Zpravodaj ČJF
Duben 2017
Nový generální sekretář ČJF
Výkonný výbor České jezdecké federace jmenoval na svém dubnovém zasedání nového
generálního sekretáře Jaroslava Kunzla, který se ihned po jmenování ujal své funkce.
Jaroslav Kunzl má více než dvacetileté zkušenosti s chodem sportovního svazu, jak z pohledu
funkcionáře, tak i jednatele servisní organizace. Toto prostředí zná i z pohledu ředitele
sportovního resortu. Mnoho let působil ve vedení České golfové federace, má zkušenosti s
plánováním a realizací projektů. Byl také zodpovědný za komplexní řízení golfového resortu.
Zkušenosti má také z oblasti finančního sektoru, kde zastával řadu vysokých manažerských
pozic.

European Pony Club v Praze
Ve dnech 7. - 9. 4. 2017 se konala valná
hromada EPC (European Pony Club)
historicky poprvé v Praze. ČJF se stala
členem tohoto klubu v roce 2016,
jelikož je to v naprostém souladu s
myšlenkou systému Galopů a
francouzského pojetí jezdectví.
ČJF uspořádala pro účastníky tohoto
jednání ukázkové hodiny výcviku pony v
ČR. V sobotu 8. 4. 2017 proběhl
program organizovaný ČJF na dvou
místech a to ve Dvoře Hoffmeister pod vedením Rii Laciny Hoffmeisterové a v Jezdecké stáji
Rpety, kde ukázkovou hodinu Pony Games předvedli svěřenci paní Alžběty Maškové.
Účastníci konference EPC byli velmi příjemně překvapeni úrovní pony sportu v ČR a pozitivně
hodnotili obě ukázkové hodiny a profesionální vedení lekcí ze strany trenérů.
Zajímavý rozhovor s Riou Lacinou Hoffmeisterovou, který nám byl publikován v časopisu
Instinkt, si můžete přečíst v dubnovém monitoringu na webu ČJF v sekci Tiskové středisko.

FEI SPORT FORUM 2017
Ve dnech 10. – 11. dubna proběhlo v
Lausanne jednání FEI SPORT FORUM
2017, kterého se účastnili nejvyšší
představitelé FEI, zástupci národních
federací a experti z jezdeckého sportu.
Českou republiku reprezentoval Bohumil Rejnek, viceprezident ČJF pro sport a mezi zástupci
FEI komise sportovců byl i náš reprezentant ve voltiži Lukáš Klouda.
Každoroční FEI Sport Forum dává příležitost všem, kteří jsou zapojeni v jezdeckém sportu,
aby se vyjádřili k současným nejdůležitějším tématům. Na programu dvoudenního jednání,
které se soustředilo na disciplíny skoky, drezura, všestrannost a vytrvalost. Diskutována byla
především budoucnost prestižních týmových soutěží – FEI Poháru národů, kdy v letošní
sezoně není již sponzorem Furusiyya a vše financuje FEI sama a pro nadcházející sezonu 2018
se v této chvíli hledá sponzor. Je nutné revidovat stávající formát a strukturu, definovat
všechny silné i slabé stránky. Dále proběhla například prezentace FEI on-line zvacího systému
a diskutovalo se o požadavcích ohledně závodů kategorií CSI/CSIO. Na programu byly i otázky
týkající se rozvoje mládeže a jezdeckého dress codu. Velká diskuze byla vedena na téma
uvolnění finančních limitů pro startovné u závodů kategorie 3 až 5 hvězd.

