
 

  

LEDEN 2019 



 

Zpravodaj leden 
Výkonný výbor 

Česká jezdecká federace na slavnostním večeru ocenila nejlepší jezdce a koně 

Tituly pro nejlepší jezdce a koně roku 2018 znají své majitele. V rámci slavnostního 
Galavečera České jezdecké federace si v Národním domě na pražských Vinohradech 
převzali prestižní ocenění nejlepší závodníci v jednotlivých disciplínách. Zájem  
o slavnostní večer byl opravdu velký. Akci navštívilo přes 600 lidí a ČJF získala mnoho 
dalších komerčních partnerů, kterým patří velký dík za podporu a spolupráci. Na 
YouTube večer zhlédlo přes 800 návštěvníků. Další tisíce viděly akci v TV reportážích. 
Záznam se bude vysílat na ČT Sport a krátká zpráva se objevila i ve zpravodajství ČT. 

 

V parkurovém skákání získala cenu Anna Kellnerová, úspěšná účastnice Global 
Champions Tour a členka týmu Prague Lions v Global Champions League. Mezi 
mladými jezdci se radoval Alexandr Baraldi, mezi staršími juniory Sofie Najmanová  
a mezi mladšími Sára Vingrálková. Dětskou kategorii ovládla Mariana Michlíčková  
a pony Jana Táboříková. Koněm roku se stala Diva české reprezentantky Emmy 
Augier de Moussac. 

Nejlepší jezdkyní v drezuře byla v kategorii reprezentant vyhlášena Pavla Rubíčková, 
mimo jiné vítězka podniku kategorie CDI3* v Le Mans a stříbrná z Grand Prix  
v Radzionkowě, mezi seniorskými jezdci se radovala Tereza Hábová. Mladší jezdce 
vyhrála Anežka Zajícová, starší juniory Laura Lišková a mladší Eva Vavříková. Mezi 
dětmi triumfovala Julie Pásková a s pony Anna Procházková. Ocenění v paradrezuře 
opět získala česká účastnice paralympiády Anastasja Vištalová. Titulem kůň roku se 
může pyšnit Fürst Romantico. 

Ve všestrannosti se těší z ocenění česká jednička Miroslav Příhoda a jeho kůň 
Ferreolus Interkonix, s nímž loni například zvítězil na CIC2* ve Facimiechu. Nejlepší 
mladou jezdkyní byla Eliška Orctová, juniorkou Natalia Tarabini, mezi dětmi se 
radovala Alena Kozojedová a s pony Barbora Vaňková. 

Ve vytrvalosti slavila dvojice Michaela Jakešová s Pretorií Symfonie, v jejímž sedle loni 
slavila svůj první mistrovský titul. Mezi seniory brala ocenění Lucie Škábová a její kůň 
Suraya a v juniorech Jan Abel. 

Čtyřspřeží kraloval Jiří Nesvačil junior, česká stálice a účastník Světových jezdeckých 
her v Tryonu. Ve dvojspřeží putovalo ocenění Josefu Drábkovi, v jednospřeží Markétě 
Jelínkové a v pony Michalu Kořínkovi. 

Mezi voltižisty bral titul další účastník Světových jezdeckých her Jan Hablovič, 
juniorům vládla velká naděje Tereza Czyžová. Kategorii skupin vyhrál JK voltiž 
Albertovec, koněm roku pak je Patriot NF. Nejlepší paravoltižistkou se stala Veronika 
Písaříková, jež loni na mistrovství republiky získala hned dvě zlaté medaile. 

 



 

 

V reiningu triumfoval podle očekávání Lukáš Brůček, jenž se stal v roce 2018 českým 
šampionem už potřetí za sebou. Kategorie mládeže se stala kořistí Radky Paverové  
a mezi amatéry slavila Martina Lissová. Koněm roku v disciplíně reining se stal hřebec 
SK Whizchic. 

Výroční cenu prezidentky České jezdecké federace, která ocenila významný počin 
jezdeckého sportu v uplynulém roce – parkurovou show Prague PlayOffs – převzal 
vedoucí organizačního týmu Jan Andrlík. „Prague PlayOffs byla jedinečná sportovní 
událost, která do Prahy přivezla hvězdy jezdeckého sportu a přilákala k němu mnoho 
nových fanoušků. Jsem ráda, že se na této prestižní akci velmi dobře prezentovali také 
čeští jezdci,“ uvedla k ceně prezidentka České jezdecké federace Olga Plachá.   

 

 

 

 

 



 

 

Kompletní seznam všech oceněných sportovců a koní ve všech disciplínách najdete 
na webu ČJF. 

