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1. Obecné informace o ústavu                 

Název účetní jednotky: Společnost přátel klasických zápřeží ČR, z.ú. (dále jen ústav) 

Sídlo: Kladruby nad Labem 91, 533 14 Kladruby nad Labem 

IČ: 08393231    

Právní forma: Ústav 

Spisová značka: U 198 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

 

2. Činnost ústavu 

Účelem ústavu je udržovat a propagovat kulturní dědictví v oblasti tradičních národních stylů zapřahání, 
historii hipomobilních dopravních prostředků a s tím související původní řemesla.  

 

Činnosti ústavu:  

a) Péče o historické vozy a postroje  
b) Výběr vhodných koní do zápřeží, ochrana koní, péče, výcvik, a welfare koní,  
c) Vzdělávací aktivity zejména k historii zapřahání, chovu koní a k souvisejícím řemeslům, aktivitám i 

dobovému odívání, 
d) Propagační, popularizační a vydavatelská činnost, 
e) Kulturní, společenské, sportovní a volnočasové akce pro širokou veřejnost, 
f) Výměna specifických národních kultur v oblasti zapřahání, stavitelství kočárů a odborné literatury 

na mezinárodních akcích, 
g) Organizace a účast na závodech historických kočárů, 
h) Spolupráce s relevantními organizacemi, institucemi, odbornou i laickou veřejnosti v České 

republice i zahraničí.    

 

3) Struktura ústavu 

                 a) správní rada a 

                 b) ředitel 

Ředitel: David Olejníček 

Členové správní rady: předseda Lenka Gotthardová, člen Jiří Hladík, člen Josef Iš, člen Milan Novák 



Dne 4. 7. 2019 proběhlo jednání správní rady, na kterém byla zvolena Lenka Gotthardová za předsedu 
správní rady, a ředitelem ústavu byl zvolen David Olejníček  

 

4) Činnost v roce 2019 

Společnost přátel klasických zápřeží ČR, z.ú. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Za daný 
rok bylo největší úsilí věnováno vzniku Společnosti přátel klasických zápřeží ČR, z.ú. a jejího vstupu do 
mezinárodní asociace Association Internationale d'Attelage de Tradition (AIAT)  http://www.aiat-

driving.net. Ještě před právním vznikem ústavu již organizovali budoucí členové školení a semináře pro 
zájemce o historii kočárů, spřežení a vše s tím spojené.  

Hlavní činností ústavu je obnovit, udržovat a předávat dalším generacím tradice a um v řízení spřežení 
a jezdeckém umění. Poskytovat informace o technikách řízení spřežení, historii výroby vozů, kočárů 
postrojů, kultuře a tradici s tím spojenou. Průběžně informovat o aktuálních a nadcházejících událostech, 
soutěžích, prohlídkách muzeí a sbírek, konferencích a setkáních jak v Česku tak také v zahraničí. 
K informovanosti také slouží FB Společnosti přátel klasických zápřeží ČR, z.ú, na který navazují národní  FB 

stránky jak jednotlivců tak také svazů a spolků, které se zabývají jízdou s vozy tradičním způsobem, 

restaurováním kočárů, výrobou postrojů, publikováním historických článků, fotografií a knih v jednotlivých 
zemích. Tím podporuje propagaci našich národních tradic ve světě a šíří informace, které se jich týkají. 
Ústav se aktivně zapojuje do hledání historických kočárů, postrojů, knih a všeho, co s tímto tématem 
souvisí. Podporuje a propaguje práci restaurátorů a řemeslníků spojených s tímto tématem čímž přispívá 
k zachování cenného dědictví pro budoucí generace. Dalším cílem ústavu je spolupráce se státními i 
soukromými organizacemi jako NPÚ, státní archívy, muzea a soukromé sbírky, knihovny. Důležitou částí je 
také vzdělávání rozhodčích a technických delegátů s cílem stále více se přiblížit ustálenému hodnocení 
soutěží. 

Vrcholem letošních aktivit bylo spolu s hlavním pořadatelem  ZH Tlumačov a Arcibiskupským zámkem 

a zahradami Kroměříž, Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž,  NPU Kroměříž a olomouckým 
arcibiskupstvím zorganizování CIAT Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží o pohár Rudolfa Jana 
arcibiskupa olomouckého v Kroměříži 27.-.29.9.2019, které se zúčastnilo 21 spřežení z Polska, Itálie 
a Česka. 

 

 

Zahraniční spolupráce: 

Association Internationale d'Attelage de Tradition Baron Christian de Langlade, Gruppo Italiano Attacchi 

Emanuela Brumana, Tradition-fahrkunst  Hans Bert Paggen, Verkehrsmuseum Dresden Dana Runge, 

Muzeum Powozów i Zaprzęgów w Galowicach Tadeusz Kolacz 

  

http://www.aiat-driving.net/
http://www.aiat-driving.net/


Zahraniční cesty: 

Na pozvání Barona Christiana de Langlade a přátel z  Polskiej Grupy Tradycji Powożenia se zúčastnili všichni 
členové ústavu setkání členských států AIAT 8.- 10.2.2019 ve Wroclawi, školení rozhodčích a prohlídky 

Muzea kočárů v Galowicích. Ve dnech 28. - 30. 6.2019 se konala v Německém  Bernried a.S. 16. 

mezinárodní soutěž CIAT , kde nechyběli také zástupci nově vznikajícího ústavu.  Již potřetí se aktivně 
zúčastnili také soutěže CIAT KOSZECIN 2019. V. ročník Mezinárodní soutěže o pohár Slezska v Koszecine se 

konal 10.8.-11. 8. 2019. Vrcholem letošní spolupráce mezi Českem a Polskem vyvrcholilo 11. listopadu 

2019 pozváním organizace „Polska Grupa Tradycji Powożenia“ aktivně zúčastnit oslav Dne nezávislosti 
Polska „Narodowe Święto Niepodległości“, které se uskutečnilo ve výborné atmosféře a bude navazovat 
další spolupráce. 

 

Vzdělávací akce a semináře: 
 

V ZH Tlumačov se uskutečnil 30. 3. 2019 seminář „Tradiční zapřahání“ jenž byl teoretickou i praktickou 
přípravou pro účastníky na soutěž CIAT Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží Kroměříž 2019. 

18. 5. 2019 pak pokračovalo vzdělávání v areálu JK Izabel Zadražany, Chlumec nad Cidlinou výkladem 

pravidel, praktické ukázky hodnocení a průjezdy překážek soutěží AIAT . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Hospodaření organizace 
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