Hodnocení průběhu SCM 2016/2017
V průběhu měsíce dubna byla zakončena příprava za sezonu 2016/2017 ve většině SCM.
Požádali jsme trenéry o stručné zhodnocení tohoto cyklu:

SCM všestrannost 2016/17
Výcvik se odehrával v Jezdeckém areálu Suchá u Litomyšle a na dostihovém závodišti
v Pardubicích.
Trenéři : Daniela Diringerová, Miloslav Příhoda (2016), Gabriela Slavíková ( 2017), Jiří Skřivan
( 2017)
Ve školním roce 2016/17 proběhlo 10 tréninkových cyklů, celkem frekventanti absolvovali 28
výukových dnů v jezdeckém středisku Suchá u Litomyšle.
Ve spolupracujícím středisku na dostihovém závodišti Pardubice proběhl jednodenní trénink
na terénní trati. Tréninkových dnů v SCM se zúčastnilo 21 jezdců (omluvení jezdci byli
nahrazeni náhradníkem) s 28 velkými koňmi a 10 poníky. Trénink byl zaměřen na všechny tři
zkoušky soutěží všestrannosti drezurní, terénní a skokovou část. Příprava byla doplněna
nácvikem odhadu cvalových temp v terénu na vzdálenosti 1000m, 1500m a 2000m doplněný
o nácvik temp při překonávání terénních skoků. Drezurní příprava byla doplněna o lekce
zaměřené na korekci sedu jezdce. Každý večer jezdci absolvovali teoretickou přípravu, kde
jim byla prezentována série přednášek první pomoci a veterinární péče o koně, výklad
pravidel jednotlivých disciplín a podrobněji byla výuka zaměřena na všestrannost a drezuru.
Samozřejmostí byl každodenní rozbor natočených videí výcvikových lekcí, jak ve skákání, tak i
v drezuře, rozcvičení a další aktivity zaměřené na fyzickou přípravu jezdce.

Na závěr přípravy v SCM byli jezdci hodnoceni v závěrečném testu přípravy SCM, při kterém
probíhalo celorepublikové školení rozhodčích pro drezuru a všestrannost.

SCM – skoky Čechy
Areál: Zduchovice
Trenéři: Roman Drahota, Pavel Vachutka
V průběhu letošního SCM se opět
ukázalo, že spolupráce s drezurním
trenérem je důležitou součástí práce
skokových jezdců. Trenérům se dařilo
přizpůsobovat práci jak potřebám
jezdců, tak potřebám koní. Ke každému
kolu SCM je práce se seznamem
zúčastněných dětí popsaná v třídních
knihách, které byly po každém kole
poslány na ČJF nebo v jezdeckých
kartách účastníků (tyto jsou k dispozici k nahlédnutí u pana Romana Drahoty a slouží
k evidenci sportovního vývoje daného jedince, jsou zde zaznamenány výsledky a pokrok v
tréninku).
V listopadu a prosinci byl výcvik zaměřen na korektní práci na pomůckách, zlepšení sedu a
voditelnosti koní, ať přes překážky, nebo i mimo ně. V lednu a únoru jezdci v této práci
pokračovali s větším zařazením skokové práce. V březnu byla pro všechny účastníky velkou
motivací návštěva pana Tjarka Nagela a jeho zapojení do tréninku. Německý trenér pojal
trénink velice vstřícně a profesionálně. Nejčastěji byl řešen slabý základní pohyb mezi skoky.
Dubnové kolo bylo první den pojato jako opracování na otevřeném kolbišti před závody
(warm up) a druhý den už proběhl klasický závodní den, kdy trenéry zajímalo, jak si jezdci
povedou při opracování koní před soutěží a následně pak projev v samotném parkuru.
Bohužel, jediné, co se v průběhu tohoto ročníku SCM zcela nepodařilo, bylo navázání
kontaktu a komunikace mezi trenéry SCM a osobními trenéry jezdců. Naopak se letos zlepšily
podmínky ze strany majitele areálu ve Zduchovicích ( ustájení, výměna povrchu na hale a na
kolbišti a zřízení učebny na hale).
Letošní SCM má na programu ještě kontrolní závody SPRING JUNIOR TOUR, které se budou
konat v Poděbradech v termínu 2. – 4. 6. 2017. Základní ideou těchto závodů je umožnit
dětem, juniorům a mladým jezdcům jiný typ závodů s účastí výborného zahraničního
stavitele, kterým bude německá stavitelka Christa Heibach. Spolupráce s účastníky SCM bude
samozřejmě pokračovat v průběhu celé sezóny 2017.
Trenéři by byli velmi rádi za každý ohlas, ať od účastníků SCM, tak od jejich trenérů a rodičů,
včetně připomínek od skokové komise.

