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Zápis z drezurní komise. 
Dne12.1.2018,  Podolánka 

Přítomni: ing. Renata Habásková, Vít Čmolík, ing. Iva Schützová, Katarina Hlavová, Mgr. Zdeňka 

Šimková 

 
1. V. Čmolík předložil zpracované podklady, koncepci  a prezentaci pro Jarní školení v drezuře. 

DK prošla celou prezentaci a shodla se na obsahu jarního školení pro rok 2018. V.  Čmolík 
bude toto prezentovat  ostatním školitelům a předá jim veškeré podklady pro Jarní školení, 
včetně informace sekretariátu ČJF p.V.Jiroutové o termínech a pozvánkách na školení. 
DK doporučuje, aby p.Čmolíkovi byla proplacena příprava a koncepce JŠD (2000,-Kč)  

2. V. Čmolík předložil seznam drezurních úloh pro rok 2018 a jednotlivé úlohy upravené podle 
změn ve FEI 2018. Na základě toho byla zaslána informace panu Hupkovi o změně v číslování 
úloh, což je potřeba upravit v STP MČR drezura a STP MČR pony. 

3. R. Habásková a V.Čmolík vypracovali nové drezurní úlohy pro hobby jezdce (označení ZH) a 
pro začínající jezdce (označení ZZ) a předložili je drezurní komisi k posouzení. DK souhlasí 
s předloženými verzemi a V. Čmolík začlení tyto úlohy do seznamu a odešle panu Hupkovi ke 
schválení. 

4. V. Čmolík předložil DK návrh změn v drezurních pravidlech. DK souhlasí a změny budou 
zaslány panu Hupkovi ke schválení a zapracování do drezurních pravidel. 

5. R. Habásková předložila zpracovaná pravidla závodů pro začínající jezdce a dvojice: 
-      Drezurní šampionát ČJF pro děti a juniory 
- Drezurní šampionát pro mladé jezdce a seniory  
DK schválila pravidla a R. Habásková je zašle panu Hupkovi k odsouhlasení 

6. R. Habásková informovala DK o zrušení seriálu Český drezurní pohár a o souhlasu členů VV 
ČJF o převzetí tohoto seriálu pod patronát DK resp. ČJF. Tento nový seriál doplní obdobný 
seriál pro děti a juniory, který DK ČJF realizuje již třetím rokem. 
R. Habásková předložila DK ke schválení pravidla obou seriálů určených pro jezdce na úrovni 
MČR a representace: 

 - Národní drezurní pohár ČJF „S“, „ST-mladí jezdci“, malá a střední runda 2018. 
- Národní drezurní pohár ČJF dětí, mládeže, juniorů a jezdci na pony 2018 
Pohár pro mládež byl konzultován s předsedkyní pony komise Janou Rosickou. DK souhlasí 
s pravidly pohárů a R. Habásková je zašle p. Hupkovi ke schválení. 

7. DK pověřila Zdeňku Šimkovou, aby se vypracovala návrh na kvalifikační kola Národního 
poháru dětí a mládeže a prodiskutovala termíny a místa s jednotlivými oblastmi. Zdenka 
Šimková bude mít nadále na starosti průběh Národního poháru mládeže a zaznamenávání 
výsledků kvalifikačních kol (kromě pony kategorií). 

8. DK pověřila Ivu Schützovou a Katarinu Hlavovou přípravou kvalifikačních kol na Národní 
drezurní pohár (bývalý ČDP). Byla převzata kvalifikační kola ČDP a je potřeba ověřit 
s pořadateli vypsání potřebných kvalifikačních soutěží dle nových pravidel. 

9. R. Habásková informovala DK o schůzce akreditovaných středisek, kde se jednalo o systému 
vzdělávání instruktorů a trenérů 

10. DK navrhla termíny a školitele pro školení : - rozhodování mladých koní a rozhodování 
paradrezury . Pozvánky a informaci sekretariátu pře p.V. Jiroutovou zajistí p.Čmolík.  

11. Zdeňka Šimková referovala DK o své návštěvě spolu s Lucíí Marešovou v Německu, kde 
jednali s Dr. Schülem o dalším průběhu SCM v drezuře. Dr. Schüle potvrdil svou účast na 
třech termínech SCM pro kádr A, a pro účast na ME 2018 požadoval kontrolní závody 
v maďarském Mariakanloku a německém Achleitenu. Zároveň DK projednala návrh na 



nového trenéra SCM pro příští školní rok – paní Ullu Salzgeber, která by byla ochotná do Čech 
dojíždět.     

 
Vypracoval: 
Ing Renata Habásková 
Předseda Drezurní komise ČJF    


