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Zpráva o činnosti viceprezidenta pro sport a komisí disciplín 
za rok 2017 

Příprava na sezonu 2017 a i zdárná realizace všech naplánovaných akcí od září roku 2016 až k 
dnešnímu dni probíhala v úzké spolupráci s odbornými komisemi. Práce na pozici 
viceprezidenta pro sport se týkala především oblasti rozvoje sportu, zabezpečení seriálů, 
šampionátů a MČR 2017 ve spolupráci s organizátory a na mezinárodní úrovni probíhala 
jednání s FEI, EEF a ostatními národními federacemi. 

 

Počty aktivních jezdců v  oblastech a disciplínách:  

Region Skoky Drezura Všestrannost 

0 337 126 22 

B - Střední Čechy 565 124 43 

C - Jižní Čechy 205 72 28 

D – Plzeň 185 52 6 

E - Severní Čechy 311 59 20 

F - Východní Čechy 384 102 83 

G - Jižní Morava 232 81 28 

H - Severní Morava 448 99 51 

K - Karlovy Vary 122 66 6 

L – Zlín 123 41 26 

R - Hradec Králové 43 23 0 

V – Vysočina 188 58 45 

ČJF – Celkem 3143 903 358 

 

V roce 2017 bylo uskutečněno 559 národních závodů ve všech disciplínách:  

 skokových, kterých se zúčastnilo 3143 jezdců a 5844 koní 

 119 drezurních, kterých se zúčastnilo 903 jezdců a 1563 koní 

 22 všestrannosti, kterých se zúčastnilo 358 jezdců a 512 koní 

 21 spřežení 

 9 voltižních 

 22 reining 

 14vytrvalostních 

 265 hobby závodů  

 skoky 316 

 drezura 105 

 spřežení 15 
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Naši sportovci se v roce 2017 účastnili ME v disciplínách skoky ve všech kategoriích, drezura 
děti, junioři a mladí jezdci, pony drezura a všestrannost, spřežení, paradrezura a všestrannost, 
MS ve voltiži a všestrannosti mladých koní. Podrobnosti budou uvedeny ve zprávách o činnosti 
jednotlivých komisí, která bude předložena konferenci ČJF. 

Nedílnou součástí mé práce pro ČJF je též komunikace s mezinárodními organizacemi  EEF 
(Jezdecká Evropská Federace) a FEI (Mezinárodní Jezdecká Federace). 

EEF - jednání Evropské federace probíhají vždy pravidelně při Generálních zasedáních FEI, 
jelikož zahrnují skupiny FEI I a II, naše Národní Federace (ČJF) patří při těchto jednání do 
skupiny I. Mimo tato zasedání probíhají průběžně zasedání EEF jednou až dvakrát ročně. 
Osobně jsem se zúčastnil v tomto roce mimořádného jednání v Belgii a Rakousku a 
Generálního zasedání EEF v Lucemburku. Na mimořádném jednání se připravovaly materiály 
pro jednání s FEI, jak následuje: 

 

1. Zaventem, Belgie 

- Prezentace aktivit pro rozvoj mládežnického sportu při FEI a jejich nové dva formáty 

soutěží 

1. FEI Pony skokový pohár 

2. FEI Pohár národů mládeže 

Všechny tyto body se budou nadále diskutovat a rozvíjet. Jako například bod ohledně CSIO, 
kde formát by neměl přesáhnout 4 dny, jelikož děti by měly chodit do školy atd. Další navržené 
body budou přehodnoceny a diskutovány skokovou komisí EEF, následně předloženy 
Generálnímu zasedání EEF a teprve po té budou zaslány k dalším diskuzím na FEI. 

 

2. Vídeň, Rakousko 

- od sezony 2018 by měla divize 2, kam též patří naše federace,  být rozdělena do skupin, 

jak následuje: 

1. Skupina A: TUR, GRE, BUL, ROU, SRB 

2. Skupina B: EST, LAT, LTU, RUS, BLR, UKR 

3. Skupina C: HUN, SVK, SLO, CZE, AUT, POR, CRO 

4. Skupina D: NOR, DEN, POL, FIN, LUX 

Ze skupin A+B budou postupovat 2 týmy do finále divize 2, ze skupin C+D budou do finále 
divize 2 postupovat, 3 týmy. Toto finále se předpokládá, že se uskuteční v roce 2018 v srpnu 
v Budapešti. Vítěz bude postupovat do Finále Longines Pohár Národů konaný v Barceloně.  

 

3. Generální zasedání EEF Canach, LUX. 

- Do budoucna se předpokládá, že všechny evropské státy, které jsou členy Evropského 

olympijského výboru, budou též členy EEF a ta je bude zastupovat jednotně při 

jednáních FEI, samozřejmě při zachování možnosti jednotlivým federacím projednávat 

své potřeby a zájmy s FEI napřímo. 
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- Diskuze o Olympijských kvótách a kvalifikacích byla velice emotivní, samozřejmě, že tradičním 

účastnickým státům se nelíbí snížení kvóty 3 jezdců na tým. Jak podotkl prezident EEF Dr. 

Haring, tato změna byla opravdu nutná vzhledem k rozšiřování našeho sportu nejen 

v evropském, ale i globálním měřítku. V návaznosti na zveřejněný návrh FEI kvalifikací a kvót 

pro Olympijské hry zaslala naše federace stanovisko na EEF a FEI, ve kterém jsme se ohradili 

proti nastaveným kvalifikacím a otevřeli tak diskuzi na téma: zachování přidělených míst pro 

kvóty v daných kvalifikačních skupinách a ne jejich odebrání a přerozdělení do skupin A + B 

v případě, že se vítězný postupující tým nebude moci Olympijských her zúčastnit. 

 

FEI – od zvolení do funkce viceprezidenta pro sport se pravidelně zúčastňuji Generálních 

zasedání FEI, která se konají vždy jednou za rok a jsou organizována ve spolupráci 
s hostitelskou federací. Při těchto zasedání se připravují a upravují finální znění pravidel: 
všeobecných, jednotlivých disciplín a veterinárních, minimální kvalifikační podmínky pro ME, 
MS a OH. Tyto jsou schvalovány Generálním zasedáním, které navazuje ihned na dva- tři 
jednací a přípravné dny. Veškeré připravované změny pravidel jsou publikovány FEI na jejích 
webových stránkách a jsou též zasílány jednotlivým federacím v elektronické formě v průběhu 
měsíce srpna před oficiálním jednáním, které již několik let probíhá pravidelně v měsíci 
listopadu. 

