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Výkonný	výbor	
	
Galavečer	ČJF	
Slavnostní	 večer	 ČJF,	 při	 kterém	 budou	 udíleny	 ceny	 ve	 všech	 kategoriích	 a	
disciplínách,	 se	 blíží.	 	 Již	 v	 sobotu	 27.	 ledna	 2018	 od	 18	 hodin	 se	 v	
reprezentačních	prostorách	Národního	domu	na	pražských	Vinohradech		sejdou	
jezdci,	 trenéři	 	 a	 fanoušci	 jezdectví,	 aby	 oslavili	 a	 uzavřeli	 sezonu	 2017	 a	
společně	 vstoupili	 do	nového	 roku	2018.	 Vstupenky	na	 slavnostní	 večer,	 které	
jsou	k	dispozici	ve	dvou	cenových	relacích	(600	Kč	do	hlavního	sálu	a	300	Kč	na	
galerii),	 si	 zájemci	 mohou	 rezervovat	 prostřednictvím	 internetové	 stránky	 s	
adresou:	 www.jezdeckygalavecer.cz.	 Začátkem	 ledna	 budou	 postupně	
zveřejněna	jména	všech	nominovaných	jezdců	na	webu	ČJF.	

	
	
Uznávání	licencí	s	Polskem	

V	 září	 obdržela	 ČJF	 od	 Polské	 jezdecké	 federace	 výpověď	
dlouholeté	smlouvy	k	datu	31.	12.	2017	o	vzájemném	uznávání	
národních	 licencí	 při	 národních	 závodech	 v	 obou	 zemích.	
Oficiální	 představitelé	 obou	 federací	 v	těchto	 dnech	 jednají	 o	
konkrétních	 podmínkách,	 které	 bude	 nutné	 nastavit	 pro	 obě	

strany	 	 v	souvislosti	 s	novým	 režimem	 vzájemného	 uznávání	
licencí.	V	okamžiku,	kdy	ČJF	bude	mít	ucelené	a	oficiální	 zprávy,	
verifikované	 prezidentem	 polské	 federace	 a	 ukotvené	 v	 nově	
uzavřené	 smlouvě	 s	Polskem,	 budou	 členové	 ČJF	 neprodleně	

informováni.		
	



Pomozte	v	rámci	veřejné	sbírky	
Česká	 jezdecká	 federace	 vyhlašuje	 veřejnou	 sbírku	 povolenou	 Magistrátem	
hlavního	 města	 Prahy	 k	 získání	 peněžitých	 příspěvků	 na	 poúrazovou	 léčbu	
členky	ČJF	MUDr.	Heleny	Terberové.		
Svým	 finančním	 příspěvkem	 může	 každý	 z	 vás	 pomoci	 při	 nákupu	
zdravotnického	 vybavení	 a	 k	úhradě	 nákladů	 na	 případné	 stavební	 úpravy	
spojené	 s	 poúrazovým	 režimem	 jezdkyně.	 Veřejná	 sbírka	 bude	 zahájena	 od									
1.	 ledna	2018.	Pro	tyto	účely	byl	v	souladu	s	ustanovením	§	9	odst.	1	písm.	a)	
zákona	 č.	 117/2001	 Sb.,	 o	 veřejných	 sbírkách	 a	 o	 změně	 některých	 zákonů	
(zákon	o	veřejných	sbírkách),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	zřízen	účet	u	banky	
MONETA	Money	Bank,	a.s.	a	jeho	číslo	je	223223201/0600.		

V	případě	dotazů	neváhejte	kontaktovat	sekretariát	ČJF:	Jaroslav.kunzl@cjf.cz		
	
	
Oblastní	projektová	podpora		

Oblasti	 byly	 vyzvány,	 aby	
informovaly	 své	 subjekty	 o	
možnostech	 v	rámci	 projektové	
podpory	ze	strany	ČJF.	Měly	za	úkol	
seznámit	 své	 členy	 s	
dostupnými	metodickými	 materiály	
a	 do	 10.	 ledna	 mají	 subjekty	
prostřednictvím	 svých	 oblastí	
zasílat	 své	 žádosti	 na	 pořádání	
dotovaných	akcí	v	roce	2018.		

