
„SOUTĚŽE PODKOVY, O.P.S.,  ŠKOLNÍ STATEK, HUMPOLEC. 

 

 

 
 

ZÁPIS  ZE  SCHŮZE  OV SERIÁLU ZÁVODŮ ZP, 
KONANÉ  DNE  23. 10. 2013  V  HUMPOLCI. 

 

Přítomni: Ing. Klubal, Háva, Mandysová, Šamal, Mgr. Nývlt, Ing. Charvát, Heidenreich, 

Hlavenka, Kusý, Ing. Kříž, Ing. Kunát. 

Omluveni: Ing. Kamír, Mikulášik, Ing. Jandl, Ing. Klauz, Sůrová, Mgr. Perníčková. 

Hosté:  Ing. Mácha, Ságl, Ing. Theimer, Rozsypalová, Heidenreichová, Ing. Schwarz, 

Grodl, 
 

OV ZP projednal: 

 
 Po zahájení schůze a schválení programu (Háva), krátce přivítal přítomné předseda 

správní rady o.p.s. a ředitel Školního statku Humpolec Ing. Mácha. Informoval o 

ukončení výstavby nového kravína v areálu ŠS, což umožní v roce 2014 znovu pořádat 

kvalifikační kolo ZP v měsíci červenci. 
 

 Pořadatelé kvalifikačních kol mohou, v případě zájmu, využít internetové stránky Zlaté 

podkovy a po dohodě s Ing. Klubalem tam zveřejnit svoji prezentaci. 

 

  Při 48. Ročníku ZP proběhlo KMK ve všestrannosti. Jednalo se pouze o kvalifikační 

kola. Samotné Finále KMK se při Finále ZP nekonalo. Vyhlašovatel KMK tak ukončil 

několikaletou spolupráci i tradici, kdy byla uzavřena dohoda, že se celé KMK koná 

v rámci Seriálu závodů ZP. Pořadatelé ZP jsou připraveni zabezpečit KMK i pro rok 

2014. Kontaktní osobou mezi OV ZP a vyhlašovatelem KMK pro rok 2014 je ředitel 

Školního statku v Humpolci a předseda správní rady o.p.s. Ing. Jan Mácha. 
 

 Velmi kladně je přijímána spolupráce se SCHČT při finále ZP v Humpolci. 

„Přehlídka výkonných koní plemene ČT“ je mezi majiteli koní stále více oblíbená. 

Bylo by dobré v této spolupráci pokračovat a nadále jí rozvíjet. Kontaktní osobou mezi 

OV ZP a SCHČT je ředitel Školního statku v Humpolci a předseda správní rady 

o.p.s. Ing. Jan Mácha.  
 

 OV ZP rozhodl, že Jezdecká stáj Těšánky se při 49. Ročníku Seriálu závodů ZP v roce 

2014 stane pořadatelem kvalifikačního kola ZP – všestrannost. 

 

 OV ZP kladně přivítal informaci manažerky komise Pony Mgr. Perníčkové o vyhlášení 

soutěží pro nejmladší jezdce Pony ve všestrannosti – BENJAMIN CUP. 

Při některých kvalifikačních kolech ZP bude vypsána rámcová nepostupová soutěž pro 

Pony stupně ZL, které se budou moci zúčastnit nejmladší jezdci Pony. Na Moravě se 

jedná o Loštice, Panskou Líchu a mimo ZP Rudnou p. Pradědem. V Čechách o 

Borovou, Kolesa. Humpolec - kvalifikační kolo ZP, je v jednání. Komise PONY 

přispěje každému pořadateli částkou 5.000,- Kč na částečné krytí nákladů. 

 

 

 
 

SERIÁL ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA. 
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 OV ZP stanovil termíny kvalifikačních kol a finále 

pro 49. ročník Zlaté podkovy v roce 2014. 
 