 

Volební konference ČJF 2019 

Výkonný výbor ČJF svolává podle platných stanov řádnou konferenci, která se 
uskuteční ve středu 10. dubna 2019 ve sportovním centru Nymburk. Tato konference 
musí být podle stanov ČJF svolávána minimálně jednou za dva roky. Každé čtyři roky 
pak probíhá volební konference, což připadá na letošní rok. 

Na konferenci ČJF proběhne mimo jiné volba prezidenta České jezdecké federace pro 
další čtyřleté funkční období. Konference na návrh prezidenta následně volí členy 
Výkonného výboru ČJF. Dále se budou volit členové Disciplinární komise, Kontrolní  
a revizní komise ČJF. 



 

FEI 
Eventing Risk Management v Lausanne 

Ve dnech 26. až 27. ledna se v Lausanne uskutečnilo jednání o disciplíně 
všestrannost, kterého se za ČJF účastnil Bohumil Rejnek. Zásadní body jednání byly: 

1) Prezentace národních statistik (pády při všestrannosti) za uplynulý rok 2018 

2) Návrh nového vzdělávacího systému pro stavitele tratí 

3) Shoditelné skoky při krosech a jejich maximální počet (řešeno ve FEI 
mezinárodních pravidlech) – bude se schvalovat na Valném zasedání FEI  
v tomto roce 

4) Představení nového systému MIM (konstrukce pro shoditelné prvky v krosech) 
+ představení nového shoditelného systému horní bariéry – dle německé 
federace 

5) Zdravotní prezentace – standardy ochranných přileb a vest, jejich správné 
používání 

6) Příručka pro stavitele tratí (její příprava), povětrnostní podmínky, postavení 
slunce, barevnost vody ve vodních překážkách, eliminace/snížení počtu 
rotačních pádů koní 

7) Příprava výukového program pro vzdělávání oficiálních představitelů, 
standardizace zranění a jejich definice 

  

Situace okolo OH kvalifikací 

FEI již zveřejnila termín kvalifikací pro naši skupinu C, a to 27. až 30. června 2019  
v Moskvě a v Budapešti. NF musí do 28. února nahlásit lokaci, kam pojedou. V této 
chvíli stále probíhají jednání vyvolaná ze strany ČJF, kdy ve spolupráci s právníky  
a olympijským výborem byl zaslán oficiální protest na FEI a EEF ohledně ohlášených 
změn v kvalifikačním systému na OH v Tokiu 2020. K otevřenému dopise ČJF se 
přidaly i některé další dotčené NF. Snahou je vrácení kvalifikačních podmínek tak, jak 
byly schváleny na Valném zasedání FEI v Montevideu v roce 2018. 

 

Změny FEI pravidel  

FEI vydala změny pravidel platné k 1. lednu 2019.  

Ve skokových pravidlech je nejzásadnější zavedení nových regulí týkajících se 
používání zadních ochranných kamaší pro skokové koně v kategorii pony, děti, amatéři 
a veteráni. Režim bude jako v případě mladých koní a dále bude možné používat 
kamaše popsané ve skokových pravidlech a v manuálu pro FEI stewardy, zde jsou 
uvedeny i fotografie: https://inside.fei.org/fei/regulations/stewards-manual  

Změny v pravidlech se týkají i pádů jezdců a koní, a to i před zahájením soutěže. 



 

Vylučovat ze soutěže bude i pád jezdce nebo koně před zazvoněním zvonce a před 
projetím startem. V takových případech nebude jezdci povolen start a bude muset být 
ošetřen lékařem, který potvrdí, že jezdec může v dalších soutěžích pokračovat.  

Přečtěte si pečlivě změny v pravidlech FEI ve všech disciplínách před vyjetím na 
mezinárodní závody: https://inside.fei.org/fei/regulations/jumping  

 
Vzdělávání 

Měsíc leden byl ve znamení aktivního plánování vzdělávacích akcí jak na centrále, tak 
ve spolupráci s oblastmi a komisemi. Připravoval se plán na celý rok 2019. Mezi první 
akce uskutečněné nebo zahájené v zimních měsících či na přelomu jara budou patřit 
zejména kurzy pro kandidáty na rozhodčích a stavitele tratí vytrvalosti, série jarních 
školení v drezúře, zkoušky a doškolení stavitelů tratí skoky, nový kurz a doškolení 
národních stewardů či doškolení stylových komisařů skoky. 

Podrobné informace k některým z uvedených akcí najdete zde: 

x Kurz rozhodčích a stavitelů vytrvalost: 
http://www.cjf.cz/discipliny/vytrvalost/aktuality/kurz-pro-kandidaty-rozhodcich-
a-stavitele-trati-vytrvalosti-technicky-delegat-v-discipline-vytrvalost/  

x Jarní školení: http://www.cjf.cz/discipliny/drezura/aktuality/jarni-skoleni-
drezurnich-rozhodci/ 

x Nový kurz a doškolení národních stewardů: http://www.kvo-cjf.cz/ 

  

 

 

 

 

 



 

 

Sport 

Zákaz používání zadních kamaší eQuick 

V souladu s nařízením FEI vydala i ČJF zákaz používání zadních ochranných kamaší 
značky eQuick s platností od 9. ledna 2019, a to ve všech kategoriích. Jde o typ 
eQuick-eUp Extra Performance Hind Boots. 

