
  ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE, drezurní komise 

  Zátopkova 100/2,  160 17 PRAHA 6 - Strahov 

  IČO 48549886         číslo účtu:  1732702504/0600 
 

Zápis z drezurní komise 

Dne:  2. 11. 2016,  Podolánka 

Přítomni: Ing. Renata Habásková, Vít Čmolík, Ing. Iva Schützová, Katarina Hlavová, 

Ing. Hana Civišová 

Hosté:  Jana Rosická, Ing. Pavla Vitáková 

 

1. DK projednala s paní Rosickou pravidla Drezurního poháru mládeže pro rok 2017 a 

domluvila se, že budou podaná jako společná akce pro děti, juniory a pony. 

2. DK projednala s paní Rosickou pravidla Šampionátu 2017 jako společná pro kategorie 

pony, děti a junioři. Pro pořádání Šampionátu byl jako pořadatel zvolen: Zduchovice. 

3. DK projednala pravidla Šampionátu seniorů a mladých jezdců a jako pořadatel byl 

zvolen Královický Dvůr. 

4. DK jednala o změnách pravidel v drezuře a paradrezuře. Změny zpracuje a zašle pan 

Vít Čmolík panu Hupkovi do konce listopadu. 

5. DK projednala navrhované změny drezurních pravidel FEI a R. Habásková zašle panu 

Rejnkovi stanovisko DK.  

6. Vzhledem ke změnám v paradrezurních pravidlech a změnám všech paradrezurních 

úloh s účinností od 1. 1. 2017, žádá DK o proplacení 1 500,- Kč paní Pavle Vitákové 

za překlad a formální úpravu všech paradrezurních úloh. Překlad bude proveden do 

konce roku 2016. 

7. DK připravila podklady pro uspořádání série povinných Jarních školení a 

p. Procházkové byl zaslán podnět k oslovení jednotlivých oblastí s žádostí o vyjádření, 

jestli chtějí školení uspořádat v jejich oblasti nebo jestli se přiřadí do ostatních 

vypsaných termínů. 

8. DK provedla kontrolu a hodnocení Drezurního poháru mládeže. O příspěvek z 13 

pořadatelů zatím nepožádali dva. Oběma byla zaslána připomínka s informací, že je 

potřeba urychleně zaslat fakturu, aby bylo možné projekt ukončit.  



9. DK žádá rozhodčí, kteří by chtěli být zařazeni do programu vzdělávání a zvyšování si 

kvalifikace drezurního rozhodčího pro rok 2017, aby zaslali Renatě Habáskové žádost 

o zařazení na rok 2017. 

10. DK připravuje schůzku reprezentantů v drezuře. Žádá, aby ti, kteří chtějí být zařazeni 

do reprezentace pro rok 2017, zaslali svou žádost Renatě Habáskové do konce 

listopadu.  Na schůzku reprezentantů přislíbil svou účast pan B. Rejnek, aby bylo 

možné odpovědět na případné dotazy směřující na VV. 

11.  DK informuje, že paní Zdenka Šimková zajistila pro SCM návštěvu ve stájích paní 

Ann Katrin Linsenhoff a pana Klause Martina Ratha, kde se chovají a připravují 

drezurní koně od roku 1988. Do stájí Gestüt Schafhof, která jsou domovem Totilase 

nebo plemenného hřebce Bretton Woods, se budou moci jezdci zařazení do SCM 

podívat v rámci prosincového soustředění dne 7. 12. 2016. Českou ekipu doprovodí 

rodiče dětí, kteří zajistí dopravu auty a manažerka komise Renata Habásková. 

12. DK projednala zákaz startu dětí na pony na MČR v drezuře a trvá na svém původním 

stanovisku. Vyjádření a zdůvodnění je přílohou tohoto zápisu a bylo zároveň zasláno 

panu Hupkovi. 

 

Ing. Renata Habásková                                                                                                     

Manažer drezurní komise ČJF      