PARDUBICE 19.4.-.20.4. Všestrannost  

DVOREČEK 3.5. – 4.5. Všestrannost  

SEMICE 10.5. – 11.5.  Spřežení CAN-A 

BOROVÁ  17.5.-18.5. Všestrannost  

POLICE NAD METUJÍ 16.5.-18.5.  Spřežení CAN-A,CAI-A 

PANSKÁ LÍCHA   6.6. - 8.6. Všestrannost, CCI*  

LOŠTICE 21.6.- 22.6.      Všestrannost  

JK MIKULOV 28.6.-29.6.  Spřežení CAN-A 

KOLESA 4.7. - 6.7. Všestrannost   

PARDUBICE 12.7. - 13.7.  Spřežení CAN-A 

HUMPOLEC  19.7.-20.7. Všestrannost  

TĚŠÁNKY 2.8.-3.8. Všestrannost  

HUMPOLEC- finále 22.8.-24.8. ZP – finále  Spřežení CAN-A 
 

Pořadatelům kvalifikačních kol ve všestrannosti se doporučuje vypisovat závody jako 

dvoudenní. Pořadatelé upřesní rozpisem. 

Stejně jako v předchozích ročnících se doporučuje vypisovat při kvalifikačních  kolech 

všestrannosti rámcové soutěže „Z“ a „ZL“ otevřené pro všechny koně. 

Na Slovensku  budou výsledky ze závodů ve všestrannosti, které si určí Komise 

všestrannosti Slovenské jezdecké federace, uznány jako kvalifikační pro účast ve finále ZP 2014. 

(poslední kvalifikační kolo se může konat 3. – 4. 8. 2014). Kvalifikační podmínky stejné jako 

v ČR. 
 

 

 OV ZP stanovil sportovně technické podmínky 

pro 49. ročník Zlaté podkovy v roce 2014. 
 

Zlatá podkova Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS 

Stříbrná podkova Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS 

Bronzová podkova Soutěž pro děti   (12-14 let) a    juniory (14-18 let) 

Soutěž nadějí Soutěž pro 4. a  5. ti leté koně a starší koně s licencí sportovního  

koně vystavenou poprvé v roce 2014. 

Soutěž PONY Soutěž pro jezdce 10-16 let, kategorie PONY do 148 cm KVH 

Soutěž PONY se při Seriálu závodů ZP rozhoduje dle pravidel 

všestrannosti 

Mistři opratí Soutěž pro všechny jezdce, případné omezení dle PJS 
 

SOUTĚŽE KVALIFIKACE FINÁLE 

Zlatá podkova Jednohvězdičková soutěž Dvouhvězdičková soutěž           

Stříbrná podkova „L“                  Jednohvězdičková soutěž 

Bronzová podkova „ZL“                „ZL“ 

Soutěž nadějí „ZL“                „ZL“ 

Soutěž PONY „L“ - pony               „L“  - pony               

Mistři opratí A/1 - CAN A,  

A/2 – CAN A,  

A/4 – CAN A,  

A/2 –P, CAN A,  

A/1 - CAN A,      úloha FEI č. 9 

A/2 – CAN A,     úloha FEI č. 8B 

A/4 – CAN A,     úloha FEI č. 11 

A/2 –P, CAN A,  úloha FEI č. 6A 

Obtížnost drezurních úloh pro spřežení na jednotlivých kvalifikačních kolech si bude 

každý pořadatel určovat svým rozpisem. 

Obtížnost drezurních úloh pro všestrannost bude stanovena ve Statutu ZP. Statut ZP bude 

schválen počátkem roku 2014. 

Soutěž pony – všestrannost,  je v rámci Seriálu závodů ZP rozhodována dle pravidel 

všestrannosti. 
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 Účast ve finále 49. ročníku ZP v Humpolci:  
U sedlových soutěží Zlaté podkovy platí, že kvalifikaci získává vždy dvojice jezdec a kůň.  

