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Seznam změn v pravidlech ČJF pro rok 2020 

Určeno pro školitele jako osnova školení rozhodčích i pro jezdce, pořadatele a další účastníky sportovních 
akcí ČJF. 

 

 

Úvod 

Na konci listopadu 2019 proběhlo Fórum k pravidlům v Pardubicích, kam oblasti nominovaly své zástupce 
z řad školitelů, schvalovatelů rozpisů a aktivních rozhodčích, a tak se zde sešlo zhruba 60 odborníků na 
jezdecký sport s bohatou praxí ze závodů a aktivitami kolem nich. Ačkoli Fórum mělo pouze status poradního 
orgánu, bylo zde probráno mnoho témat a k závěrům z fóra bylo přihlíženo při přípravě pravidel pro rok 2020. 

Mezi závěry Fóra patřil i návrh, aby prošly modernizací a logickým přeuspořádáním národních úprav pravidel, 
byly odstraněny duplicity, které jdou často proti sobě, nebo se jejich textace duplikuje či liší v různých 
článcích. Dalším ze závěrů bylo, aby byly označeny v pravidlech články, které nelze aplikovat na národních 
závodech. Oba tyto požadavky byly při přípravě pravidel zohledněny. Do pravidel byly zapracovány i další, 
Fórem schválené, návrhy, které bylo možné jednoduchým způsobem vyřešit a zapracovat a samozřejmě i 
další úpravy vyžádané textací FEI pravidel či plynoucí z povinností naší federace. 

Výkonný výbor ČJF schválil na svém 11. zasedání dne 11.2.2020 schválil pravidla s platností od 1.4.2020. 
Národní úpravy prošly kompletní revizí, byly odstraněny duplicity a fialovým textem s logem FEI byly 
označeny články, které se týkají jen FEI závodů. Zatím takto komplexní revizí prošly Všeobecná pravidla, 
Skoková pravidla, Drezurní pravidla, a pravidla pony. Dále byla schválena Veterinární pravidla, pravidla 
Všestrannosti a pravidla Spřežení. 

Zde je stručný výčet těch nejdůležitějších změn v pravidlech, které by měly být předmětem doškolování: 

 

 

Veterinární pravidla: 

1. Čl. 1029 Biologická bezpečnost – FEI se zaměřuje na kontroly koní s podezřením na nákazu 
neurologickým virem Herpes – je přijata národní úprava v  

2. Čl. 1008 Stáje – Žádný kůň nesmí být ustájen uvnitř vozu či přívěsu – platí pro všechny národní závody 
3. Čl. 1055 – Medikační deník – Na národních závodech je pro koně bez platné FEI registrace na 

příslušný rok medikační deník doporučený. Pro koně s platnou FEI registrací je povinný v 
předepsaném formátu (na stránkách FEI). Pro koně s aktivní registrací FEI je vedení medikačního 
deníku povinné a bude DIK vyžadováno. U koní bez platné FEI registrace v daném roce je pro případ 
pozitivního medikačního nebo dopingového nálezu s maximální důrazností doporučeno zodpovědné 
osobě pečlivé vedení „Medikačního deníku“ se záznamy o aplikaci všech přípravků a prostředků 
jednotlivým koním. 

4. Čl. 1088 Úpravy v měření pony – originální text platí pouze pro FEI závody, pro národní závody platí 
pouze národní úprava 
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Všeobecná pravidla: 

N1. Všeobecné podmínky 
Odst. 15 – Hlavní rozhodčí má oprávnění vykázat jakéhokoli účastníka, který ohrožuje bezpečnost nebo 
nerespektuje pokyny funkcionářů závodů. 

