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Zpravodaj únor 
 

Výkonný výbor 
Pozvánka na volební konferenci ČJF 

Dne 10. dubna od 10.00 hodin se ve Sportovním centru Nymburk uskuteční volební 
konference ČJF. Na programu budou zprávy o činnosti a hospodaření za období od 
poslední konference a zprávy disciplinární, kontrolní a revizní komise o činnosti. 
V další části konference se představí kandidáti na pozici prezidenta ČJF a bude 
následovat volba prezidenta, členů VV a členů disciplinární, kontrolní a revizní komise. 
Delegáti byli zvoleni na jednotlivých konferencích oblastí. 

 

Konference oblastí v únoru 

V průběhu měsíce února proběhlo celkem šest oblastních konferencí. Na 19. března 
je svolána konference Severočeské oblasti vzhledem k tomu, že rozhodnutím 
disciplinární komise byla zrušena rozhodnutí konference ve věci výsledku volby 
předsedy OV, členů OV a delegátů na volební Konferenci ČJF. Tyto se budou 
opakovat.  

Jednotlivé oblastní konference měly „povinné“ body dle Jednacího a volebního řádu 
Konferencí oblastí, mezi které letos patřila i volba delegátů na Konferenci ČJF.  



 

Současně byly voleny i nové oblastní výbory. V některých oblastech zůstaly týmy 
prakticky beze změn, ale v Plzeňské oblasti a na Vysočině ukončili svoji činnost 
předsedové OV. V Plzni vystřídala Antonína Pittnera Ing. Eva Mentlíková a na 
Vysočině pak Ing. Zdeňka Studence střídá František Háva. Na oblastních konferencích 
se představili také kandidáti na prezidenta ČJF, kterými jsou Ing. Olga Plachá  
a Ing. Richard Benýšek.  

 

Češi budou usilovat o olympijskou kvalifikaci 

Ve třech disciplínách budou čeští jezdci v tomto roce bojovat o kvalifikaci na 
olympijské hry 2020. Čeští reprezentanti budou o místenku pro Tokio usilovat  
v parkurovém skákání, ve všestrannosti a v drezuře. Aspirovat budou také na 
paralympijské hry v disciplíně paradrezura.  

V parkuru se situace zkomplikovala, neboť Mezinárodní jezdecká federace (FEI) 
nečekaně změnila již odsouhlasené podmínky pro týmovou kvalifikaci. Týmový 
kvalifikační závod rozdělili do dvou destinací s tím, že z každého místa postoupí  
pouze jeden, a to vítězný tým. Jak jsme již informovali, ČJF podala proti celému 
postupu protest, který se nyní řeší. Závodit se tedy bude v Moskvě a v Budapešti. 
Český tým si po dohodě vybral Budapešť, kde již jezdci úspěšně závodili a velmi  
se jim tam dařilo. Kvalifikace se uskuteční v termínu 27.–30. 6.2019 a zúčastnit by se 
měli jezdci Anna Kellnerová, Emma Augier De Moussac, Aleš Opatrný, Zuzana 
Zelinková a Ondřej Zvára. 



 

Reprezentanti ve všestrannosti se pokusí vybojovat místenku pro Tokio na konci 
května 22. – 26. 5. v polském Baborówku. Výhodou určitě je, že stavitelem tratí bude 
Lars Christensen, který shodou okolností připravuje české naděje v projektu 
Sportovního centra mládeže a i někteří seniorští jezdci se s ním v zimě připravovali na 
sezonu. Kvalifikace se účastní Miloslav Příhoda, Petr Myška, Petr Lacina, Robert 
Pokorný a Tereza Mrázková.  

Drezurní jezdci by se rádi pokusili o olympijskou kvalifikaci v Moskvě, která se pojede 
v červnu v rámci čtyřhvězdičkových CDI závodů. V této chvíli je přihlášeno osm jezdců, 
kteří jsou připraveni vypravit se do Moskvy na kvalifikace a sestavit družstvo. Jedná 
se o jezdce Pavlu Rubíčkovou, Kateřinu Cox, Petru Minářovou, Vandu Bělinovou, 
Adélu Neumannovou, Hanu Vašáryovou, Libuši Půlpánovou a Fabrizia Sigismondiho. 

V paradrezuře bude o letenku do Tokia usilovat Anastasja Vištalová, která by ráda 
navázala na účast na předchozí paralympiádě v Riu de Janeiro v roce 2016. 