SCM – drezura
Areál: Kralovický dvůr
Trenéři: Lucie Marešová, Daniela Křemenová

Drezurní SCM pořádalo v roce
2016/2017 7 soustředění, kterých se
účastnilo 15 frekventantů z řad dětí,
juniorů a mladých jezdců. Většinou se
soustředění účastnilo všech 15 jezdců a
někteří i se dvěma koňmi. Během
podzimní přípravy se jezdci soustředili
na proježďování a aktivitu zádě koní a
korekci sedu jezdců. Pracovalo se na
správném grifu v sedu a holeni, který
následně
umožní
jezdcům
mít
nezávislou ruku. Dále byl kladen důraz
na uvolnění koní a prostupnosti. Po té se samozřejmě procvičovaly cviky a probíhala příprava
jezdců i koní na cviky vyšší obtížnosti, dle kategorie jezdců. I letos byly velmi oblíbené
konzultační hodiny s holandskou trenérkou Monique Peutz, které byly nejenom jezdcům
velkým přínosem. Nemalou roli hrála i teoretická příprava, kdy jezdci měli možnost
analyzovat své video záznamy z tréninků. Prostředí v jezdeckém areálu Kralovického dvora
poskytlo velmi kvalitní zázemí a profesionální přístup.
Všichni jezdci jsou připraveni na letošní sezónu a na účast na MČR. Jezdci, kteří se připravují
na ME jsou jmenovitě: Eliška Skřivanová za děti, Anežka Zajícová a Ema Gottwaldová za
mladé jezdce a Barbora Marešová v U25.

SCM skoky Morava
Areál: Chotěbuz
Trenéři: Zdeněk Žíla, Emil Ludvík, Mgr. Petra Balnárová
SCM na Moravě se účastnilo 15 jezdců s celkem 22 koňmi a proběhlo 6 vícedenních
soustředění.
V průběhu výcviku se trenéři zaměřili především na správný pohyb po parkuru, udržení
rytmického a pravidelného cvalu, na rovnováhu koně před i za skokem a precizní projíždění
obratů i trasy parkuru. Jezdci překonávali řady skoků na rovné linii i na obloucích a důležité
bylo dodržovat správný počet cvalových skoků v distancích. Postupně byly do kurzů
zařazovány různé prvky, profily i skoky nad vodou. Co se týká sedu, tam se drezurní
specialistka paní Balnárová zaměřila na to, aby jezdci měli stabilní sed v rovnováze a správně
používali pobídky i pomůcky.
Spolupráce s jezdci bude probíhat i v průběhu sezony a i tito frekventanti z Moravy by se
měli účastnit společných kontrolních závodů SPRING JUNIOR TOUR v Poděbradech, které se
budou konat 2. – 4. 6. 2017.

Mezinárodní závody spřežení v Kladrubech
Národní hřebčín Kladruby nad Labem uspořádal po záštitou ministra zemědělství Mariana
Jurečky, ministra kultury Daniela Hermana a hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického ve dnech 20. – 23. 4. 2017 mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár.
Zúčastnilo se jich 70 spřežení z 8 evropských zemí.