FEI Sport Forum – od roku 2013 se pravidelně zúčastňuji, nejdříve jako soukromá osoba – 

mezinárodní rozhodčí pro skoky, od roku 2015 jako zástupce ČJF. Při tomto Sportovním foru 
se diskutují a navrhují změny pravidel, nebo jejich modifikace a diskutují navrhované 
minimální kvalifikační požadavky pro ME, MS a OH. Zástupci jednotlivých komisí (sportovních 
a technických) při FEI představují předpokládané změny v pravidlech a dalších předpisech. 
Zástupci a členové jednotlivých federací a klubů sdružených při FEI mohou diskutovat, nebo 
připomínkovat navrhované změny.  

 

Kvalifikace LOH – Tokio 2020 
Od roku 2015 se menší federace při jednání FEI Sport Forum snaží prosadit a získat možnost 
kvalifikace pro OH. V roce 2016 při jednání FEI Sport fora navrhla FEI pro rozšíření počtu států 
a tím zvýšení počtu vlajek při LOH, snížení počtu jezdců pro tým na 3, bez možnosti škrtání 
nejhoršího výsledku (drop off score). Toto nové pravidlo bylo odhlasováno v průběhu 
Generálního zasedání FEI v Tokio 2016. 

V letošním roce ČJF obdržela návrh k minimálním kvalifikačním požadavkům pro LOH Tokio 
2020 pro všechny tři Olympijské disciplíny a Para Drezuru, včetně pravidel pro jejich získání. 
Pro naši skupinu C byla přidělena 2 postupová místa pro týmy a 2 postupová místa pro 
jednotlivce. Pokud by se kvalifikoval tým, dle předloženého návrhu, nesměl by startovat 
jednotlivec ze stejného státu. Pokud by tým, který by se kvalifikoval na prvním nebo druhém 
místě, nemohl z jakéhokoli důvodu na LOH odcestovat, toto místo by nebylo přiděleno dalšímu 
týmu v pořadí naši kvalifikační skupiny C, ale do kvalifikačních skupin A+B. To samé by se stalo 
v případě jednotlivců. Naše federace (ČJF) na tyto kvalifikační kritéria reagovala dopisem na 
všechny dotčené federace z naší kvalifikační skupiny a též zaslala oficiální dopis FEI ohledně 
našeho pohledu na navrhované kvalifikace. Na naši inciativu již reagovala FEI se svými 
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odbornými komisemi a publikovala navrhované změny v přípravných materiálech na jednání 
Generálního zasedání FEI.  

 

Zvací systém CSI 
Zde se jedná o změnu pravidel zvacích kvót pro jezdce na CSI5*+CSIO5*, kde skoková komise 
FEI s pořadateli těchto prestižních závodů navrhují změnu v kvótách. Nové rozdělení kvót by 
bylo výhodnější pro organizátory, a hlavně pro jezdce, kteří by si mohli start na těchto 
prestižních závodech zaplatit a nikoliv podle aktuálního žebříčku FEI Longines Ranking. Naše 
federace ČJF samozřejmě podporuje návrh ISJRC (Mezinárodní klub skokových jezdců) a EEF  , 
který je, jak následuje: 

 60% - dle dosažených bodů žebříčku FEI Longines Ranking 

 20% - pořádající Národní federace 

 20% - organizátor 

 

Zranění koně na bocích a huba koně 
Další velmi diskutované téma a samozřejmě velice důležité je změna pravidel napříč 
disciplínami a to, menší zranění koně na bocích (od ostruh) a zranění huby koně od uzdění. 
Nový návrh FEI spočívá v tom, že menší zranění nebudou jezdce (dvojici vylučovat). Stanovisko 
naší federace ČJF je takové, že každé zranění na bocích a hubě koně, ať malé, či velké vylučuje 
(diskvalifikuje) dvojici ze soutěže, tak jako tomu doposud v pravidlech disciplín pro rok 2017.  

Nová pravidla disciplíny Všestrannost 
Zde se jedná o přehodnocení obtížnosti jednotlivých úrovní závodů CCI a CIC od 1* až po 5* 
(dnes již jmenované Classic) a jejich výšek překážek = snížení výšky překážek a snížení počtu 
krosových skoků. Tato změna je nutná z důvodu bezpečnosti a změny krosových tratí, které se 
dnes již stavějí podle doporučení komise bezpečnostních Stewardů, při FEI jejímž jsem za ČJF 
členem, moderní tratě jsou stavěny více technické a bezpečnější pro koně a jezdce. 

Úprava pravidel ostatních disciplín a veterinárních pravidel 
Ve všech ostatních disciplínách bude docházet, pokud tak bude odhlasováno při Generálním 
zasedání FEI, ke změně pravidel dané disciplíny. Samozřejmě ne všechny změny byly přijaty 
našimi sportovními komisemi kladně, avšak z 80 % jsou vnímány jako pomoc pro rozvoj sportu 
v dané disciplíně a jsou tedy akceptovány, bylo doporučeno pro jejich kladné hlasování. 

 

Generální zasedání FEI, Montevideo, Uruguay 
Olympijské kvalifikace 

- Navrhované olympijské kvalifikační požadavky pro olympijské hry Tokio 2020 pro 
všechny tři olympijské disciplíny: skoky, drezura a všestrannost byly schváleny 
Valným shromážděním FEI a nyní budou představeny Výkonné radě MOV pro 
konečné schválení. Naše kvalifikační skupina „C“, tak získala 2 postupová místa, 
s následným zachováním těchto míst pro naši skupinu. 
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Pravidla všeobecná, veterinární a pravidla všech disciplín 

- Navrhované a následně upravené změny všech pravidel byly schváleny a jsou 

popsány v detailní zprávě z Generálního zasedání FEI a budou následně po jejich 

publikování přeloženy a zapracovány do národních pravidel ČJF. 

- Návrh divize 2 pro přerozdělení a počet postupujících týmů do finále Poháru národů 

divize 2, byl skokovou komisí FEI s menšíma úpravami přijat. Změna se týká hlavně 

počtu týmů kvalifikujících se do finále divize 2, které proběhne v roce 2018 

v Budapešti při CSIO5*. Do finále tak postoupí 8 týmů, nikoliv jak bylo navrženo 10 

týmů. Z tohoto finále se kvalifikují 2 týmy do finále Longines Poháru Národů 

v Barceloně 2018. 