	
	
Změna	sazebníku	ČJF	
Rada	 ČJF	 schválila	 dne	 14.	 12.	 2017	 úpravu	 v	 sazebníku	 členských	 příspěvků,	
licenčních	a	jiných	poplatků	s	účinností	od	1.	1.	2018.	Úprava	se	týká	členských	
příspěvků	fyzické	osoby	uvedené	v	ustanovení	4.4.	Stanov,	členský	poplatek	pří	
vstupu	do	ČJF	je	upraven	na	výši	200	Kč,	ostatní	poplatky	jsou	beze	změn	včetně	
prodloužení	členství	fyzické	osoby	uvedené	v	ustanovení	4.4.	Stanov,	kde	zůstává	
poplatek	nezměněn	na	100Kč.	
	
V	praxi	tato	úprava	sazebníku	znamená,	že	všechny	fyzické	osoby,	které	vstupují	
do	ČJF	jako	noví	členové,	ale	i	ti	kteří	si	neprodlouží	své	členství	do	posledního	
dne	měsíce	února	budou	po	tomto	termínu	platit	za	členství	v	ČJF	částku	200Kč.	
Při	 kontinuálním	 prodloužení	 členství	 v	 průběhu	 registračního	 období,	 tedy	 v	
termínu	 do	 posledního	 dne	 měsíce	 února	 zůstává	 nezměněné,	 tedy	 na	 částce	
100Kč.	 Podobný	 princip	 již	mnoho	 let	 platí	 i	 pro	 subjekty,	 pro	 které	 zůstávají	
poplatky	 nezměněné,	 stejně	 jako	 poplatky	 za	 licence	 osob	 i	 koní	 jsou	 též	 beze	
změny.	Sazebník	naleznete	na	webu	ČJF:		
http://www.cjf.cz/dokumenty/fineko/finance-a-ekonomika/		



Aktuální	informace	o	vyhlášených	neinvestičních	dotačních	
programech	v	rámci	MŠMT	

Ministerstvo	školství	mládeže	a	 tělovýchovy	ČR	vypsalo	dne	
1.	12.	2017	pět	dotačních	programů,	týkajících	se	sportu.	

	
Oproti	 roku	 2017	 došlo	 ke	 změně,	 programy	 již	 nejsou	
číslovány,	ale	mají	svůj	název.	Pro	naše	členské	subjekty	jsou	
v	dané	chvíli	aktuální	pouze	dva	programy:	

• Program	Můj	klub	–	nahrazuje	stávající	program	VIII.	
• Program	 Sportování	 bez	 bariér	 –	 podprogram	 C	 podpora	 sportovních	

klubů	a	TJ	ZPS	
Detaily	k	výše	zmíněným	programům	naleznete	na	webu	MŠMT:		
http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-podpory		
	
Doplňující	 výklad	k	 jednotlivým	programům	 již	připravuje	ČUS	ve	 spolupráci	 s	
vedením	sportu	odboru	MŠMT.	Jakmile	bude	výklad	k	dispozici,	zveřejníme	jej	na	
našem	webu	ČJF.	
	
Vzdělávání	
	
Delegáti	IGEQ	na	závěrečných	zkouškách	instruktorů	jezdectví	v	
Mariánských	Lázních	
Prosincových	 zkoušek	 instruktorů	 jezdectví	 v	 akreditovaném	 středisku	 ČJF	 JA-
SOŠ	Mariánské	Lázně	se	účastnili	zahraniční	pozorovatelé	z	Mezinárodní	skupiny	
pro	 vzdělávání	 (International	 Group	 for	 Equestrian	 Federation	 -	 IGEQ)	 p.	 Ulf	
Wilken	ze	Švédska	a	p.	Peter	Strijbosch	z	Holandska	(oba	funkcionáři	FEI).	ČJF	je	
členem	této	skupiny	již	řadu	let	a	nyní	využila	této	možnosti	v	rámci	srovnávání	
vzdělávání	 v	jednotlivých	 zemích.	 Delegáti	 měli	 možnost	 sledovat	 celý	 průběh	
zkoušek,	setkat	se	a	pohovořit	s	jednotlivými	účastníky	zkoušek	a	na	závěr	byla	
uspořádána	 diskuze	 se	 sborem	 komisařů	 ve	 složení	hl.	 komisařka	 Ing.	Marcela	
Šímová,	 komisaři:	 Ing.	 Jan	 Šíma,	 Vít	 Čmolík,	 Ondřej	 Nágr	 a	 ředitelkou	
akreditovaného	 střediska	 p.	 Hanou	 Zadinovou.	 Delegáti	 IGEQ	 průběh	 zkoušek	
hodnotili	pozitivně	a	předali	ČJF	doporučení,	která	budou	projednána	se	zástupci	
všech	 akreditovaných	 středisek	 spolupracujících	 s	ČJF	 na	 lednovém	 setkání	
v	Praze.	

