proběhlo doškolení stylových rozhodčích v Děpoltovicích. Konaly se 
3 soutěže na styl v rámci závodů, doškolení se účastnilo  7 komisařů, školitelem byl 
Ing. Jan Šíma. Při posuzování se dbalo zejména na perspektivní růst hodnocené 
dvojice. Probírala se teoretická a praktická část. 
 
 
 
 
 
 



	

Sport 
V měsíci dubnu se na území české republiky konaly hned troje mezinárodní závody. 
Video reportáže z každých z nich můžete zhlédnout na webu ČJF. 

Česká jezdkyně Vištalová si z mezinárodních závodů v Královicích odvezla 
stříbro 

Skvělého úspěchu dosáhla česká jezdkyně Anastasja Vištalová. Na mezinárodních 
závodech v paradrezuře, které hostil areál v Královicích u Prahy, obsadila v silné 
konkurenci výtečné druhé místo. Závody úrovně CPEDI3* v kategorii Grade I vyhrála 
Italka Sara Morgantiová v sedle koně Ferdinand Di Fonte Abeti s hodnocením  
74,106 %, druhá Vištalová získala 69,794 %. Vrcholem této sezony by pro naši 
účastnici předloňských paralympijských her v Riu de Janeiru měly být zářijové 
Světové jezdecké hry v americkém Tryonu. 

Největší hvězdou královického klání byl Rakušan Josef Puch, vítěz paralympiády v 
Riu. Roli favorita v kategorii Grade II potvrdil výtečným výkonem, za který dostal od 
rozhodčích 76,633 %. Šlo o vůbec nejvyšší hodnocení, které bylo v Královicích za 
volné jízdy uděleno. Mezinárodní paradrezurní závody CPEDIM se konaly v Česku 
naposledy v roce 2009 v Praze, kategorie CPEDI3* se v tuzemsku jela úplně poprvé. 
Je skvělé, že se podařilo do Česka přivést takto kvalitní závody s tak výborným 
obsazením. 

 

Foto: Ladislav Šeiner 

Kladruby hostily tradiční Rudolfův pohár spřežení 

O tradiční úvod domácí venkovní sezony v soutěžích spřežení se postaral Rudolfův 
pohár. Na závodišti v Kladrubech nad Labem se ve dnech 19.-22. dubna představila 



	

česká elita i špičkoví vozatajové ze zahraničí. 

Vítězství v kategorii čtyřspřeží obhájil Jiří Nesvačil junior, jenž minulý rok vyhrál jako 
první český závodník po třech letech. Tyto závody byly pro Jiřího Nesvačila juniora 
ostrým testem před květnovými závody v anglickém Windsoru, kde změří síly 
dvacítka nejlepších vozatajů světa. Těsně pod stupni vítězů zůstal Radek Nesvačil. 
Po loňské reprezentační přestávce je tento výkon jistě slibným začátkem pro jeho 
účast na mezinárodních závodech v sezoně 2018. Konečnou třetí příčku získal 
Němec Norman Schröder. Tomu se dařilo zejména v maratonu, v němž byl druhý. 
Výborně si vedl od začátku soutěže polský vozataj Piotr Mazurek. V drezuře byl 
druhý, stejně tak v závěrečném parkuru. Nevyšel mu jen maraton, ale v konečných 
výsledcích udržel druhé místo. 

 
Foto: Tomáš Holcbecher 

Čeští jezdci ovládli ve Zduchovicích Pohár národů juniorů i dětí 

Organizačním i sportovním úspěchem skončily parkurové závody CSIO ve 
Zduchovicích pro mladé jezdce, juniory a děti. V nabité zahraniční konkurenci si 
skvěle vedli talentovaní čeští reprezentanti. 

Čeští jezdci se prosadili i v silné mezinárodní konfrontaci a předvedli výtečné výkony. 
Týmy českých juniorů (Sofie Najmanová, Natalie Kreislová, Michaela Rodová a Sára 
Vingrálková) a dětí (Anna Helebrantová, Mariana Michlíčková, Eliška Hasnedlová a 
Petra Pařenicová) ovládly ve svých kategoriích prestižní Pohár národů. 

Závody ve Zduchovicích byly součástí projektu SCM. Ukázalo se, že tento projekt má 
smysl. Koncept spolupráce renomovaného německého trenéra Tjarka Nagela s 
trenéry SCM byl správnou volbou, je vidět velký progres v jezdeckém projevu u naší 
mladé reprezentace. Čeští jezdci posbírali i řadu dalších skvělých umístění včetně 



	

vítězství v rámcových soutěžích, v Grand Prix dětí se Mariana Michlíčková v sedle 
Idee van de Achterhoek blýskla druhým místem. 

V průběhu závodů se uskutečnila i tříkolová národní soutěž pony CSIO 
ZDUCHOVICE 2018 - Cena ČJF Pony, jejíž jedno kolo bylo hodnoceno na styl 
zahraničními rozhodčími Jacqueline Schmieder (GER) a Susanne Macken (IRL). 
Obě jsou erudované odbornice FEI na stylové a equitation soutěže a to i na národní 
úrovni ve svých zemích. Jacqueline Schmieder pravidelně rozhoduje finále stylových 
soutěží ve Warendorfu při mistrovství Německa a je jeho velkou propagátorkou. 
Susanne Macken hodnotí např. Finále stylových soutěží při CSIO5* Dublin. 