 

Všechny navrhované změny pravidel FEI jejich odbornými sportovními komisemi, 
mezinárodními kluby a kontinentálníma federacemi byly diskutovány, zpracovány, 
hodnoceny, doporučeny a jejich eventuální proti návrh sportovními komisemi naší federace 
ČJF, odborníky na mezinárodní pravidla z řad odborných a technických komisí naší federace 
ČJF, z řad odborníků ČJF, jezdců, trenérů a dalších členů ČJF se zkušenostmi z mezinárodního 
sportu v dané disciplíně. Všem těmto kolegům patří velké poděkování za jejich nezištnou práci 
v jejich volném čase a podporu mé finální práce pro ČJF na mezinárodním poli. 
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Zprávy  zpracované komisemi disciplín 

Skoky 
Akce v ČR 
Jedním z prioritních cílů ČJF je podpora a rozvoj mládeže. Za účelem zvyšování kvality přípravy 
mladých sportovců, byl v letošní sezoně připraven pro SCM nový model. 

V rámci koncepce rozvoje sportu reaguje ČJF na trend zvyšování výkonnosti mládeže na 
mezinárodní úrovni a na potřebu tvorby systému identifikace a podpory reprezentace ve všech 
věkových kategoriích, tedy i mládeže. S vazbou na potřebu zvyšování kvalifikace domácích 
instruktorů a trenérů jsou do SCM přizváni k dlouhodobé spolupráci úspěšní zahraniční trenéři 
s bohatými zkušenostmi s přípravou mládeže pro mezinárodní scénu, jako je např. úspěšný 
německý trenér Tjark Nagel, který již dlouhodobě spolupracuje s českým seniorským A týmem. 

ČJF podpořila v r. 2017 vznik závodů „Spring Junior Cup“, které se konaly jako kontrolní závody 
SCM v Poděbradech. Závodů se zúčastnili nejenom jezdci ze sportovních center mládeže, 
početná ekipa polských jezdců, ale také téměř kompletní mladá reprezentace ČR. 

Startovalo se v klasických soutěžích, ale i v soutěžích hodnocených na styl jezdce. Jezdci sbírali 
zkušenosti na parkurech postavených špičkovou německou stavitelkou Christou Heibach. 
Vítězi GP se stali: v kategorii dětí Mariana Michlíčková, v kategorii juniorů Petr Dajbych a v 
kategorii  

V sezoně 2017 také probíhal Styl šampionát dětí a juniorů na velkých koních. Napříč celou 
republikou proběhlo 11 kol v kategorii A na úrovni L*-S* a 18 kol v kategorii B na úrovni ZM-
ZL. Výsledky celoročních žebříčků byly vyhlášeny v Hořovicích a v Martinicích. Tento seriál se 
stává stále oblíbenějším, zatraktivňuje jezdcům stylové ježdění a podporuje tím rozvoj 
jezdeckých dovedností a získávání správných jezdeckých návyků. V kat. A zvítězila Anna 
Helebrantová a v kat.B Jana Táboříková. 

V r. 2017 probíhal již 13. ročník seriálu Český skokový pohár. V rámci celé ČR proběhlo 11 kol, 
finále bylo uspořádáno v Hořovicích. Ve finále Czech Junior Cup 2017 - Děti 12-15let zvítězila 
Valentýna Kuková, Czech Junior Cup 2017 – junioři 16-18let Lucie Kumarová, Amateur Tour 
2017 Hana Dastychová, U25 2017 Barbora Tomanová a ve velkém finále se střídáním koní 
zvítězil Marek Klus. 

Důležitým počinem byl i vznik Národního poháru ČJF dětí a mládeže na velkých koních. Tento 
seriál si své účastníky teprve získává, ale v průběhu roku se ho účastnilo stále více jezdců. 
Jezdci se dělili do jednotlivých kategorií podle věku a u pony i dle jejich výšky. V rámci tohoto 
seriálu proběhlo celkem 6 kol, ve kterých jezdci sbírali ve svých kategoriích body za umístění. 
Finále se uskutečnilo ve Zduchovicích. 

Mistrovství ČR v parkurovém skákání seniorů a mladých jezdců se konalo v Martinicích, dětí a 
juniorů v Hořovicích. Na obou mistrovstvích stavěl parkury mezinárodní stavitel Marco 
Behrens. Na dobrých výsledcích bylo vidět, že ztížení kvalifikací pro MČR 2017 bylo přínosné a 
jezdci byli připravenější úspěšně absolvovat technické parkury. 
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Přehled vítězů:  

 děti – Valentýna Kuková 

 mladší junioři – Kateřina Svěráková 

 starší junioři – Anna Heldová 

 ženy – Lucie Strnadlová 

 mladí jezdci – Václav Nágr 

 senioři – Zuzana Zelinková 
 
Jediné mezinárodní závody na území ČR se konaly v Olomouci jako J&T Banka CSI *** W. 
Závodů se účastnil téměř kompletní A tým naší seniorské reprezentace a Aleš Opatrný 
triumfoval v sedle Dimara Vd Loise Heide vítězstvím v GP. 

Nedílnou součástí práce ČJF a SK je pořádání různých školení a doškolování. V r. 2017 se konali 
ve spolupráci s oblastmi školení nových a doškolování stávajících stavitelů parkurů, rozhodčích 
a stylových rozhodčích. 

 

Reprezentace 
Reprezentační seniorský A tým  

Do reprezentačního seniorského kádru A pro sezonu 2017 byli zařazeni jezdci Aleš Opatrný, 
Zuzana Zelinková, Ondřej Zvára, Emma Augier De Moussac, Anna Kellnerová a Kamil Papoušek. 

Jezdci Anna Kellnerová a Aleš Opatrný byli svým sponzorem Czech Equestrian Team zařazeni 
do prestižní seriálové soutěže Global Champions League. 

V sezoně 2017 si český seniorský A tým stanovil jako cíl a prioritu účast na ME ve švédském 

Göteborgu. Tomu byl přizpůsoben i plán dalších oficiálních výjezdů a účast pouze ve dvou 
Pohárech národů a to v rakouském Linci CSIO4 a na CSIO5 v Sopotech v Polsku. V obou kolech, 
která český tým v rámci seriálu PN absolvoval, se probojoval do druhého kola a s rozdílem 
jediného bodu dokončil vždy na čtvrtém místě. Po dvou kolech se umístil na celkovém 6. 
průběžném místě ze 13 týmů s bodovým přídělem 140 bodů. 

