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Ostatní 
Upozornění pro pořadatele mezinárodních závodů v ČR 

Do kalendáře FEI byly zapsány všechny schválené mezinárodní závody, které se 
budou v ČR konat v roce 2019.  Všichni pořadatele těchto závodů si měli 
zkontrolovat do konce září zadané údaje (datum, kategorie apod.) a v případě 
nesrovnalostí kontaktovat sekretariát ČJF Janu Královou. 

 

Podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 

MŠMT uveřejnilo na svých stránkách Výzvu k podávání žádostí v rámci 
Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a 
TJ. Více informací najdete na odkazu: 

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-
531-1 

 "MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci 
programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a 
jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, 
SK a TJ." 

Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ! 

 

 

Galavečer ČJF 2019 v ND na Vinohradech v Praze 

Česká jezdecká federace uspořádá opět společný galavečer pro všechny disciplíny, 
během něhož bude slavnostně vyhodnocena uplynulá jezdecká sezona. Uskuteční 
se v sobotu 26. ledna 2019 v Národním domě na Vinohradech v Praze. 

Předprodej vstupenek by měl být zahájen 3 měsíce před termínem konání akce, tj. 
26. října 2018. Podrobnosti o programu a další důležité informace budou průběžně 
publikovány na webu ČJF a na stránce: 

www.jezdeckygalavecer.cz.  



	

 

 

Výzva pro nové zájemce o účast ve Sportovním centru mládeže v disciplínách 
skoky, drezura, všestrannost, voltiž a pony 2018/19 

ČJF zveřejnila výzvu pro zájemce o zařazení do SCM v uvedených disciplínách pro 
nadcházející sezonu. Podmínky pro uchazeče a termíny jednotlivých tréninků byly 
zveřejněny na webu ČJF v průběhu měsíce září.  

 

 

 

 



	

FEI 
Dobrovolníci pro olympijské hry Tokio 2020 

Všichni, kdo mají zájem pracovat jako dobrovolníci při olympijských a 
paralympijských hrách v Tokiu 2020, mají možnost se hlásit prostřednictvím webu: 

https://tokyo2020.org/en/special/volunteer/ 

 

Vzdělávání 
FINÁLOVÉ PONY-GAMES V PARDUBICÍCH 
Poslední prázdninový víkend, 1. - 2. září, se příznivci disciplíny pony-games sešli na 
pardubickém dostihovém závodišti. V sobotu se konalo poslední kolo letošního Pony-
games cupu a v neděli následovalo jeho finále. Setkaly se zde týmy, které se 
účastnily závodů během sezóny, takže mezi nimi panovala přátelská atmosféra a 
zároveň to slibovalo hezkou podívanou.  

 

Na dodržování pravidel dohlížel po oba dny renomovaný mezinárodní rozhodčí 
Pierre-Luc Portron, jehož návštěva je vždy velkou školou pro všechny zúčastněné.  



	

 

 

Během sobotního pátého kola měli jezdci poslední možnost nasbírat body do 
celoročního hodnocení. V soutěži pro nejmenší jezdce (do 10 let) si křišťálovou trofej 
pro vítěze žebříčku zaslouženě odnesl tým JK Trojanovice (T. Bajerová a T. 
Škodíková), který startoval ve čtyřech z pěti kol. Jezdci reprezentující stejnou stáj se 
radovali i v kategorii U12 a to jak v týmové soutěži, tak i ve dvojicích, kde zcela 
s přehledem zvítězila T. Valštýnová a V. Rárová. Stejný scénář měly i zbývající 
kategorie, jen se v nich radovali jezdci týmu JK Rpety, kterým se též podařil hattrick. 
Získali nejvíce bodů jak v týmech U14 tak i ve dvojicích do 14 let (S. Hrkalová a M. 
Bělohlávková, a to i přes to, že v posledním kole nemohly společně nastoupit kvůli 
zdravotním problémům S. Hrkalové) a do 18let (K. Vikusová a M. Boučková). 



	

 

V neděli se pardubický hippodrom probudil do slunečného rána a krásné počasí 
vydrželo po celý finálový den. Zahajovaly jej dvojice do 14 let, kde vítězství 
vybojovaly společně M. Bělohlávková z JK Rpety a K. Rejnková z JK Trojanovice. Ve 
dvojicích U12 se radovala nejúspěšnější dvojice sezóny - T. Valštýnová a V. Rárová 
z JK Trojanovice. V nejstarší kategorii se též překvapení nekonalo a s přehledem 
zvítězila rpetská dvojice K. Vikusová a M. Boučková. 



	

 

Závěr dopoledne patřil soutěži PG – přípravka, jež je určena začínajícím dětem, které 
se postupně zlepšují v dovednostech jako je vedení poníka a rovnováha v sedle. Zde 
si s připravenou dráhou nejlépe poradil trojlístek z JK Rpety (Š. Červenková, M. 
Sůrová a P. Opatrný). Odpolední turnaje týmů se staly kořistí nejsilnějších pg stájí: U 
12 pro JK Trojanovice a U 14 pro JK Rpety. 