Téměř 150 koní absolvovalo náročné čtyři soutěžní dny. Začínalo se ve čtvrtek a v pátek
drezurní zkouškou. Následoval adrenalinový sobotní maraton, při kterém jezdci společně
najeli téměř 1000 km. Závody uzavíral nedělní parkur spřežení. Z domácích účastníků podal
suverénně nejlepší výkon Jiří Nesvačil jun., reprezentant Národního hřebčína Kladruby nad
Labem. V královské disciplíně čtyřspřeží nenašel přemožitele a ve své kategorii zvítězil.
Soutěž jednospřeží ovládli reprezentanti z Polska. V soutěži dvojspřeží se nejvíce dařilo
zástupci z Rakouska. Jezdci dvojspřeží pony měli v rámci své kategorie možnost získat
kvalifikaci pro start v soutěžích na mezinárodní úrovni s vyšší obtížností a vítězství putovalo
do Německa.
Zajímavý rozhovor s Jiřím Nesvačilem jun. Nám byl uveřejněn na webu aktualne.cz a přečíst
si ho můžete na FB ČJF nebo v dubnovém monitoringu na webu ČJF v sekci Tiskové středisko.

Účast českých jezdců na Global Champions Tour
Dva čeští skokoví jezdci Aleš Opatrný a Anna
Kellnerová zahájili svou účast v prestižní skokové
sérii Global Champions Tour 2017. Účastní se týmové
soutěže Global Champions League a v jejich týmu
Berlin Lions jsou špičkoví jezdci Max Kühner
(Rakousko), Gerco Schröder (Holandsko), Cindy van
der Straten (Belgie) a sponzorem týmu je Czech
Equestrian Team. Manažerkou a trenérkou týmu je
známá irská jezdkyně Jessica Kürten.
V prvním kole v Mexiku se Aleš Opatrný probojoval
s koněm VDL Fakir po skvělých výkonech až do finále
pro nejlepších 25 jezdců. Anna Kellnerová a Max

Kühner bojovali v soutěži týmů a skončili na 15. místě. Ve druhém kole v Miami jel tým
v českém složení Aleš Opatrný a Anna Kellnerová a dokončili na 17. místě. Ve třetím kole v
Šanghaji skončil tým Berlin Lions ve složení Anna Kellnerová a Gerco Schröder na 13.místě a
připsal si ze třech kol dosud nejvyšší počet bodů. Anně Kellnerové se v Šanghaji velmi dařilo
s koněm Giljandro van den Bosrand, když velmi těžký parkur do 160 cm dokončili s pouze 9
trestnými body, což je s ohledem na věk jezdkyně a těžkou konkurenci výborný výkon. Dále
míří tým Berlin Lions do Madridu.

Pozvánka na FEI seminář pro drezurní stewardy
Dne 27.května proběhne v Praze kurz-refreshing pro FEI drezurní stewardy. Ředitelem kurzu
je pan Marek Posluzsny a asistentem Bohumil Rejnek. Pozvánka je publikována na webu ČJF
a zájemci mohou své přihlášky posílat na paní Jitku Procházkovou do 12.května.

Pozvánka na jarní školení drezurních rozhodčích
Pořadatelem školení je OV Praha ve spolupráci s drezurní komisí ČJF. Drezurní rozhodčí jsou
povinni se zúčastnit jarního školení pořádaného DK, jinak nemohou být zařazeni do sboru
rozhodčích v daném roce - 2017.Rozhodčí drezury musí mít platný refreshing všeobecných
pravidel 1x za 2 roky. Místo školení je Strahov, datum 8.5. a školitelem je pan Vít Čmolík. Více
informací naleznete na webu ČJF.

Pozvánka na školení pro drezurní rozhodčí obtížnosti TT
Termíny školení jsou:
6.05.2017 -

10,00 hodin - Praha Strahov (ČJF) – školitel ing. Simona Fialová Ph.D.

17.05.2017-

14,00 hodin - Brno Panská Lícha – školitel ing. Simona Fialová Ph.D.

30.06.2017-

09,00 hodin - Královice – školitel ing. Gabriela Valeriánová

Školení pořádá ČJF ve spolupráci s Drezurní komisí a více informací a podmínky kurzů jsou
publikovány na webu ČJF.