ME Göteborg  

 Zuzana Zelinková – Caleri II 

 Emma Augier De Moussac – Diva 

 Ondřej Zvára – Cento Lano 

 Kamil Papoušek – Centisimo 

V týmové soutěži startovalo celkem 17 týmů, české družstvo se umístilo na 12. místě. Mezi 
jednotlivci se nejlépe dařilo E. de Moussac a O. Zvárovi, kteří po 3. kvalifikaci byli mezi 5 
rezervními jezdci do finále. Po dalších škrtech byla finální pozice Ondřeje Zváry 26, tedy jen 
jedna pozice ho dělila od finále. Celkově byl výjezd hodnocen velmi pozitivně, protože v té 
nejvyšší světové konkurenci podávali čeští reprezentanti srovnatelné výkony s jezdeckou 
špičkou. 
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Reprezentační seniorský B tým  

Do B kádru byli do sezony 2017 zařazeni jezdci: 

Nikola Bieliková, Jiří Hruška, Marek Klus, Jiří Papoušek, Barbora Tomanová, Vladimír Tretera, 
Alena Gasperl 

 

CSIO3* Šamorín  

Tyto závody byly naplánovány pro reprezentační B tým, ale organizátor nepozval ČR, byla 
pouze mezi náhradními federacemi. Bylo to tak poprvé po mnoha letech, kdy se nemohl český 
tým účastnit Poháru národů při CSIO na Slovensku. Závodů se proto účastnili pouze dva 
jednotlivci. 

 

Děti, junioři a mladí jezdci  

Do kádru mladých reprezentantů pro rok 2017 byli zařazeni tito jezdci: 

Reprezentace děti: Bubeníková Adéla, Hasnedlová Eliška, Helebrantová Anna, Jakubcová 
Tereza, Kuková Valentýna, Michlíčková Mariana, Melmerová Lucie, Svobodová Tereza 

Reprezentace junioři: Heldová Anna, Najmanová Sofie, Rodová Michaela, Vingrálková Sára, 
Portychová Linda, Kreislová Natáie, Kučerová Kateřina, Miková Markéta, Pospěch Daniel, 
Stružinský František, Dajbych Petr 

Mladí jezdci: De Jagerová Kateřina, Baraldi Alexandr, Kellnerová Anna, Málková Kateřina, Nágr 
Václav, Šálková Tina, Vegrichtová Denisa 

 

CSIO Ch,J,Y Lamrechtshausen  

Výjezdu do Rakouska se účastnila početná eqipa mladé reprezentace. Nejlepších umístění 
dosáhly v průběhu závodů v dětské kategorii jezdkyně Svobodová (3. místo), Kuková (3. a 4. 
místo) V kategorii mladých jezdců v Big Tour zvítězil Alex Baraldi s koněm Elame. V Poháru 
národů obsadilo družstvo juniorů 6. místo a děti 4. místo. 

 

ME Ch, J, Y Šamorín  

Na ME byla schválena nominace: 

Družstvo děti – Svobodová Tereza, Táboříková Jana, Kuková Valentyna, Jakubcová Tereza, 

Michlíčková Mariana 

Družstvo junioři – Vingrálková Sára, Najmanová Sofie, Heldová Anna, Rodová Michaela, 
Kučerová Kateřina 

Družstvo mladí jezdci – Málková Kateřina, Baraldi Alexandr, De Jagerová Kateřina, Nágr 
Václav, Šalková Tina 
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V týmové soutěži se dětem podařilo dostat až do finále (10. místo) V jednotlivcích se do finále 
probojovala Tereza Svobodová (28. místo). 

V týmové soutěži junioři obsadili po prvním kole 7. místo, po druhém celkově 10. místo Za 
jednotlivce se do finále probojovala Sára Vingrálková (22. místo). 
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DREZURA 
Reprezentace 
 

Děti, junioři, mladí jezdci – ME Roosendaal  

V roce 2017 jsme měli zastoupení na mezinárodních závodech především v mladších 
kategoriích. Nejsilnější skupinu tvořili junioři, resp. Juniorky, kterým se podařilo sestavit na 
ME i družstvo ve složení Eva Vavříková, Aneta Havlíčková, Alexandra Hanáčková a Anna 
Hrudková. To obsadilo celkové 14. místo.Celkem se v letošním roce  na evropský šampionát 
kvalifikovalo sedm jezdkyň. V prvním kole juniorů si vedla nejlépe Eva Vavříková s Belle 
Ennie, která skončila na 26. místě za 69,270%, což byl nejlepší výsledek českého juniora na 
ME. Druhé kolo z našich juniorek vyšlo nejlépe A. Hanáčkové s Well Donem – 43. místo za 
67,289% . Velmi dobře si vedla také Aneta Havlíčková s mladičkou klisnou Fieneke. Mezi 
mladými jezdci sedlala Anežka Zajícová klisnu Stasia EG. Dvojice podala v obou kolech 
vyrovnané výkony, hodnocení 65,974% a 66,605% je zatím nejlepším procentuálním 
výsledkem mladého jezdce v českých barvách na ME! V dětech měla Česká republika dvě 
zástupkyně. Úspěšnější byla Eliška Skřivanová s Velvet. Ta byla ze všech českých jezdkyň také 
nejblíže postupu do finále, od něhož jí dělilo 0,033%. celkové výsledky: 

 
Eliška Skřivanová   Velvet   65,700% (27. místo), 66,367% (21. místo) 
Nikola Feherová   Vabantos   56,800% (32. místo), 59,100% (31. místo) 
Eva Vavříková    Belle Ennie   69,270% (26. místo), 66,447% (54. místo) 
Alexandra Hanáčková  Well Done   64,973% (65. místo), 67,289% (43. místo) 
Aneta Havlíčková   Fieneke   64,406% (68. místo), 63,184% (68. místo) 
Anna Hrudková   Zidane   62,649% (71. místo), 58,053% (78. místo) 
Anežka Zajícová   Stasia EG   65,974% (42. místo), 66,605% (40. místo) 

 

ME Paradrezura -  Göteborg 

Na ME v paradrezuře jsme měli jedinou zástupkyni startující v Gradu Ia Anastasju Vištalovou. 
Večer před prvním závodním dnem jsme se dozvěděli o definitivní změně pravidel, jenž od 
letošního roku neumožňují jednotlivci zúčastnit se týmového testu. Díky ní se do finále 
postupovalo pouze z tvz. "Individual testu" namísto součtu výsledků z "Individual + Team test" 
jak tomu bylo doposud.  