 

Pardubické pony-games udělaly tečku za letošní pg – sezónou, která sice nebyla tak 
silná, co se týče počtu uspořádaných soutěží, ale zvyšující se úroveň jezdců a 
zejména znalostí jejich koučů je příslibem dalšího rozvoje této hravé disciplíny, která 
baví nejen jezdce a jejich poníky, ale i přihlížející diváky, vytváří přátelskou atmosféru 
v rámci týmu i mezi týmy navzájem a podporuje zdravé soutěžení. 



	

 

 

Nové drezurní a parkurové úlohy pro zkoušky instruktorů a trenérů 

V sekci vzdělávání byly zveřejněny nové drezurní úlohy a kurz parkuru pro 
závěrečné zkoušky instruktorů jezdectví. Dokumenty i termíny nově otevřených kurzů 
najdete na webu ČJF: http://www.cjf.cz/vzdelavani/instruktori/ 

  



	

Sport 
Stylový pohár dětí a juniorů na velkých koních 2018 

Změna termínu finále - finále stylového poháru dětí a juniorů na velkých koní - 
kategorie B se bude konat v Martinicích ve dnech 13. - 14. 10. 2018. 

Průběžné bodování najdete na webu ČJF: http://www.cjf.cz/zavody/serialy/  

 

 

WEG Tryon 2018 
Vrcholem sportovní sezony 2018 byly bezpochyby Světové jezdecké hry 
v americkém Tryonu. Do Severní Karolíny tak v září vyrazili i čeští zástupci 
v disciplínách skoky, spřežení, voltiž a para drezura. Po celou dobu šampionátu bylo 
extrémně horké počasí a vysoká vlhkost, což způsobilo horší aklimatizaci koní i 
jezdců z Evropy. Naštěstí hurikán Florence zasáhl oblast pouze několik málo dní a 
pouze v podobě přívalových dešťů.  

 

Foto: Markéta Šveňková 

 



	

Za skoky se účastnila Emma Augier de Moussac s klisnou Diva a Ondřej Zvára 
s hřebcem Quimero M. Emmě se podařilo probojovat do třetího kvalifikačního kola, 
do kterého již postupovalo pouze 60 nejlepších jezdců z původně 124 startujících. I 
tam zajela s jedinou chybou a umístila se tak na konečném 42. místě a její výsledek 
byl pouze 19,19 trestných bodů. Ondřej Zvára nemohl bohužel startovat s Cento 
Lanem, který po lehkém zranění začal pracovat krátce před WEG a tak startoval se 
svým rezervním koněm Quimero M. Ten ještě na této obtížnosti nemá tak velké 
zkušenosti jako jeho stájový kolega. Skákal ale výborně a první kolo absolvoval 
s jedním zastavením a dvěma shozeními. Druhé kolo pak ale dvojice nedokončila, 
což znamenalo finální 119. místo. 

 

 

Naše voltižní skupina z Albertovce obsadila na Světových jezdeckých hrách 2018 v 
Tryonu výborné konečné 7. místo. Již po zahajovací povinné sestavě obsadila 
skupina 7. místo. S ohledem na neuspokojivý zdravotní stav koně Patriot musela 
Kateřina Kocurová startovat na zapůjčeném kanadském koni, kterého neznala, což 
mělo za následek 28. místo.  Více se dařilo Honzovi Hablovičovi, který dokončil na 
18. místě. Mezi národními týmy skončila ČR na 9. místě.  



	

 

Foto: Tomáš Holcbecher 

 

Jiří Nesvačil mladší se svým čtyřspřežím zahájil v Tryonu drezurní zkouškou, po 
které se s hodnocením 62,95 umístil na 18. místě. Mnohem lépe se mu dařilo na 
velmi obtížné trati maratonu, kde se umístil na 14. místě. Konečné umístění po 
parkuru pak bylo 18. místo. 

 

 

Foto: Markéta Šveňková 

	  



	

Anastasja Vištalová soutěžila s klisnou Dominique 1 v para-drezuře v Grade I. 
Předvedla velmi kvalitní sportovní výkon a její úloha získala hezké hodnocení   
66,357 %. Toto jí stačilo na pěkné 14. místo konečného pořadí. 

 
Foto: Tomáš Holcbecher 

 

Všichni čeští sportovci vzorně reprezentovali Českou republiku a v extrémních 
podmínkách, které zdejší počasí s teplotami okolo 40°C v kombinaci s vysokou 
humiditou přinášelo, se snažili o co nejlepší sportovní výkony. Všem jezdcům i 
doprovodným týmům patří dík za jejich nasazení. 

 