	
	



Možnosti	složení	ZZVJ	na	„velké	koně“	v	roce	dosažených	11	let	
jezdce	
Vzhledem	k	množství	 výjimek	VV	na	 svém	35.	 zasedání	dne	29.8.2017	 schválil	
úpravu	dokumentu	„Vzdělávání“	tak,	aby	bylo	umožněno	skládat	ZZVJ	konané	v	
měsících	září-prosinec	daného	roku	na	„velké	koně“	dětem,	které	v	daném	roce	
dovršili	nebo	dovrší	věk	11	let.	Závodit	na	velkých	koních		ale	může	jezdec	začít	
až	v	roce,	ve	kterém	dovrší	12	let.	

Změna	byla	schválena	s	těmito	podmínkami:		
	

• Licence	 na	 „Velkého	 koně“	 vstoupí	 v	 platnost	až	 1.1.	 roku,	 ve	 kterém	
jezdec	dovrší	12	let		

• Složení	 této	 zkoušky	 neopravňuje	 jezdce	 účastnit	 se	 závodů	 v	 sedle	
„velkého	koně“	až	do	momentu,	kdy	licence	vstoupí	v	platnost	na	žádných	
oficiálních	 závodech	 (CN)	 pořádaných	 ČJF,	 na	 žádných	 závodech	 v	
zahraničí	 (CN)	 pořádaných	 jinou	 národní	 federací	 ani	 na	 žádných	
mezinárodních	závodech	(CI);		

• Jezdec	 se	 smí	na	 závodech	ČJF	 i	 na	 závodech	pořádaných	 jinou	Národní	
federací	 přihlásit	 pouze	 do	 takových	 soutěží	 a	 do	 takové	 kategorie,	 do	
které	má	v	okamžiku	konání	dané	soutěže	platnou	licenci	ČJF	(tedy	např.	
s	pony	licencí	pouze	v	sedle	„pony“,	s	drezurní	licencí	pouze	do	soutěží	v	
drezuře	 apod.)	 a	 to	 ani	 v	 případě,	 že	 daná	 Národní	 federace	 jezdcům	 s	
tímto	typem	licence	v	dané	kategorii	start	umožňuje.		

• Pro	jezdce	platí	při	účasti	na	závodech	pořádaných	jinou	Národní	federací	
veškerá	 omezení,	 jako	 při	 startech	 na	 Národních	 závodech	 pořádaných	
ČJF.		

• Daná	 omezení	 platí	 i	 v	 případě,	 že	 je	 sekretariátem	 ČJF	 vystaveno	
povolení	startů	v	některé	z	disciplín.	Toto	povolení	startů	je	platné	pouze	
pro	typ	licence	a	kategorii,	kterou	má	jezdec	v	okamžiku	startu	v	soutěži	
platnou.		

• Za	 oprávněnost	 přihlášení	 dvojice	 do	 soutěže	 dané	 kategorie	 je	
odpovědný	 přihlašovatel	 a	 za	 absolvování	 dané	 soutěže	 též	 samotný	
jezdec.		

	
	
Sport	
	
Čeští	jezdci	úspěšní	při	Amadeus	Horse	Indoors	v	Salcburku	
Skvělé	výkony	předváděli	čeští	reprezentanti	na	prestižních	závodech	Amadeus	
Horse	 Indoors	 2017	 v	 Salcburku.	 Mezi	 řadou	 výtečných	 výsledků	 se	 vyjímá	 v	
parkurovém	 skákání	 druhé	místo	 Aleše	 Opatrného	 v	 zahajovací	 soutěži	 CSI4*,	
triumf	 juniorky	Anny	Lani	Novak	při	CSIJ	a	ve	voltiži	vítězství	mladé	závodnice	
Terezy	Czyžové	v	CVI2*CH.	
	

	

	



Opatrný	vstoupil	s	Idariem	van	het	Netehof	do	rakouského	klání	druhým	místem	
v	soutěži	s	překážkami	145	centimetrů,	když	po	bezchybném	výkonu	byl	jen	o	24	
setin	pomalejší	než	vítězný	Němec	Lars	Nieberg.	Nejlepší	český	parkurový	jezdec	
v	sobotní	soutěži	CSI4*	s	výškou	překážek	155	cm	postoupil	s	VDL	Fakirem	po	
bezchybné	jízdě	do	rozeskakování,	v	němž	s	osmi	trestnými	body	obsadil	osmé	
místo.	V	Grand	Prix	s	překážkami	ve	výši	160	cm	pak	tato	dvojice	dokončila	se	
čtyřmi	trestnými	body.		