 



 

FEI 
Volné pozice ve FEI 

FEI otevřela výběrové řízení na některé volné pozice.  
Seznam celkem 31 pozic pro rok 2019 včetně popisu  
práce, požadavků a termínů naleznete na webu 
FEI: https://inside.fei.org/fei/elections/job-specs  

Termín pro zaslání žádosti o zařazení do výběrového  
řízení je jednotný: 1. května 2019 do půlnoci. Zájemci  
se mohou hlásit prostřednictvím ČJF, GS pan  
Jaroslav Kunzl: Jaroslav.kunzl@cjf.cz.  

 
 

Vzdělávání 
Dokument Vzdělávání v ČJF 2019 byl aktualizován 

Upravený a aktualizovaný komplexní dokument Vzdělávání v ČJF naleznete na webu 
v sekci Dokumenty: http://www.cjf.cz/vzdelavani/dokumenty-vzdelani/  

https://inside.fei.org/fei/elections/job-specs
mailto:Jaroslav.kunzl@cjf.cz
http://www.cjf.cz/vzdelavani/dokumenty-vzdelani/


 

Publikace Galop v prodeji  

Rádi bychom vás informovali o navázání  
spolupráce s e-shopem www.konskeknihy.cz. 

Rádi bychom vás informovali o navázání spolupráce  
s e-shopem www.konskeknihy.cz, kde je možné  
zakoupit námi publikované učebnice  
GALOP® PONY, GALOP® 1, GALOP® 2. 

V případě zájmu o 10 a více kusů od každé  
učebnice se můžete obracet i na sekretariát  
ČJF: katerina.babinska@cjf.cz. 

 

 

Závěrečné zkoušky stavitelů a doškolení 

Dne 8. 2. se v Kolíně konalo doškolení stavitelů parkuru I. třídy, kterého se účastnilo 
celkem osm stavitelů, z toho dva ze středních Čech a šest z ostatních oblastí. 
Závěrečných zkoušek stavitelů II. a III. třídy se účastnilo sedm stavitelů, dva z oblasti 
střední Čechy, pět z ostatních oblastí a všichni účastníci složili zkoušku úspěšně. 
Školitelé byli Václav Drbal, Ing. Jan Šíma, Petr Mašek. 

Oblast střední Čechy pořádá další doškolovací seminář pro stavitele parkuru III. třídy 
23. března 2019 na Ptýrově. 

mailto:katerina.babinska@cjf.cz


 

Sport 
Vingrálková úspěšná v Lublinu 

Talentovaná juniorská jezdkyně Sára Vingrálková zahájila úspěšně sezonu 2019 na 
CSI2 v polském Lublinu při Cavaliada Tour. Při svém prvním startu 31. ledna hned 
obsadila třetí místo v soutěži 140 cm Big Tour s koněm Kas-Sini DC. Následující den 
se Sáře dařilo v sedle klisny L’Amour v Middle Tour, kdy soutěž 130 cm absolvovala 
také bez trestných bodů.  

Rozhovor s touto mladou českou jezdkyní, který připravila ČJF ve spolupráci 
s agenturou Medea, si můžete přečíst v časopise Exkluziv, který vyjde 27. března. 

 

 

Foto: Tomáš Holcbecher 

 

  



 

Vavříková zahájila v Ebreichsdorfu 

Eva Vavříková, čerstvá držitelka titulu Drezurní jezdec roku v kategorii junior, zahájila 
sezonu v rakouském Ebreichsdorfu na závodech CDN 1.–3. 2. Hned v úvodu zajela  
s koněm Siracusa s hodnocením 69,510 %, což ve výsledném pořadí znamenalo 
druhé místo. První místo jim ale neuniklo v sobotu 2. 2. s hodnocením 69,054 %  
a čtvrtí skončili v neděli. Tato talentovaná mladá jezdkyně bude od letošní sezony 
reprezentovat Czech Equestrian Team. 

 

Foto: archiv jezdkyně 

 

Josef Hrouda zvítězil v prvním kole Zimního poháru 

V prvním vozatajském kole Zimního jezdeckého poháru 2019 2. února zvítězil 
v kategorii čtyřspřeží Josef Hrouda, druhé místo obsadil Jiří Nesvačil junior. Závodů 
se účastnilo celkem 60 kočárů, a v kategorii dvouspřeží zápolilo dokonce 24 kočárů. 
V jednospřeží pak zvítězila Michaela Lesáková. 