N2. Sportovci 
Odst. 3 – Pravidla pro účast Sportovců bez Českého státního občanství 

Odst. 7 – Ucelená definice věkových kategorií 

N3. Koně 
Odst. 9 – Pravidla pro úpravu jména koně 

N5. Postroj koně a SV12 
Odst. 2 – Definice nových identifikačních čísel koní pro národní závody a pro zahraniční koně 

N7. Podmínky startů 
Odst. 1 – Prezentace a odpovědnost pořadatele – legalizace prezentace typu „Jen při změně“, která je na 
závodech v poslední době velmi rozšířena a definice následků neúčasti odprezentovaného Sportovce. 

Odst.4 – Finální startovní listina musí být uveřejněna 30 minut před začátkem dané soutěže 

Odst. 5 - Rozpis závodů (viz. Příloha SV8) – zkrácení doby pro zaslání rozpisů ke schválení z 6ti na 4 týdny a 
zavedení sankce při pozdním odeslání rozpisu 

Odst. 6 - Přihláška na závody 

- Zpřísnění přihlašování na závody – omezení přihlášek mimo JIS 
- Definice přihlášky na MČR dle platných STP 
- Podmínky odmítnutí přihlášky pořadatelem 

N9. Národní soutěže  
Odst. 2 – Vypuštění odstavce, dle kterého se rozpis krom mateřské oblasti zasílal ke schválení i na oblast dle 
oblastní působnosti subjektu 

Odst. 3 – Upřesnění definice neschválených závodů a důsledků účasti na nich 

Odst. 5 – Žádná soutěž nesmí začít před 8:00 ráno, vyjma případy, kdy je to v zájmu zdraví koní. Upozornění 
na povinnost přítomnosti Zdravotní / Lékařské služby po celou dobu konání závodů, a to minimálně od chvíle 
otevření opracoviště k práci v sedle nebo zahájení veterinární prohlídky koní (koná-li se). – POZOR: Zde je 
trestně právní odpovědnost hlavního rozhodčího (zanedbání povinností) v případě úrazu Sportovce a 
nezajištění okamžité lékařské pomoci kdekoli v prostoru závodů! 

Odst. 8. – Upřesnění možností zrušení závodů / soutěže a zavedení sankce za zrušení soutěže z důvodů časové 
tísně způsobené nepřiměřeným počtem pořadatelem přijatých přihlášek. 

Odst. 12 – Upřesnění neoprávněného startu 

Odst. 15 – Povinnost vkládat zprávu HR do JIS jako přílohu k závodům 
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N9.1 Systém akcí – Národních soutěží České jezdecké federace  
- Začlenění hobby závodů do systému národních soutěží/závodů pod hlavičkou ČJF 
- Národní závody se dělí na Národní oficiální závody a Národní hobby závody 

N9.1.1 Národní hobby soutěže / závody – mnoho úprav 
- Zařazení hobby závodů / soutěží do systému vzdělávání Sportovců a koní ČJF 
- Umožnění účasti koně v jedné soutěži se dvěma Sportovci 
- Snížení maximální obtížnosti na na stupeň „Z“ (skoky do 100cm, dezura „Z“) 
- drezura – umožnění  vypisovat úlohu ZZVJ-D 
- drezura – umožnění martingalu, jednoduchých nebo trojúhelníkových vyvazovacích otěží pro jezdce 

do 16 let 
- Skoky definice povolených článků – POZOR PRO SCHVALOVATELE: rozpis se soutěžemi dle jiných 

článků nesmí být schválen 
- započítávání praxe z hobby do praxe funkcionářů / nezapočítávání do praxe praktikantů 
- náhrady funkcionářům hobby stejné jako na oficiálních závodech 
- rozšířená kumulace funkcí 
- povinnost evidence hobby závodů v oficiálním kalendáři ČJF v JIS a přihlašování na hobby závody 

přes JIS 

N9.1.2 Národní oficiální soutěže / závody 
- zrušení 2. stupně – Závody s mezinárodní účastí  
- zrušení omezením počtu startů zahraničních Sportovců a koní na národních závodech 