 

OV ZP po zkušenostech ze 48. Ročníku ZP a po diskuzi nakonec hlasováním 

rozhodl takto: 
 

1. Účast ve finále 49. Ročníku ZP v roce 2014 mají zajištěnu vítězové (dvojice jezdec a 

kůň, nebo spřežení) finále 48. Ročníku ZP z roku 2013. 
 

Toto pravidlo plně platí pro soutěže A/2, A/1, A/2P (A/4 žádnou kvalifikaci mít nemusí) 

a pro soutěže ZP a SP. 
 

Pro soutěže BP a PONY je částečně omezeno věkem jezdců. 
 

(Např. vítěz BP, kterému bylo v roce 2013 osmnáct let, nemůže v roce 2014 své 

vítězství obhajovat, protože vzhledem k věku kterého v tomto roce (2014) 

dosáhne (19. let), nemůže v soutěži BP startovat.  

Také vítěz finále  Pony, který byl v roce 2013 16.ti letý již v této kategorii v roce 

2014 nemůže startovat.) 
Mladší vítězové (Finále 2013), kteří budou v roce 2014 ještě věkově odpovídat 

podmínkám soutěže (BP a PONY) mají kvalifikaci do finále ZP 2013 zajištěnu. 

 

Pro Soutěž nadějí (SN) toto pravidlo neplatí pro koně, kterým bylo v roce 2013 5 (pět) 

let.  

 

2. Finále SEDLOVÝCH SOUTĚŽÍ se bude moci zúčastnit DVOJICE, 

 KTERÁ  DOKONČÍ  KVALIFIKAČNÍ KOLA  S VÝSLEDKEM, KTERÝ VZNIKNE SOUČTEM 

BODŮ PODLE NÍŽE UVEDENÉ TABULKY: 

           

 POŘADÍ                    
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Víc než 21 startů v soutěži -          všichni, kteří  dokončí od místa 21, obdrží 5 bodů     

body 30 27 25 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 

                       

16 - 20 startů v soutěži -       všichni, kteří  dokončí od 16 místa  do 20 místa, obdrží 5 bodů   

body 25 22 20 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5   

                       

11 - 15 startů v soutěži -           všichni, kteří  dokončí od 11 místa  do 15 místa, obdrží 5 bodů   

body 20 17 15 12 11 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5        

                       

Do  10  startů v soutěži -       všichni, kteří dokončí od 8 místa  do 10 místa, obdrží 5 bodů    

body 16 13 11 9 8 7 6 5 5 5             

 

Po dokončení prvního kvalifikačního kola vznikne v každé soutěž základní tabulka 

dvojic, která bude zveřejněna na stránkách WWW.ZLATAPODKOVA.CZ. Po každém 

dalším kvalifikačním kole bude tabulka upravena dle umístění a dosažených bodů a opět 

zveřejněna. (Vzhledem k tomu, že v průběhu čtyř měsíců je celkem 8 kvalifikačních kol 

pro soutěže všestrannosti velmi dobře termínově rozložených, je vysoká  

pravděpodobnost, že jezdci, kteří pravidelně startují v Seriálu závodů ZP, kvalifikaci pro 

účast ve Finále ZP 2014 získají).  

   

 

http://www.zlatapodkova.cz/
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Takové vyhodnocení platí pro ZP, SP, BP, SN a PONY v následujících variantách: 

a) Dvojice může získat body ve stejné soutěži. (Např. BP) 
 

b) Dvojice může získat body z různých soutěží za předpokladu že: 

 Minimálně jeden výsledek získá pro soutěž, ve které chce startovat ve finále a další 

výsledky může získat ze soutěže vyšší – např. 1x BP a další výsledky z vyšších soutěží. 

Platí, že když chce startovat např. v BP, musí mít alespoň jeden výsledek z BP. Není 

možné získat kvalifikační výsledky ve SP a potom ve finále chtít startovat v BP 

 Pro PONY platí, že mohou získat další kvalifikační výsledek z vyšších soutěží. 