Bohužel tato informace Nastu tak vyvedla z rovnováhy, že v kombinaci se závodním stresem 
se u ní naplno projevil její handicap -  spasticita, díky níž nebyla schopna svou klisnu korektně 
pobízet. Veškeré cviky byly provedeny správně, ale celá úloha byla zajeta pod kmihem. Úloha 
nad 65% a celkové 13. místo bylo pro ni velkým zklamáním. 
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Další reprezentační výjezdy  

Kategorie děti: CDICh St. Margarethen (E. Skřivanová), CDICh Brno (Skřivanová, Feherová) 

Kategorie Junioři: v kategorii junioři je naší nejúspěšnější a zároveň nejaktivnější jezdkyní Eva 
Vavříková s klisnou Belle Ennie. Celkově se zúčastnila kromě ME dalších 8 mezinárodních 
závodů CDIJ v kategorii junioři. Celkově získala 2 vítězství, 5 druhých a 3 třetí místa. 5x dosáhla 
výsledku přes 70%.   

Alexandra Hanáčková – Well Done  a Aneta Havlíčková – Fieneke,  jsou další dvě  juniorky, 
které se kromě ME zúčastnily ještě CDIJ  v Mariankaloku, Brně a Fótu. Čtvrtou juniorkou, která 
doplnila tuto trojici na ME byla Anna Hrudková - Zidane, která splnila kvalifikaci v holandském 
v Jooslandu.   

Kategorie mladý jezdec: Naše zástupkyně na ME Anežka Zajícová – Stasia EG, nás 
representovala dále na CDIY v Margarethen, kde se umístila na 3. místě. Svou formu potvrdila 
v Achleitenu, kde starovala ještě Ema Gottwaldová s Belissimem, kteří ale nedosáhli 60% a tak 
v representaci dále nepokračovala. 

Kategorie U25: Tato kategorie byla pro nás nová a doposud se nikomu nepodařilo v ní 
startovat na žádných mezinárodních závodech.  Toto letos prolomila Barbora Marešová, která 
s hřebcem Plesantem dokázala nejen zvládnout úroveň „TT“, ale splnila si i v St. Margarethen 
kvalifikaci na ME když zajela IMII i Grand Prix přes 60%. Na ME U25 však již na silnou 
konkurenci nestačila a její výsledky na 60% nedosáhly. 

Kategorie senioři: Zde nás representovalo 7 jezdců. Přestože se nikomu nepodařilo splnit 
kvalifikaci na ME, lze říci, že jejich starty byly úspěšné. Ve velké rundě nás reprezentovala Pavla 
Rubíčková s Xangai a v Brně také Fabricio Sigismondi s Trevisem, v malé rundě Kateřina Cox, 
Hana Vašáryová, Fabricio Sigismondi, Michal Košťál a Michal Knoflíček. 
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Paradrezura 
Kromě A. Vištalové startovali na MZ ještě Kristina Rudolfová a Kateřina Lessová a poprvé tak 
děvčata vytvořila  za Českou Republiku team.  

Mistrovství České Republiky 
MČR v drezuře se letos konalo v areálu Panská lícha a již podruhé proběhlo společně MČR v 
drezuře a paradrezuře. V letošním roce se poprvé soutěž pro seniory jela ve dvou kategoriích 
v malé a velké rundě.  Medaile si rozdělili tito jezdci: 

 děti – Jana Táboříková 

 mladší junioři – Eva Vavříková 

 starší junioři – Alexandra Hanáčková 

 mladí jezdci – Anežka Zajícová 

 senioři – malá runda – Tereza Hábová 

 senioři – velká runda – Fabrizio Sigismondi 

 družstva - Středočeská oblast (Vašáryová, Brychtová, Kolblová) 

 para grade I-III - Anastasja Vištalová 

 para grade IV-V - Zuzana Fialová 

 para nezařazení - Tereza Dubcová 

 

Soustředění a semináře 
Drezurní komise stejně jako v 5-ti předešlých letech i v roce 2017 pokračovala ve spolupráci s 
holandskou trenérkou Monique Peutz-Vegter, která navázala na spolupráci z předchozího 
roku. Aktivně se do tréninkových lekcí zapojovali také účastnící z SCM.  

Během měsíců února a března proběhla povinná školení drezurních rozhodčích a zájemců o 
drezuru v roce 2017. Tato školení byla přístupná nejen rozhodčím, ale i trenérům, 
instruktorům, jezdcům či příznivcům drezury. Drezurní rozhodčí je povinen se zúčastnit jarního 
školení, jinak nemůže být zařazen do sboru rozhodčích v daném roce. V letošním roce kromě 
změn v pravidlech bylo do programu zařazeno i hodnocení volných sestav. 

Školení paradrezurních rozhodčích proběhlo v Hradištku u Sadské a školitelem byla Kathy 
Amos – Jacob (Francouzská rozhodčí FEI5* pro paradrezuru a FEI4* pro drezruru). 

Otevřené školení pro drezurní rozhodčí se konalo při Šampionátu ČR ve Zduchovicích, školení 
probíhalo jako praktické rozhodování s komentářem při úlohách zahajovacího tréninku dětí a 
juniorů. Školitelem na této vzdělávací akci byli FEI rozhodčí Tiina Karkkolainen (FIN) a Eugenigo 
Rovigo (ITA).  

 Školení Grand Prix - povinná školení pro rozhodčí, kteří chtějí rozhodovat úroveň „TT“, školiteli 
byli naši FEI rozhodčí Gabriela Valeriánová a Simona Fialová. Školení proběhla na Moravě, v 
Praze a v Královicích při šampionátu. 

Školení KMK - povinné školení určené pro rozhodčí, kteří chtějí rozhodovat soutěže pro mladé 
koně. V roce 2017 proběhlo na podzim a školitelem byla Gabriela Valeriánová. 
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VŠESTRANNOST 
V roce 2017 se konalo 21 závodů v ČR a dále se jezdci zúčastnili 23 mezinárodních závodů na 
úrovni 1, 2, 3*. 