N10. Funkcionáři národních závodů  
- mnoho úprav v tomto odstavci 
- zavedení povinnosti označení funkcionářů identifikačním štítkem s názvem jeho funkce na 

závodech 
- upřesnění funkcionářů a kumulace pro národní hobby závody 
- stewardem může být steward ČJF, steward FEI nebo rozhodčí dané disciplíny 
- zpracovatel výsledků musí být členem ČJF 
- úprava v kumulacích funkcí 

N11. Mistrovství a přebory mimo úroveň mistrovství ČR  
N12. Mistrovství ČR  

- umožnění startování Sportovců v sedlech pony různých výškových kategorií 

N13. Kalendář jezdeckých závodů, přidělování MČR a MZ a schvalování národních závodů 
- definice podmínek a postupu zápisu závodů do kalendáře ČJF v JIS 

N14. Oficiální reprezentace ČJF 
- definice oficiální reprezentace ČJF 

ČLÁNEK 118: ODPOVĚDNÁ OSOBA 
- upřesnění v definici odpovědné osoby – národní úprava 
- zbavení funkcionářů odpovědnosti za soulad bezpečnostního vybavení Sportovců s technickými 

normami 
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ČLÁNEK 161: PROTESTY 
- kompletní přepracování systému protestů, platí text FEI + NÚ 

SV 3 - NÁHRADY ROZHODČÍM A FUNKCIONÁŘŮM NA ZÁVODECH  

- Po celých 17ti letech přistoupila ČJF ke změně sazeb funkcionářů na závodech 
o HR   2000,--Kč 
o Člen sboru 1600,--Kč 

- Aby změnou nebyly příliš postiženi pořadatelé malých závodů, lze stanovené sazby snížit až na 60% 
v případě, že doba výkonu funkce je kratší než 8 hodin (u vícedenních závodů je vždy delší než 8 
hodin, neboť kompetence sboru začíná dle N10.2/10 technickou poradou nebo hodinu před první 
soutěží závodů a končí půl hodiny po vyhlášení výsledků poslední soutěže závodů, tedy trvá několik 
dnů nepřetržitě.) 

 

SV 5 - ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
- Povinnost vkládání předběžných startovních listin do JIS 
- Povinnost vkládání PDF výsledkových listin do JIS do 12 hodin po skončení soutěže 
- Povinnost odeslání finálních výsledků do JIS do 48 hodin po skončení závodů 

 

SV 12 – IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO KONĚ 
- Metodický pokyn pro tvorbu nových identifikačních čísel (tzv. Horse Head Number). 
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Skoková pravidla: 

ČLÁNEK 201: KOLBIŠTĚ, OPRACOVIŠTĚ A SKOKY NA OPRACOVIŠTI 
NÚ: Za zvláštních okolností a se souhlasem HR může být dvojici umožněn vstup do kolbiště na jiném místě. 
Otevření opracoviště k práci v sedle a začátek soutěží se řídí Všeobecnými pravidly, odst. N9/4 a N9/5. 

ČLÁNEK 202: PŘÍSTUP NA KOLBIŠTĚ A CVIČNÁ PŘEKÁŽKA 
NÚ: Ve všech soutěžích může Sbor rozhodčích umožnit vstup na kolbiště následující startující dvojici v soutěži 
(počet dvojic určí hlavní rozhodčí s ohledem na velikost kolbiště a stupeň obtížnosti soutěže) 

ČLÁNEK 208: PŘEKÁŽKY (VŠEOBECNĚ) 
NÚ: V soutěžích stupně ZZ, ZM, Z, ZL a L* nebo v neklasických soutěžích odpovídající výšky může být, dle 
uvážení stavitele parkurů a TD, použita na zemi u překážek odskoková bariéra, avšak max. do vzdálenosti 30 
cm od paty překážky. 