 Vždy platí, že musí být získán alespoň jeden kvalifikační výsledek pro soutěž, ve které 

chce dvojice startovat ve finále. 

 V případě, že pořadatel kvalifikace vypíše soutěž CNC2*, nebo mezinárodní soutěž, bude 

výsledek z těchto soutěží uznán jako kvalifikační pro ZP. 

 Body, které dvojice získá ve vyšších soutěží se pro potřeby přihlášky do finále násobí 

koeficientem 1,2. 

PRO SOUTĚŽE VŠESTRANNOSTI PLATÍ, ŽE PODLE SITUACE V JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍCH BUDE 

MÍT KVALIFIKACI ZAJIŠTĚNOU MINIMÁLNĚ 40% (MŮŽE BÝT TŘEBA I 80%) STARTUJÍCÍCH 

DVOJIC. 
 

ZÁMĚREM POŘADATELE FINÁLE 2014 JE ÚČAST ASI 100 ÚČASTNÍKŮ V SOUTĚŽÍCH  

VŠESTRANNOSTI . 
 

3. Pro SOUTĚŽE SPŘEŽENÍ bude ke stanovení průběžného pořadí použit  

modifikovaný systém vyhodnocení,  jako je v Poháru spřežení. Vyhodnocovat se 

budou jen kvalifikační kola spřežení.  (Neplatí pro A/4).  

V případě, že pořadatel kvalifikačního kola spřežení bude zároveň pořádat např. 

mezinárodní závody, bude výsledek z těchto závodů uznán jako kvalifikační 

(stejně jako u sedlových soutěží). 

ZÁMĚREM POŘADATELE FINÁLE 2014 JE ÚČAST ASI 25 ÚČASTNÍKŮ V SOUTĚŽÍCH  

SPŘEŽENÍ . (ÚPLNĚ HRANIČNÍ POČET JE 30 SPŘEŽENÍ). 

  
 

PŘIHLÁŠKY DO FINÁLE ZP 2014 BUDOU DVOUKOLOVÉ. 
1. KOLO -  KVALIFIKOVANÝ ZÁJEMCE O ÚČAST VE FINÁLE POŠLE DO HUMPOLCE V URČENÉM 

TERMÍNU NORMÁLNÍ PŘIHLÁŠKU - FORMULÁŘ NA WWW.ZLATAPODKOVA.CZ, KDE BUDE 

TAKÉ SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH. 

ZÁJEMCI O ÚČAST VE FINÁLE, KTEŘÍ POUŽIJÍ BODOVÉ HODNOCENÍ Z RŮZNÝCH SOUTĚŽÍ 

ZAŠLOU STEJNOU PŘIHLÁŠKU S UVEDENÍM MÍST A KVALIFIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ. 

2. KOLO -  V PŘÍPADĚ, ŽE BY  PŘIHLÁŠENÍ KVALIFIKOVANÍ NENAPLNILI PŘEDPOKLÁDANÝ 

POČET STARTUJÍCÍCH VE FINÁLE, BUDE NA STRÁNKÁCH WWW.ZLATAPODKOVA.CZ 

VYHLÁŠENO 2. KOLO PŘIHLÁŠEK. PŘIHLÁSIT SE BUDE MOCI KAŽDÝ, KDO VE 49. ROČNÍKU 

ZP ZÍSKAL NĚJAKÉ BODY V KVALIFIKACÍCH. JAKMILE SE NAPLNÍ POŽADOVANÝ POČET 

STARTUJÍCÍCH VE FINÁLE ZP BUDE 2. KOLO UZAVŘENO. 
 

Uzávěrka přihlášek prvního, případně termín vyhlášení druhého kola 

přihlášek budou v Rozpisu finále. 
 