	Svátek jezdeckého sportu hostil zmodernizovaný areál ve Zduchovicích, kromě 
výborně zvládnuté organizace přispěly ke zdaru akce také kvalitní a technické 
parkury, jejichž stavitelkou byla vrcholná funkcionářka Mezinárodní jezdecké 
federace Christa Heibach. 	

 

Foto:Tomáš Holcbecher 

Pozvánka na Spring Junior Cup Poděbrady 2018 

Ve dnech 31.5. až 3.6. se na poděbradském kolbišti pod záštitou ČJF uskuteční 
národní skokové závody kategorie CSN pro děti, juniory a jezdce do 25 let. Účastníky 
budou především děti SCM a reprezentační kádr ČR, ale na startu se objeví i jezdci 
z Polska. V průběhu závodů bude německý trenér Tjark Nagel spolu s trenéry SCM 
vybírat jezdce, kteří se účastní ME ve Francii. Stavitelkou parkurů bude Christa 
Heibach z Německa, která byla i autorkou kurzů při CSIO Zduchovice. Na programu  
jsou také týmové soutěže ve všech kategoriích, soutěže pony, štafety a soutěž 
sponzorských družstev o velmi atraktivní ceny. Sponzoři si na základě profilů 
jednotlivých jezdců, které jsou vystaveny na webu Skokové komise, vybírali tři jezdce 
do svého družstva. Tým budou tvořit vždy pony jezdec, dítě na velkém koni a junior. 



	

Ti budou v průběhu daných soutěží sbírat body pro své družstvo a v neděli vše 
vyvrcholí nejen ve finálových soutěžích, ale závodit budou i kapitáni týmů a to na 
koloběžkách. Ve hře jsou i vstupenky na unikátní akci Global Champions Tour Play 
Offs, která se historicky poprvé uskuteční v Praze. Tyto věnuje do soutěže 
sponzorských družstev společnost Czech Equestrian Team. Jeden z partnerů těchto 
závodů je i společnost CPI Group, která chystá pro návštěvníky nabitý doprovodný 
program ve formě různých dětských soutěží a v sobotu odpoledne se diváci mohou 
těšit i na koncert skupiny Lake Malawi. 

	

	

Ostatní 
Veřejná sbírka pro Helenu Terberovou byla ukončena 

Veřejná sbírka, která byla Českou jezdeckou federací zahájena ve prospěch Heleny 
Terberové v lednu letošního roku, bude na žádost samotné jezdkyně ukončena ke 
dni 11. dubna 2018. Poděkování patří všem, kterým není osud paní Terberové 
lhostejný a kteří na transparentní účet zaslali finanční obnos se snahou podpořit 
alespoň tímto způsobem jezdkyni v její těžké situaci. 

Helena Terberová poslala své poděkování všem, kteří se sbírky účastnili: 

"Je tomu rok, kdy se má životní cesta poněkud ztížila a já po ní dále nejdu po svých, 
ale jedu na vozíku. Ze srdce děkuji všem, kdo mi v rámci sbírky ČJF umožnili 
pořízení speciálního auta a pomohli mi tak vrátit se do téměř běžného života. V 
současné době je částka na účtu sbírky spolu s mými vlastními úsporami a 
příspěvkem od úřadu práce dostatečná. Díky autu budu schopná vrátit se do práce. 
Požádala jsem tedy ČJF o ukončení sbírky. Ještě jednou chci vzkázat obrovské 
poděkování všem, kdo mi v těžkých chvílích neváhali pomoci “, uvádí Helena 
Terberová. 



	

 

Foto: Facebook 

Jezdecký sport v České televizi na programu ČT Sport 

Česká jezdecká federace sponzoruje výrobu televizních přenosů a záznamů z 
domácích jezdeckých závodů (MČR a MZ) na obrazovkách České televize. Můžete 
je sledovat nejen na programu ČT Sport, ale i na i-Vysílání České televize. Průběžně 
aktualizovaný seznam pořadů s odkazem na vysílací časy najdete na webu ČJF. Je 
zde publikován i přehled připravovaných pořadů v roce 2018 s termíny plánovaných 
premiér - mj. vč. pořadů z Global Champions, které pro ČT zajišťuje Czech 
Equestrian Team a Českého skokového poháru, jehož TV vysílání zastřešuje 
Asociace ČSP. 

http://www.cjf.cz/aktuality/jezdecky-sport-v-ceske-televizi-na-programu-ct-sport/  

 



	

 

Trenér roku 2017 v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj vyhlásil a ocenil sportovce roku 2017. Vyhlášen byl i      „Trenér 
roku 2017“, kterým se stala Andrea Videnková, předsedkyně komise voltiž. 
Severomoravská oblast se tak může pochválit oceněným sportovcem v jezdectví.  

 