  



 

Zelinková slavila vítězství v túrách pro mladé koně ve Valencii 

Členka reprezentačního kádru Zuzana Zelinková vyrazila na několik týdnů do 
Španělska, kde závodila především s mladými koňmi. Po několika úspěšných jízdách 
a umístěních v Olivě se začátkem února přesunula do nedaleké Valencie, kde se 
konaly mezinárodní závody CSI2, CSI1 a CSIYH1. První dny patřily pouze mladým 
koním a Zuzaně se podařilo zajet několik čistých parkurů. Nakonec zvítězila ve 
čtvrtečním finále pro šesti- i sedmileté koně, a to s klisnami Indira H a Ekatherina.  
I v následujícím týdnu své úspěchy zopakovala a zvítězila ve finále pro šestileté koně 
v sedle klisny Abby. V sobotních soutěžích 17. února se jí dařilo především v sedle 
klisny Larima, když v soutěži 145 cm obsadila třetí místo.  

 

  

Foto: archiv jezdkyně 

 

Češi zářili v Kreuthu 

Do německého Kreuthu se na národní závody od 14. do 17. února sjela početná 
skupina českých jezdců. Nejvíce se v průběhu víkendu dařilo Martinu Řezníčkovi, který 
zvítězil v několika soutěžích.  

S Coolmanem 68 získal první místo v soutěži 140 cm, kde třetí místo patřilo Aleši 
Opatrnému v sedle klisny Jakarta Royale D.S. Martin pak s Clintinem slavil vítězství 



 

na parkuru 125 cm. Sérii vítězství doplnil s Cäcilií S na parkuru 135 cm a na třetím 
místě pak dokončil opět Aleš Opatrný, tentokrát s Daylight 315.  

V nejvyšší sobotní soutěži na úrovni 140 cm byl úspěšnější Aleš Opatrný s Daylight 
315, druhé a třetí místo patřilo pro změnu Martinu Řezníčkovi s koňmi Chanya  
a Coolman 68.  

Martin Řezníček útočil na přední pozice i v nedělní soutěži s obtížností 135 cm, kde 
skončil první s Carlo Zwei B a druhý s Clintinem. Nakonec triumfoval v nedělní Velké 
ceně, kde obsadil první a třetí příčku s koňmi Chanya a Coolman 68. Aleš Opatrný 
s Jakartou Royale D.S. byl čtvrtý. 

 

 

Foto: archiv jezdce 

 



 

Češi závodili v Šamoríně 

V soutěžích ponyů startovala Klára Hlaváčková v sobotu 16. února v Šamoríně  
a podařilo se jí dvakrát zvítězit se Samem 19 v soutěžích pro pony do 60 cm, a v ZM 
90 cm. V neděli se této jezdkyni podařilo zvítězit s Cheyenne v soutěži 105 cm a na 
třetím místě v soutěži 115 cm. 

Mezi seniorskými jezdci byl úspěšný Miloslav Příhoda s Clear Jolie, který obsadil 
dvakrát druhé místo v páteční soutěži 130 cm a v sobotu v parkuru s obtížností 135 
cm. 
 

 

Foto: archiv jezdkyně 

 

Nový tým Prague Lions pro GCL 

Tým Prague Lions nastupuje do roku 2019 v nové sestavě. V té zůstává Anna 
Kellnerová, belgický reprezentant Niels Bruynseels a Nizozemec Gerco Schröder. 
Doplní je nizozemský jezdec Marc Houtzager, Belgičan Wilm Vermier a Němec Marco 
Kutscher. Aleš Opatrný v první polovině sezony prozatím nenastoupil, jelikož jeho 
prioritou pro letošní rok je soustředit se na plnění olympijské kvalifikace pro OH v Tokiu 
2020. 



 

 

Foto: Czech Equestrian Team 

 

Jezdecký festival 2019 v Královicích pod záštitou ČJF 

I v letošním roce podpoří ČJF Jezdecký festival,  
který se bude tentokrát konat v Královicích u Slaného.  
V průběhu tří dní od 22. do 24. března uvidí diváci  
celkem 27 soutěží a závodit se bude ve čtyřech  
disciplínách – skoky, drezura, voltiž a spřežení.  

Více informací naleznete zde:  www.jezdeckyfestival.cz. 

http://www.jezdeckyfestival.cz/