	
Foto:	CET-David	Horváth	
	
Česká	 hymna	 zněla	 salcburskou	 arénou	 při	 soutěžích	 voltiže	 a	 to	 zásluhou	
třináctileté	 Terezy	 Czyžové,	 která	 triumfovala	 v	 soutěži	 CVI2*CH.	 	 Czyžová	 si	
letos	připsala	řadu	výtečných	umístění,	stala	se	i	mistryní	republiky	v	kategorii	A	
juniorek.	

	

	
Foto:	Petr	Videnka	



V	 Mozartově	 rodišti	 se	 při	 Amadeus	 Horse	 Indoors	 dařilo	 i	 dalším	 českým	
jezdcům.	Juniorka	Anna	Lani	Novak	s	klisnou	Lolla	suverénně	ovládla	soutěž	120	
centimetrů	 vysokou	 při	 CSIJ,	 český	 úspěch	 podtrhla	 druhým	 místem	 Sofie	
Najmanová	s	Pass	Away,	která	si	stříbro	odnesla	tentokrát	s	Lexusem	i	ve	vyšší	
juniorské	 soutěži	 s	 překážkami	 130	 cm.	 A	 do	 třetice	 druhé	 místo	 obsadila	
Najmanová	 v	 soutěži	 s	 překážkami	 125	 cm	 znovu	 s	 Pass	 Away,	 Novak	 a	 Lolla	
přidaly	bronz	v	soutěži	na	čas.	Najmanová	si	vyzkoušela	i	juniorskou	Grand	Prix	
(překážky	140	cm),	a	byť	se	s	Lexusem	do	rozeskakování	nekvalifikovala,	brala	
solidní	osmé	místo.	
Česká	 republika	měla	 zástupce	 i	 v	 pony	 soutěžích.	 Viktor	 Skutecký	 s	 poníkem	
Don	Piro	v	soutěži	CSNP	na	parkuru	110	cm	zajel	nejrychlejší	čas,	ovšem	jedna	
chyba	ho	zařadila	na	třetí	místo.	
	
	
WEG	Tryon	2018	
Sportovním	vrcholem	v	nadcházející	sezoně	budou	bezesporu	světové	 jezdecké	
hry,	 které	 se	 budou	 konat	 v	 americkém	 Tryonu.	 Česká	 republika	 by	měla	mít	
zastoupení	 v	 disciplínách	 skoky,	 paradrezura,	 spřežení,	 vytrvalost	 a	 voltiž.	
Soutěžit	 se	 bude	 celkem	v	8	disciplínách	 ve	dnech	10.-23.	 září.	 Přesné	 termíny	
soutěží	pro	jednotlivé	disciplíny	jsou	již	v	této	chvíli	jasné:	

Vstupenky	 jsou	 již	 v	 prodeji,	 vice	 informací	 na	 stránkách	 organizátora:	
https://tryon2018.com/directory/List/type/351		
	

	

11-23 September 2017

Tuesday
11 Sep

Wednesday
12 Sep

Thursday
13 Sep

Friday
14 Sep

Saturday
15 Sep

Sunday
16 Sep

Monday
17 Sep

Tuesday
18 Sep

Wednesday
19 Sep

Thursday
20 Sep

Friday
21 Sep

Saturday
22 Sep

Sunday
23 Sep

Opening Ceremony Evening

Reining
08:30-13:30
16:00-21:00

Medal
14:00-16:15 18:00-20:15

Medal

Endurance 07:00-20:30 Medal

Dressage 08:45-18:00 08:45-18:00
Medal

10:30-17:30
Medal

08:30-11:40
Medal

Eventing 09:00-16:30 09:00-16:30 11:00-17:00 15:15-17:45
Medal

Jumping 09:00-17:15 09:00-17:15 13:30-16:45
Medal

10:00-13:30
Medal

Vaulting 09:30-19:00 09:30-20:00
Medal

12:00-20:00
Medal

12:00-20:00
Medal

Para-Equestrian Dressage 08:30-17:30
Medal

08:30-17:30
Medal 09:00-16:00 09:00-16:00

Medal
09:00-17:45

Medal

Driving 11:00-16:45 11:00-15:15 09:30-11:30
Medal

Notes: 
1. Medal ceremonies follow published session end times
2. Times remain subject to change
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