ČLÁNEK 224: PÁDY a SK4 – Pády na národních závodech 

- Zmírnění ustanovení o pádech – pád v kolbišti mimo parkur již automaticky nevylučuje 
- Posouzení nutnosti lékařské prohlídky ponecháno na funkcionářích a zdravotníkovi 

ČLÁNEK 243: ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ A TÝRÁNÍ KONÍ (VŠEOBECNÁ PRAVIDLA, ČLÁNEK 142) 
- Úprava textace bárování koní 

ČLÁNEK 255: ÚČAST NEZLETILÝCH SPORTOVCŮ V SENIORSKÝCH SOUTĚŽÍCH 
- Závazný výklad pro účast Sportovců do 18 let v otevřených soutěžích 
- Povolení derby jezdcům do 18 let do max. výšky přírodních skoků 100cm  

ČLÁNEK 256: ÚBOR, OCHRANNÁ PŘILBA A POZDRAV  
- Povolení týmových (oblastních) triček v soutěžích družstev 

ČLÁNEK 257: POSTROJ  
- Povolené kamaše pro koně mimo soutěže pro mladé koně jsou na národních závodech pouze 

doporučené 
- Kontroly postroje a úboru namátkové – pokud HR nerozhodne jinak 

ČLÁNEK 259: FUNKCIONÁŘI ZÁVODŮ 
- Přesunutí všech národních úprav pojednávajících o funkcionářích do přílohy SK3 pod tabulku 

kategorizace 
- Bližší specifikace odpovědnosti TD (a HR pokud přebírá jeho funkci, když není jmenovaný) 
- Úpravy v příloze SK3 – Kategorizace skokových závodů 

o Zrušení doporučeného startovného 
o Upřesnění funkcionářů hobby 
o Bližší specifikace, co jsou závody kategorie „A“ – všechny závody, kde je soutěž s velkou 

cenou 
o Úprava v počtech funkcionářů závodů kategorei „C“ a „B“ pokud je v soutěžích klasický vodní 

příkop 
o Úprava v početech a složeních funkcionářů závodů kategorie „A“ – zavedení povinnosti 

stewarda ze seznamu stewardů ČJF nebo FEI jako dozoru u opracoviště 
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ČLÁNEK 298: NÁRODNÍ SOUTĚŽE 
- 298.1.1.3 – zavedení soutěže na styl s možností rozeskakování na čas 
- 298.2.1 – zařazení soutěží na limitovaný čas mezi „klasické“ soutěže – nutnost dodržení technických 

podmínek stavby parkuru dle SK1 
- 298.2.5 – Handicap – specifikace zápisu takových soutěží do kariér Sportovců a koní a žebříčků 
- 299.2 – Soutěž družstev 

o Je možné použít na OM nebo jako běžnou týmovou soutěž na běžných závodech za splnění 
podmínek ve 2.1.8 

o Přidán způsob hodnocení mim MČR 298.2.7 – bez rozeskakování, dle součtu časů 2. kola 
- 299.3.6.1 – Mistrovská soutěž jednotlivců kde jsou obě kola hodnocena dle stylu (nahrazuje 

hodnocení dle tabulky C) 

 

SK1: TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY PARKURU A SKOKOVÝCH SOUTĚŽÍ – SOUTĚŽE 
- Omezení možnosti vypisování soutěží stupně „ZZ“, „ZM“ a „Z“ nebo soutěží do 100cm dle tabulky 

SK1 pro velké koně na čas – přesná specifikace článků, které lze pro tyto soutěže použít. POZOR 
PRO SCHVALOVATELE: rozpis se soutěžemi dle jiných článků nesmí být schválen 

- Blžší specifikace kdy je v soutěžích „ZZ“ a „ZM“ povinnost povolit společné opracování koní v kolbišti 
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Drezurní pravidla: 

ČLÁNEK 421: ÚLOHY, N3 

- V hobby soutěžích je Sportovcům do 16 let povolen martingal, jednoduché nebo trojúhelníkové 
vyvazovací otěže. Výjimky z pravidel pro hobby soutěže jsou ve Všeobecných pravidlech, N9.1.1 a 
N10.1 

ČLÁNEK 422: PODMÍNKY ÚČASTI, N7 
- Úprava / upřesnění podmínek pro opracování koní – stále platí, že koně na žádných závodech nesmí 

opracovávat nikdo jiný, než soutěžící Sportovec, je zpřísněná pomoc Sportovci jinou osobou ze 
země. 