Poprvé v historii startovalo v Poháru národů české družstvo, bohužel soutěž nedokončilo. 

Wiener Neustadt CICO3* 

 Miloslav PŘÍHODA - CAPTAIN HERO 

 Robert POKORNÝ - BOLINE  

 Petr VESELOVSKÝ - VELES  

 Eliška OPRAVILOVÁ – LASING 

Mistrovství Evropy - Strzegom 

 Miloslav PŘÍHODA - CAPTAIN HERO  36. Místo / 77 startujících 

Mistrovství světa mladých koní Le Lion d’Angers  

 Miloslav Trunda – SHUTTERFLIKE      8. Místo / 46 startujících 

V roce 2017 bylo uspořádáno 18 kvalifikačních závodů, které vyvrcholily Mistrovstvím ČR v září 
v Kozlovicích, kterého se zúčastnilo 56 startovních dvojic v 5 třídách a 9 družstev.  

V květnu byly uspořádány v Kozlovicích mezinárodní kvalifikační závody CRI 3*. Vítězem CRI3* 
seniorů se stal Lukáš Brůček s koněm Sugars Smart Player a vítězkou CRI3* mladých jezdců se 
stala Brenda Lesniczáková s koněm Ima Lil Pepto.  

Českou republiku reprezentovali na ME FEI v reiningu Antonín Solanský s koněm Remedys 
Moonshine, který skončil na 36. místě a Lukáš Brůček s koněm Sugars Smart Play na 44. místě. 
Na MS FEI v reiningu jsme měli jedinou zástupkyni, a to Brendu Lesniczákovou, která s koněm 
Ima Lil Pepto, která skončila na 29. místě.  

V roce 2017 byl poprvé ve spolupráci s ČJF vypsán Národní pohár mládeže 2017, kterého se 
zúčastnilo 13 jezdců, jimž se sčítaly body na 10 vypsaných závodech napříč republikou.  

Byl zaznamenán nárůst zájmu dětí a mládeže o tuto disciplínu, který bychom nadále rádi 
podporovali. V podzimních měsících byly z iniciativy sportovní komise reiningu a 
Severomoravské oblasti uspořádány 2 kurzy pro reiningové jezdce.  

V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v následujícím roce a upřednostnili podporu 
mladých jezdců a reprezentace. 
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VOLTIŽ 
 

Českou závodní voltižní sezónu 2017 odstartovaly závody v Lysé n.L., mezinárodní pak CVI v 
Itálii.  

Největších úspěchů dosahovali hlavně jednotlivci v kategorii dětí, kdy se několikrát na 
medailové příčky postavila letošní mistryně ČR Tereza Czyžová z TJ Slovan Frenštát p.R. a v 
kategorii junior Vanessa Krištofová z JK Voltiž Albertovec.  

V kategorii seniorů jsme na mezinárodním poli měli jedinou zástupkyni, a to Weroniku 
Zelinkovou z TJ Slovan Frenštát p.R. Na začátku sezóny vypadala slibně nová seniorská skupina 
z TJ Voltiž Tlumačov, která však svou slušně rozjetou sezónu bohužel nedokončila z důvodu 
zranění cvičenců.  

Na společném místě proběhlo letos MS juniorů a ME seniorů, a to v Ebreichsdorfu. Za seniory 
se na start postavila pouze již zmíněná Weronika Zelinková, která obsadila celkové 25 místo. 
Velmi dobře se dařilo juniorům na MS. Skupina ve složení Kocurová, Stříbná, Krištofová, 
Kubíková, Czyžová, Žurková E. na koni Patriot přivezlo krásné páté místo. Historicky pak poprvé 
postoupila juniorská žena do finále, a to konkrétně Vanessa Krištofová, která nakonec obsadila 
14tou příčku.  

Během sezóny proběhlo několik voltižních závodů, kdy alespoň dva významné by bylo dobré 
vyzvednout. Konkrétně mezinárodní již tradiční CVI, které se konalo v areálu TJ Slovan Frenštát 
p.R. Výborně připravený závod a perfektně sehraný tým řadí tento závod k jedněm z 
nejlepších. 

 

Tím druhým významným bylo pak MČR, které letos hostili zástupci z TJ Voltiž Tlumačov.  

Tituly mistrů ČR 2017 si nakonec odnesli tito zástupci: 

 Skupina JK Voltiž Albertovec na koni Patriot 

 Tereza Czyžová, Aladin, TJ Slovan Frenštát p.R. - žena junior A  

 Adéla Kotolová, Landar, TJJ LUCKY Drásov – žena junior B 

 Denisa Králíková a Kristina Claudia Rejnková, Landar, TJJ LUCKY Drásov, dvojice junior 

 TJ Slovan Frenštát p.R. – družstva jednotlivců  

Přehled nejlepších umístění – medailových a finálových za voltiž 2017 na mezinárodních 

závodech: 

 

CVI Fossalta di Portogruaro:  

 CVICh2* - 2. Czyžová Tereza 

 CVIJ2* (finále) - 11. Krištofová Vanessa 

 CVI2* družstva - 8. Team JK Voltiž Albertovec  
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CVI Ebreichsdorf: 

 CVIJ* (finále) - 14. Krištofová Vanessa  

 CVIJ* - 9. Milatová Michaela  

 CVIJ2* - 5. Team JK Voltiž Albertovec   

 CVI3* - 15. Zelinková Weronika  

CVI Pezinok: 

 CVICh2* - 1. Czyžová Tereza 

 CVIJ2* (finále) - 11. Kocurová Kateřina 

 CVIJ2* - 3. Team JK voltiž Albertovec  

 CVI Frenštát p.R.: 

CVICh2* - 1. Czyžová Tereza  

 CVIJ2* - 1. Team JK Voltiž Albertovec  

 CVIJ1* - 2. Team Orion Praha  

 CVIJ2* - 2. Krištofová Vanessa  

 CVI3* - 2. Zelinková Weronika 
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SPŘEŽENÍ 
 

V zimním období roku 2017 se konalo celkem 5 halových závodů úrovně 1* zařazených do 
zimního poháru Jump and driwe winter tour a 3 halové hobby závody. Lze konstatovat, že 
halové závody jsou velice populární jak mezi jezdci, tak i diváckou veřejností a přispívají k 
propagaci vozatajského sportu.  