  

 



 

Young Riders Academy 

 

Young Riders Academy 2019 je projekt pro talentované mladé jezdce, ve kterém je 
možné získat půlroční stáž v renomované stáji u vybraného trenéra zdarma. 

Projekt Young Riders Academy vznikl ve spolupráci skupiny odborníků v jezdectví  
a Mezinárodního klubu skokových jezdců (IJRC) a s podporou společnosti Rolex. Již 
šestý ročník Young Riders Academy je určen pro talentované mladé jezdce ve věku 
18–23 let. Celkem 25 jezdců bude vybráno odbornou porotou pro testovací závody  
a 5 až 6 nejlepších získá půlroční stáž v renomované světové stáji. Pro výběr do 
akademie jsou rozhodující výkonnost v soutěžích s obtížností 140–150 cm, vhodné 
koně, kterými jezdec disponuje, a osobní profil jezdce. 

Česká republika má možnost přihlásit 2–3 jezdce do širšího výběru, termín přihlášek 
je 28. února 2019. V případě zájmu o účast zašlete přihlášku na e-mail Skokové 
komise: komise.skoky@cjf.cz  nejpozději do 20. 2. 2019. 

Veškeré informace o projektu a podmínkách přihlášky najdete na webových stránkách 
https://www.ridersacademy.eu nebo na webu Skokové komise ČJF.  

  

Anna Kellnerová úspěšná v Abú Dhabí 

V lednu vyrazila mladá reprezentantka Anna Kellnerová na túru do UAE. Při CSI4*  
v Abú Dhabí, ve čtvrtek 10. ledna se v soutěži 150 cm probojovala v sedle hnědáka 
Silverstona G do rozeskakování a obsadila skvělé třetí místo. Tím jezdkyně splnila  
i kvalifikaci do Grand Prix. 

 

 

 



 

 

Foto: Tomáš Holcbecher 

 

Martin Řezníček úspěšný v Kronenbergu 

Ve dnech 16.–20. ledna se v nizozemském Kronenbergu uskutečnily mezinárodní 
závody kategorie CSI1*/CSI2*. Na startu soutěží byl i český jezdec Martin Řezníček, 
kterému se v průběhu závodů velmi dařilo. Ve čtvrtek získal třetí místo s klisnou 
Chanyou na parkuru do 140 centimetrů, který byl zároveň kvalifikační pro Grand Prix 
CSI2*. V pátek pak s Chanyou obsadil dokonce druhé místo v soutěži 140 cm. 
Přemožitele pak nenašel ani ve čtvrtečním dvoufázovém skákání do 135 cm s klisnou 
Caecilie S a s další klisnou Clintin zvítězil v dvoufázovém skákání 130 cm a splnil tak 
kvalifikaci do GP CSI1*. S touto klisnou završil své úspěšné starty v Nizozemsku 
skvělým čtvrtým místem v nedělní Grand Prix CSI1*. 

 

 

 



 

 

 

Česká drezurní ekipa sbírala vavříny ve Weikersdorfu 

Česká ekipa vyrazila na dvoudenní národní drezurní závody do německého 
Weikersdorfu ve dnech 19. a 20. ledna a přivezla několik výborných umístění.  

V sobotu zvítězila Hana Vašáryová s osmiletou klisnou Hennessey, když v úloze LP 
získala 66,667 %. Druhé vítězství získala tato jezdkyně se svým dvanáctiletým 
valachem Rock for Hit, kdy v FEI Prix St. Georg dosáhla na skvělé hodnocení 68,114 
%. Další českou úspěšnou jezdkyní na těchto závodech byla Aneta Köblová, která  
s valachem Fürstiano dosáhla v úloze LM5 na hodnocení 66,476 %, což znamenalo 
druhé místo výsledného pořadí. Ve Weikersdorfu se dařilo i Vandě Bělinové, která  
v sedle Conellyho startovala v úloze FEI Intermediate a s výsledkem 64,342 % skončila 
na třetím místě.  

Hana Vašáryová si pak zopakovala s koněm Rock For Hit vítězství i v neděli v úloze 
Intermediate I s hodnocením 68,772 %. Druhé zlato patřilo tentýž den v následující 
soutěži Intermediate B Vandě Bělinové, která při své vítězné jízdě byla s Conellym 
ohodnocena 64,697 %. 