ČLÁNEK 425: LOSOVÁNÍ STARTOVNÍHO POŘADÍ, N12 

- Pro drezury se finální startovní listina uzavírá 1 hodinu před zahájením soutěže (upravuje se tak 30 
minut uvedených ve Všeobecných pravidlech N7/4) 

ČLÁNEK 428: SEDLÁNÍ A UZDĚNÍ 
- N19 – třmeny nesmí být připevněny k podbřišníku ani k podsedlové dečce 
- N20 – upřesnění ochranných pomůcek na nohách koně 
- Změna v identifikačních číslech koní dle Všeobecných pravidel N5 a SV12 
- N21 – Drezurní sedlo není povinné pro všechny soutěže stupně Z a L (vypuštěno že jen pro národní) 

ČLÁNEK 430: PŘEDVÁDĚNÍ ÚLOH 
- 7.6.2 - Pokud FEI komisař objeví čerstvou krev kdekoliv jinde na těle koně, než v oblasti koňské huby 

nebo ostruh v průběhu kontroly na konci úlohy, neznamená to automatické vyloučení dvojice. FEI 
Hlavní komisař informuje rozhodčího v C. Rozhodčí v C po konzultaci s FEI Veterinářem rozhodne o 
způsobilosti koně pokračovat či nikoliv. Pokud rozhodčí v C usoudí, že kůň není způsobilý pokračovat, 
kůň se nesmí účastnit dalších soutěží nebo úloh na závodech. Výsledky dosažené dvojicí v 
předchozích soutěžích nebo úlohách se započítávají. 

ČLÁNEK 432: HODNOCENÍ  
- N34 – Na národních závodech kategorie „C“ mohou být všechny národní úlohy do stupně „S“ 

rozhodovány dvěma rozhodčími z jednoho nebo ze dvou míst. FEI úlohy stupně „L“ a úloha stupně 
„S“ – „JU“ mohou být rozhodovány dvěma rozhodčími ze dvou míst. Informace o tom, že soutěž není 
kvalifikační musí být uvedena v rozpise a přehledu soutěží v JIS. 

- N36 – Pas de deux je soutěž v drezuře, kde dva (2) sportovci jsou v obdélníku současně. Tým se skládá 
ze dvou (2) koní a dvou (2) sportovců, z nichž každý vystupuje v týmu i samostatně, s důrazem na 
bodování za kvalitu provedených cviků. Týmy provádějí samostatně volnou sestavu na stanovené 
úrovni Freestyle. Rozhodují dva rozhodčí hodnotí odděleně. Jeden rozhodčí v C posuzuje jednoho 
jezdce, druhý rozhodčí v H(M) druhého jezdce. Oba tito rozhodčí udělují technické známky, umělecké 
známky budou shodně doplněny do protokolů po dohodě obou rozhodčích. 

 
ČLÁNEK 434: UMÍSTĚNÍ 

- 3.2 – V případě rovnosti procent v soutěžích mladých koní na prvních třech (3) místech, musí být 
použit následující postup: součet známek za „poslušnost“ a „budoucí perspektivu“ a vydělit dvěma; 
dvojice Sportovec/kůň s vyšší průměrnou známkou bude umístěna nejvýše. Pokud rovnost procent 
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přetrvává, rozhodné známka za „poslušnost“. Pokud je stav nerozhodný i nadále, dvojice jsou 
umístěny na stejném místě. 