 OV ZP umožní při 49. Ročníku Zlaté podkovy 2014 získat pro účast ve 

finále tzv. VOLNOU KARTU (VK) za úplatu. 

 

Pravidla pro získání VK: 
 

– Celkový počet VK se stanovuje na čtyři pro sedlové soutěže a jednu pro soutěže spřežení. 

– Podmínky pro přidělení VK: 

– Přednost mají jezdci a koně registrovaní v JK pořadatelů – kvalifikace a finále. 

http://www.zlatapodkova.cz/
http://www.zlatapodkova.cz/
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– Lepší umístění dvojice v kvalifikaci. 

– Účast dvojice v kvalifikaci. 

– Účast v kvalifikaci. 

– Jiné podmínky v případě vyčerpání uvedených (nepředpokládá se). 

 

Cena za získání VK : 
 

ZP                                    15.000,- Kč SP                                           10.000,- Kč 

BP + SN + PONY              10.000,- Kč MO                                         10.000,- Kč 

 

 Rozdělení získaných prostředků: 

– 80 % bude vyplaceno v peněžitých cenách do soutěží 

– 20 % jde ve prospěch OV ZP. 

 

 Organizační výbor ZP stanovil pro rok 2014 jednotné zápisné do soutěží. 
  

ZP                                  700,- Kč SP                                      600,- Kč 

BP + SN + PONY            500,- Kč MO                                    700,- Kč 
 

 Organizační výbor ZP stanovil pro rok 2014 jednotné minimální ceny do soutěží. 
 

ZP                                     5.000,- Kč SP                                        4.000,- Kč 

BP + SN                            3.000,- Kč MO                                      5.000,- Kč 

PONY- věcné nebo peněžité ceny        

v hodnotě 3.000,-Kč 

 

 

U spřežení může pořadatel sumu upravit podle počtu startujících. 
 

 ROZPISY pro 49. ročník Seriálu závodů ZP 2014 si každý pořadatel zpracuje sám a po 

schválení příslušným oblastním výborem zajistí jeho zveřejnění na webových stránkách 

disciplíny a  na stránkách:       www.zlatapodkova.cz .    

Kontakt: statek@pel.cz  Ing. Klubal. 
 

 STATUT Seriálu závodů ZP zpracuje František Háva a po schválení VV  ČJF zajistí jeho 

zveřejnění, jak je uvedeno výše. 

 

 

 DÁLE BYLO PROJEDNÁNO : 

 

- Drezurní zkoušky všestrannosti při Finále ZP budou rozhodovat dva rozhodčí. 

- Ing. Kunát – ohrazení opracoviště pro soutěže spřežení při Finále ZP. 

- Ing. Klubal podal informaci o spolupráci s vydavatelem regionálního týdeníku 5plus2, 

firmou AGF Media. (Ing. Jiří Křepelka). Ve spolupráci se bude pokračovat i v roce 2014. 

Všem pořadatelům se doporučuje, aby s Ing. Křepelkou spolupracovali a poskytovali 

maximum informací. (Ing. Charvát – měl by být k dispozici jakýsi scénář dotazů, aby se 

pořadatelé mohli dopředu připravit). 

- Zástupce Mikulova, p. Hlavenka podal informaci a zároveň nabídku. Mikulov má 

k dispozici 2 krát 20 zastřešených venkovních boxů. Nabízí je k pronájmu na závody. 

Přijedou, postaví, posléze rozeberou a odvezou. Cena dohodou. 

- Zdeněk Kusý – na některých kvalifikačních kolech je třeba vylepšit sociální zázemí 

jezdců, možnost přípojky k el. energií, osvětlení stájí. 