V tomto roce také proběhl ve zkušebním módu seriál závodů úrovně 1* (Wetblock cup) pod 
širým nebem dle pravidel pro halové závody, který se konal vždy v Němčicích. 

V průběhu letošní sezóny bylo uspořádáno celkem 10 kompletních závodů z toho dva 
mezinárodní na úrovni CAI3* v Kladrubech nad Labem a CAI3*- W v Nebanicích. Nelze také 
opomenout uspořádání 12 hobby závodů do úrovně CAN 1* 

Každoročně se naši jezdci účastní mezinárodních závodů na nejvyšší úrovni jak v ČR, tak i v 
zahraničí: 

CAI Kladruby nad Labem – celkem 21 domácích reprezentantů – 5x pony páry, 7x 
jednospřeží, 7x dvojspřeží, 2x čtyřspřeží. V kategorii čtyřspřeží zvítězil Jiří Nesvačil ml., na 2. 
místě Jiří Nesvačil st., ve dvojspřeží byl nejlepším českým jezdcem Jan Nesvačil na 6. místě. 

CAI Nebanice – 7 českých spřežení – 1x jednospřeží, x dvojspřeží, 1x čtyřspřeží. V kategorii 
dvojspřeží obsadil M. Gössl 2. místo a Z. Jirásek 9. místo, ve čtyřspřeží J. Nesvačil ml. Celkově 
5. místo 

Boguslawice POL- 2x dvojspřeží, 2x jednospřeží 

Fábiánsebestyén HUN  – 2x čtyřspřeží 

Altenfelden AUT – 1x čtyřspřeží, 2x dvojspřeží, 1x jednospřeží, 2x dvojspřeží pony 

Aachen GER – 1x čtyřspřeží 

Beekbergen NED – 1x dvojspřeží 

Ptakowice POL – 1x jednospřeží, 1x dvojspřeží pony 

Donaueschingen GER – 1x čtyřspřeží 

Vrcholem mezinárodní sezóny pro kategorii čtyřspřeží bylo ME Götheborg, kde nás 
reprezentoval J. Nesvačil ml., který obsadil celkově výborné 11. místo. 

Pro dvojspřeží bylo nejvýznamnější mezinárodní soutěží MS Lipica ve Slovinsku, kam se 
kvalifikovala naše 4 spřežení. Finálně pak ČR reprezentovala pouze 2 dvojspřeží vedená J. 
Hroudou a M. Gösslem. 

V početné poli 77 účastníků se M. Gössl umístil na velmi pěkném 29. místě, J. Hrouda pak 
dokončil MS na 59. místě. 

Za zmínku také stojí delegace mezinárodního rozhodčího Jiřího Kunáta za člena sboru 
rozhodčích na WEG 2018 v americkém Tryonu. 

Národní šampionát pro všechny vozatajské disciplíny se konal v Pardubicích, kde se účastnilo 
39 spřežení - 7x pony dvojspřeží, 20x jednospřeží, 9x dvojspřeží, 3x čtyřspřeží  
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Mistři ČR pro rok 2017: 

 pony páry: Michal Kořínek 

 jednospřeží: Jaroslav Petřek 

 dvojspřeží: Josef Drábek 

 čtyřspřeží: Jaroslav Jurák ml 
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VYTRVALOST 
 

Rok 2017 se ve vytrvalostním ježdění nesl ve znamení stabilizace disciplíny. K tomu 
jednoznačně přispěla úprava národních pravidel tak, aby korespondovala s FEI pravidly. Tato 
změna byla jezdci pozitivně vnímána a vedla k logickému rozložení účastí v soutěžích (tvar 
pyramidy) – tedy ZM a Z nejširší základna, s narůstající obtížností soutěží se počet účastníků 
snižoval. (pozn. v letech minulých byla vzhledem k národním úpravám v pravidlech disciplíny 
nejvyšší účast na úrovni S). 

Členská základna se mírně rozrostla (33 nových, licencovaných, jezdců). Počet hobby jezdců je 
zhruba na stejné úrovni jako vloni. Počet jezdců startujících v CEI se též mírně zvýšil. Podařilo 
se i úspěšně otevřít několik soutěží stupně ST. 

Portál JIS, poté, co byl plně zprovozněn, značně zjednodušil jak práci pořadatelů, tak i 
schvalování a publikaci rozpisů jednotlivých akcí. Spolupráci oblastí s členy komise při 
schvalování závodů lze vyhodnotit jako bezproblémovou. Díky tomu byly rozpisy soutěží 
schváleny a vyvěšeny včas a jezdcům se tak usnadnilo rozhodování o účasti v jednotlivých 
soutěžích. 

Pozitivní ohlas mělo spojení MČR s CEI. Toto řešení mělo výrazně kladný vliv jak na celkovou 
úroveň soutěží, tak i na atmosféru závodů a je asi i jedinou možností jak při prestižní soutěži, 
kterou MČR je, zajistit dostatečnou diváckou kulisu při nízkém počtu startujících. 

Méně vydařenou akcí bylo ME v Bruselu, kdy ze 4 startujících dvojic dokončil náročnou 160km 
dlouhou trať pouze Petr Jadlovský s Naomi Dakotou na 30. místě. Stejný jezdec s klisnou 
Karisou dokončil na fantastickém  10. místě MS 7letých koní. Petr Jadlovský je aktuálně na 35. 
místě FEI žebříčku z celkových 3014 jezdců. 

V příštím roce si komise stanovila za úkol podpořit vzdělávání a rozvoj stávajících jezdců 
pořádáním školení a seminářů. Druhým, neméně důležitým úkolem, je seznámení širší 
jezdecké a laické veřejnosti s disciplínou, neboť vytrvalostní ježdění  je stále vnímáno spíše 
negativně a to zejména v důsledku neznalosti disciplíny. 
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Reining 
 

V roce 2017 bylo uspořádáno 18 kvalifikačních závodů, které vyvrcholily Mistrovstvím ČR v září 
v Kozlovicích, kterého se zúčastnilo 56 startovních dvojic v 5 třídách a 9 družstev.  

V květnu byly uspořádány v Kozlovicích mezinárodní kvalifikační závody CRI 3*. Vítězem CRI3* 
seniorů se stal Lukáš Brůček s koněm Sugars Smart Player a vítězkou CRI3* mladých jezdců se 
stala Brenda Lesniczáková s koněm Ima Lil Pepto.  