- N39 – Národní soutěže stupně Z a L se hodnotí shodně jako úlohy FEI známkami technickými a jednou 
společnou známkou za Sed a pozici jezdce. Hodnocení známkami za „Kvalitu provedení“ se na 
závodech ČJF nepoužívá. V případě rovnosti % na prvních 5 místech v soutěžích rozhodovaných méně 
než třemi rozhodčími, rozhodne o lepším umístění vyšší součet známek za „Sed a pozici Sportovce“, 
v případě i tohoto shodného součtu se umístí jezdci ex-aequo. Toto ustanovení platí i v případě 
rozhodování „z jednoho místa“, včetně soutěží rozhodovaných v protokolu „hodnocení na styl 
jezdce“. 

 
ČLÁNEK 437: SBOR ROZHODČÍCH, N40 

- Vypuštěna možnost rozhodování soutěží stupně TT „Národním“ rozhodčím s doškolováním na 
stupeň TT – vždy to již musí být specializovaný rozhodčí. 

 

 

 

POZOR:  

-  Změny v drezurních úlohách – nově je možné jezdit ZZVJ-D na hobby, přibyla volná sestava v „Z“, dále se 
mění všechny národní úlohy – zůstala jen jedna souhrnná známka za „Sed a pozici Sportovce“ stejně jako ve 
FEI úlohách. Dále se mění úlohy DÚ-A, DÚ-B, DD, DJ, IM-1, IM-A, IM-B, vIM, IM-2 a GP. Drezurní úlohy jsou 
již přeložené a budou uveřejněné spolu s pravidly. 

- Změny v hodnocení úloh stupně „Z“ a „Déčkových“ FEI úloh – Rozdělení hodnocení na Technický a 
Kvalitativní výsledek, kdy technický výsledek jsou známky za provedené cviky a nově zavedený Kvalitativní 
výsledek se skládá ze známek za: Pozici a sed jezdce, Účinnost pomůcek, Přesnost, Celkový dojem. Celkový 
výsledek je pak součet % za Technický výsledek + Kvalitativní výsledek vydělený dvěmi. 
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Pravidla všestrannosti: 

ČLÁNEK 513: JMENOVÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ  
NÚ: KATEGORIE ZÁVODŮ VŠESTRANNOSTI – MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO SOUTĚŽE CNC A CCN 

- Úpravy v tabulce funkcionářů 

 
ČLÁNEK 527: ŽLUTÉ VÝSTRAŽNÉ KARTY, VAROVÁNÍ SE ZÁPISEM A POZASTAVENÍ ČINNOSTI 

- NÚ: Na národních závodech se žlutá výstražná karta ani varování se zápisem nepoužívá. 
Prohřešky budou řešeny dle Disciplinárního řádu ČJF. 

ČLÁNEK 538: ÚBOR - 538.5. Kontrola úboru 
- Komisař neodpovídá za splnění požadavků bezpečnostního vybavení Sportovce na technické 

normy, taková odpovědnost je dle Všeobecných pravidel na odpovědné osobě. 

 

 

POZOR:  

- Změny v STP v souvislosti s pravidly – změny v drezurních úlohách 

- Změny v drezurních úlohách všestrannosti – budou přeloženy po překladech zbytku pravidel 

 

 

 

Pony pravidla: 

- Pouze upraveno formátování a označení článků, které jsou jen pro FEI závody a odkazy na 
příslušné národní úpravy ve Všeobecných pravidlech a pravidlech disciplín 

- Promítnutí změny měření pony dle Veterinárních pravidel 

 

 

Na pravidlech dalších disciplín se nyní aktivně pracuje 

- Pravidla Spřežení jsou schválená bez nových národních úprav a probíhá jejich formátování 
- Pravidla Voltiže poslána do Komise voltiže k revizi a návrhům národních úprav na změny FEI 
- Pravidla Vytrvalosti – pracuje se na kompletním překladu pravidel – FEI vydala zcela nová pravidla. 

POZOR: Změny v STP v souvislosti s pravidly – minimální váhové limity a junioři a mladí jezdci pojedou 
MČR na 100km místo původních 80 km. 