- Pořadatelé využili přítomnosti Ing. Theimera, víceprezidenta ČJF pro sport a 

vyjádřili se k problematice přidělování MČR. Nejlepší by bylo aby se MČR ve všech  

kategoriích všestrannosti konalo na jednom místě. ČJF by měla stanovit podmínky, za 

kterých si představuje uspořádání MČR tak, aby jednotliví uchazeči o přidělení měli  

http://www.zlatapodkova.cz/
mailto:statek@pel.cz
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představu co se od nich očekává a mohli se tak rozhodnout, zda se o přidělení MČR 

budou ucházet. Tyto podmínky by měly být známy dopředu a neměly by se řešit až ve  

Smlouvě o uspořádání MČR, která až do letošního roku byla uzavírána až před vlastním 

MČR. Místo konání MČR by mělo být známo minimálně 3 roky dopředu. 

- Pořadatelé soutěží všestrannosti také vznesli dotaz, proč musí být při MČR mezinárodní 

rozhodčí, CD nebo TD. Znamená to, že ČJF vydává licence funkcionářům, kteří jsou 

nekompetentní a nekvalitní? Ing. Theimer objasnil, že se tak děje na žádost jezdců. Aby 

pořadatelům nevznikaly vícenáklady, budou se samotní jezdci na uhrazení mezinárodních 

funkcionářů při MČR finančně podílet. Dále uvedl, že se některé změny v přidělování 

MČR připravují. 

- Tato odpověď vyvolala další dotazy. Mimo jiné. Kdo určil, že zástupce jezdců v Komisi 

všestrannosti ČJF je pan Petr Pejřil? Které jezdce a kolik jezdců pan Petr Pejřil v Komisi 

všestrannosti ČJF zastupuje? Proč je stále napjatější atmosféra mezi pořadateli, 

funkcionáři, majiteli koní, jezdci a trenéry? Vyhovuje to disciplíně všestrannost? 

– Pořadatelé soutěží všestrannosti se rovněž vyjádřili k tomu, že v letošním roce se stalo 

módou sepisování mnohdy neautorizovaných petic a stížností. V prostředí soutěží 

všestrannosti vznikly různé Lobby, zájmové skupiny i jednotlivci, kteří prosazují své 

zájmy někdy ne zcela korektním a čitelným způsobem.  

– Cizinci se závodů Seriálu ZP mohou zúčastnit, když splní podmínky pro účast cizinců 

na národních závodech stanovených PJS, případně podle smluv ČJF s okolními NF.  

K účasti ve finále pro ně platí stejné podmínky jako pro domácí. Vyjímku může udělit 

pořadatel finále.  

– GALAVEČER  Všestrannosti, Spřežení  a  Zlaté podkovy 

se bude konat dne:    22. 2. 2014   ve Spolkovém domě v Humpolci.  

Tato akce má vlastní organizační výbor. 

 

V Humpolci dne:  23. 10. 2013. 

 

 

Zapsal:   František Háva, předseda OV ZP,  v.r.   

 

 

 

Zápis kontroloval: Ing. Jiří Klubal, ředitel o.p.s. Soutěže podkovy, v.r. 

 

 

 

NĚKTERÉ DALŠÍ TERMÍNY: ROK 2014. 

 

DATUM MÍSTO  

24.4. – 27.4. KLADRUBY NAD LABEM A – mezinárodní závody 

2.5. – 4.5. NĚMČICE A – mezinárodní závody 

10. – 11.5. RUDNÁ POD PRADĚDEM C – národní závody 

16. – 18.5. POLICE NAD METUJÍ A – mezinárodní závody 

3.7. 6.7. NEBANICE A – mezinárodní závody 

1.8.-3.8. PARDUBICE A – národní závody – MČR A 

5.9. – 7.9. PANSKÁ LÍCHA C – národní závody – MČR družstva 

19.9. – 21.9.  BOROVÁ C – národní závody - MČR – J, Y  

26.9.- 28.9. HUMPOLEC C – národní závody – MČR – S, CH, P 

4.10. – 5.10.. DVOREČEK C – národní závody 

 

 



Zápis OVZ ZP ze dne 23.10.2013 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