Českou republiku reprezentovali na ME FEI v reiningu Antonín Solanský s koněm Remedys 
Moonshine, který skončil na 36. místě a Lukáš Brůček s koněm Sugars Smart Play na 44. místě. 
Na MS FEI v reiningu jsme měli jedinou zástupkyni, a to Brendu Lesniczákovou, která s koněm 
Ima Lil Pepto, která skončila na 29. místě.  

V roce 2017 byl poprvé ve spolupráci s ČJF vypsán Národní pohár mládeže 2017, kterého se 
zúčastnilo 13 jezdců, jimž se sčítaly body na 10 vypsaných závodech napříč republikou.  

Byl zaznamenán nárůst zájmu dětí a mládeže o tuto disciplínu, který bychom nadále rádi 
podporovali. V podzimních měsících byly z iniciativy sportovní komise reiningu a 
Severomoravské oblasti uspořádány 2 kurzy pro reiningové jezdce.  

V tomto trendu bychom rádi pokračovali i v následujícím roce a upřednostnili podporu 
mladých jezdců a reprezentace. 
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PONY 
 

MČR 2017 rekordní účast – celkem 231 pony, oproti roku 2016, kdy startovalo 160 dvojic. V 
drezuře celkem 49 dvojic a ve skocích celkem 182 dvojic včetně Styl šampionátu a Šampionátu 
nadějí.  

Drezura: 

 kategorie 8-10 let –  Podešvová Michaela  

 11-13 let na pony S+A – Karolína Wiesnerová  

 11-13 let na pony B –  Procházková Lucie  

 14-16 let –  Marketa Lipinská  

 MASTER 8-16 let – Nikola Feherová 

 

Soutěž družstev - Praha (Karolína Wiesnerová, Zuzana Hradilová, Anna Procházková, 
Tereza Matoušková) 

Skoky: 

 Šampionát nadějí – Anna Kykalová 

 Kategorie 8-10 let na pony S – Nikola Bártová  

 kategorie 8-10 let na pony A – Anna Marie Vítková 

 8-13 let na pony S+A – Karolína Prušáková 

 8-13 let na pony B – Sára Dvořáková 

 14-16 let – Matěj Beinhauer 

Družstva pony do 135cm – Středočeská oblast (Prušáková Karolína, Hasnedlová Eliška, 
Najmanová Laura, Šebestová Johana Laura) 

Družstva pony do 148cm – Praha (Dvořáková Sára, Pařenicová Petra, Hakr Daniel, Skutecký 
Viktor) 

Všestrannost 

 10-13 let – Sára Dvořáková 

 13-16 let – Barbora Vaňková 

V rámci MČR proběhla současně velmi oblíbená stylová soutěž cross na styl pro obě věkové 
kategorie pony, kde stejně jako v celkovém hodnocení zvítězily již zmíněné dvojice. 

Významné soutěže 

 Drezura 

 Drezurní šampionát 

Národní pohár dětí a mládeže ČJF – drezura 

 Skoky 

 Styl Šampionát 
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Národní pohár dětí a mládeže ČJF – skoky 

Zcela nový projekt, který má za sebou první testovací sezonu. Ze strany účastníků a jejich 
rodičů kladné ohlasy. Bohužel, malá informovanost o existenci seriálu. Zahájení NP velmi 
pozdě, mnoho jezdců již jednotlivá kola nemohlo zařadit do svého programu. Malá 
informovanost o možnosti postoupení do finále. V samotném finále v každé kategorii 
startovalo bohužel jen cca 5 jezdců.  

 Czech Equestrian Masters – projekt, který má za úkol propojit disciplíny a věkové 

kategorie. Tour vypsaná pro pony, byla námi hodnocena velice kladně, pro nejmenší 

jezdce byla velkým přínosem a zážitkem. 

 Ponyliga  

Všestrannost 

 Národní poháru ČJF dětí a mládeže- všestrannost pony 2017 Vaňková a Lipton 

 finále Zlaté podkovy 

 

Mezinárodní starty 
Drezura 

 CDIP Fot - Julie Sekaninová 

 CDIP Lipica - Julie Pásková 

 CDIP Mariakalnok - Julie Sekaninová 

 CDIP St. Margarethen - Julie Pásková 

 CDIP Brno - Nikola Feherová, Julie Pásková, Julie Sekaninová 

 CH - EU Kaposvar - Nikola Feherová, Julie Pásková, Julie Sekaninová 

 

Všestrannost 

 CCIP Pallare, Savona - Barbora Vaňková 

 CCIP Scandiano – Vaňková 

 CH - EU Kaposvar - Vaňková 

 

Skoky 

 CSIOP Lamprechtshausen - Eliška Hasnedlová, Jana Táboříková 

 CSN - Laura Najmanová, Team Kateřiny Vašákové, Team Pavla Holešovského, Adéle 

Opatrná, Viktor Skutecký, Vanesa Humeni 
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Vzdělávání 
Talent pony – projekt pro nejmladší talentované pony jezdce. Doufáme, že se tento projekt 
obnoví, jelikož ukázal i rodičům a trenérům, že děti opravdu mohou aktivně jezdit již od 8mi 
let a jejich příprava je velmi důležitá.  

SCP skoky  

rozjela se nám série soustředění pro děti na pony, v modelu SCM pro velké koně. Vedení 
Vladimír Mestenhauser a asistence Nikola Hušková v Čechách, Morava jarní termíny Zdeněk 
Goščík a Pavel Holešovský (spojení s Talent pony), školní rok 2017-2018 Zdeněk Hruška a Pavel 
Holešovský. Soustředění je myšleno již pro zkušenější jezdce proto bychom chtěli udržet i 
Talent pony aby i začínající děti měly své středisko a my nadále podporovali nárůst úrovně 
pony kategorie. 

SCP drezura 

Trenérky Karolína Žižková a Šárka Charvátová, areál Zduchovice. Určeno pro zkušenější dvojice 
s výsledky na drezurních závodech. Tři frekventantky SCP reprezentovaly ČJF na 
mezinárodních závodech a ME. Projekt motivoval jezdce k lepším výkonům, rodiče pak k 
nákupu lepších, kvalitnějších pony a investici do kvalitních trenérů. 

 

 

 