 

 



 

Foto: Jezdci.cz 

 

Zelinková zvítězila v Oliva Nova 

Ve španělské Olivě v rámci jarních vícetýdenních závodů Mediterranean Equestrian 
Tour získala pro české barvy první místo Zuzana Zelinková s hřebcem Lint ve finále 
Bronze Tour na parkuru s obtížností 140 cm. Dařilo se jí i v jiných soutěžích především 
pro mladé koně, stejně tak další české reprezentantce Emmě Augier De Moussac. 



 

Vingrálková třetí v Lublinu 

Úspěšná juniorská skoková jezdkyně Sára Vingrálková zahájila sezonu 2019 dalším 
úspěchem. V polském Lublinu na CSI2* Cavaliada Tour hned v úvodu 31. ledna 
získala skvělé třetí místo s koněm Kas-Sini DC na parkuru s obtížností 140 cm v rámci 
Big Round s celkem 51 startujícími. Se stejným koněm zářila tato jezdkyně i při 
závěrečných závodech roku 2018 při Global Champions Tour PlayOffs v pražské 02 
areně a zcela zaslouženě převzala při Galavečeru ČJF cenu pro nejlepší jezdkyni  
v kategorii starší junioři 2018. 

Foto: Tomáš Holcbecher 

 

 

 

 

 



 

Různé 
Konference ve Zlínské oblasti 

Jako první se uskutečnila konference Zlínské oblasti, a to v sobotu 5. ledna v Holešově. 
Členové Zlínské oblasti při ní zvolili staronového předsedu Ing. Josefa Balaštíka  
a obměnili oblastní výbor. Ten bude v roce 2019 pracovat ve složení: Mgr. Stanislava 
Zemanová, Ing. Jana Podrápská, Michal Slováček a Petra Žákovská. Jako kandidáta 
na prezidenta ČJF navrhla oblast Ing. Richarda Benýška.  

 

Foto: Jezdci.cz 

 

Konference Severočeské oblasti 

Konference Severočeské oblasti proběhla 19. ledna v Jílovém. Delegáti tam zvolili své 
zástupce na celostátní konferenci a dále složení oblastního výboru. Předsedou byl 
zvolen Pavel Studnička, členy byli zvoleni Daniela Ledlová, Petra Svobodová, Radek 
Rouč a Jaroslava Vávrová. V průběhu konference nezazněly žádné námitky nebo 
pochybnosti o práci mandátové komice nebo o průběhu a platnosti voleb.  Až dva dny 
po konferenci zaslal člen mandátové komise T. Hlavička novému předsedovi protest 
proti výsledku voleb a doporučuje vše prošetřit, protože se zjistilo, že jeden lístek byl 
neplatný. Doufejme, že se vše brzy a zdárně vyřeší, aby i celostátní konference ČJF 
mohla proběhnout řádně. 



 

 

Přehled termínů všech oblastních konferencí ČJF 20 

5. ledna – Zlínská oblast – Holešov  

19. ledna – Severočeská oblast – Jílové  

6. února – Severomoravská oblast – Klimkovice  

9. února – Královéhradecká oblast – Černožice  

13. února – Jihočeská oblast – Češnovice  

16. února – Středočeská oblast – Nymburk  

16. února – Vysočina – Jihlava  

27. února – Jihomoravská oblast – Ostrovačice  

1. března – Plzeňská oblast – Sulkov  

3. března – Východočeská oblast – Kladruby nad Labem 

6. března – Pražská oblast – Strahov (Praha 6) 

7. března – Karlovarská oblast – Dvůr Stráň 

 

ČJF na pomoc JK Apolenka 

Rada ČJF schválila podporu na úhradu škod vzniklých při devastujícím požáru 
hospodářského zázemí jezdeckého klubu Apolenka, který vypukl cizím zaviněním dne 
26. 11. 2018. Z Fondu pomoci ČJF byla vyplacena nejvyšší možná částka, 50 tis. Kč, 
a přestože činí jen pouhý zlomek z celkových vzniklých škod, ČJF věří, že i tato částka 
částečně pomůže  při obnově činnosti JK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komunikace 
Rozhovor s Kamilem Papouškem 

ČJF publikovala ve veřejných médiích rozhovor s Kamilem Papouškem, který si 
můžete v plném znění přečíst na webu ČJF:  

http://www.cjf.cz/clanky/tiskove-zpravy/276 

 

 

Interview s dalším členem reprezentačního A kádru 

Další z řady rozhovorů s úspěšnými českými jezdci, tentokrát s Ondřejem Zvárou, který 
vydala ČJF, si můžete přečíst na webu ČJF:  

http://www.cjf.cz/clanky/tiskove-zpravy/275  

http://www.cjf.cz/clanky/tiskove-zpravy/276


 

Foto: Tomáš Holcbecher 


