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Zápis veřejné schůze  
komise pro rozvoj pony sportu ČJF 

20. srpen 2020 
Den konání 20. srpna 2020 
Místo konání Penzion Jezerná Zduchovice MČR 
Čas  Od 20:30 Do 22:30h.  

     
Přítomnost členů komise Jan Matuška osobně  

Ria Lacina Hoffmeistrová Osobně 
Mgr. Petra Svobodová Osobně 
Šárka Charvátová Osobně 
Zdeňka Špůrková Dis Osobně 
Pavel Holešovský Osobně 
Vladimír Mestenhauser Osobně 
Michal Mundil Osobně 

Přítomnost hostů Zájemci z řad šéfů ekip 
MČR pony 2020 – 
veřejně avizované 
zasedání komise 

 

Přítomnost dalších osob    
  

 
 

Program jednání: 
1. Uvítání zájemců z řad veřejnosti 
2. Představení upraveného formátu MČR pony 
3.    Diskuze Kvalifikace 
4. Diskuze Měření pony 

       5. Diskuze styl 
       6.       Diskuze otevřené soutěže při MČR 
       7. Diskuze všeobecná 

8. Závěr 
 
Průběh jednání a závěry: 

1. Uvítání členů komise i přítomných zájemců z řad veřejnosti o dění v komisi, 
na základě výzvy při schůzce šéfu ekip ve středu, byla oznámena možnost 
účasti na otevřené a veřejné schůzi komise při MČR, využila řada šéfů ekip 
SM, Vysočina Západočeská obl. A další účastníci resp. zákonní zástupci 
jezdců. 

závěr/úkol  
2. Představení formátu upraveného MČR pony, drezura na dva obdélníky kvůli 

časovému harmonogramu, finále drezur všech kategorií již v sobotním 
odpoledním programu, vložení nedělní skokové „poslední šance“. Vše 
důkladně předem řešeno s ohledem na časový program a vyvrcholení drezur 
v jednom dni a následně vyvrcholení skokových soutěží v rámci nedělního 
programu. 
Drezura na dva obdélníky, vyzkoušený model z řady finálových akcí NP pony 
v drezuře a dílčích soutěží v drezuře včetně možností jezdců vyzkoušet 
mistrovský formát před samotným MČR.  
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závěr/úkol zajistí:  Matuška 
3. 
 
 

Diskuze nad kvalifikačním limitem zejména u soutěže družstev do 135 cm 
KVH - diskuze styl ZL, klasické soutěže Lx-0,Lxx-4 max. Nutno dořešit 
v následné přípravě STP 2021 a přizpůsobit k soutěži jednotlivců 8-10 let. 

závěr/úkol zajistí:         komise                                 termín plnění:podzim 2020 
4. Diskuze měření pony – vzhledem k situaci při vet. Přejímce a měření – 3 pony 

vyšší než tolerance v pravidlech – vyloučeni, anulování letošních výsledků, 
vše bude předáno na sekretariát ČJF k následnému řešení, včetně 
připomínky dopadu na měřitele, který tyto pony měřil.  
Diskuze: Kodadová – při uzavírání smluv s ČJF a dotazu o vybavení měřitelů 
měřícím prostředkem byla odpověď ČJF, že každý si zajistí sám, certifikace 
měřidel lze asi zajistit shodou u dodavatele. Přesný popis jak měřit je v rámci 
pravidel ČJF a FEI. 
Diskuze Svobodová – v rámci činnosti stewarda při kontrole průkazu koní 
(pony) jsou značná pochybení – nezapsání výšek v průkazech, pouze 
doložení v papírové formě nikoli zapsání v průkazu koně, chybí štítky-licence 
v průkazech, 

závěr/úkol zajistí: předání info sekretariát ČJF Matuška       termín plnění:srpen 
5. Diskuze stylový pohár – Ria Lacina Hoffmeisterová - nutnost pro příští rok 

finále alespoň dvoukolové, vzhledem k tomu, že jezdci jedou finále od „0“ 
závěr/úkol  zajistí:  komise/ pravidla seriálu                             termín plnění: 2021  

6. Diskuze otevřené soutěže při mistrovských soutěžích – vypuštění pro letošní 
rok, a zařazení nedělní „poslední šance“ – handicap 60-100cm, pro příští rok 
návrh i v pátek zařadit případně otevřenou soutěž – bude řešeno při návrhu 
STP 

závěr/úkol zajistí:     komise                                                 termín plnění: podzim 2020 
7. Diskuze všeobecná – výzva účastníkům, že je posun na podávání přihlášek 

na MČR do konce srpna a je tedy možnost oslovit i jiné pořadatele o případné 
pořádání MČR pony 2021, vloni podaná přihláška ESC Olomouc – výzva 
spolupráce s pořadatelem ze strany „moravské garanta“ – jedině tak lze 
náročný podnik organizovat – pokud někdo pořadateli pomůže i po 
administrativní stránce! 

závěr/úkol  zajistí:       
8. Závěr – výzva členům komise zapracovat na vizi STP 2021, které budeme 

muset během podzimu předkládat ke schválení 
závěr/úkol  

 
  

 
Návrhy komise výkonnému výboru s návrhem usnesení k přijetí: 

1.  
  

Doporučení komise výkonnému výboru: 
1. 
 
 

Zvážit zda-li do smluv k pořádání MČR nezapracovat povinné noční hlídání 
stájí! Pokud již ve smlouvě je, tak opravdu vyžadovat plnění smlouvy. 

2. Návrh na „namátkové“ měření pony na národních závodech – zkušenost 
z MČR bohužel ukazuje, že je i na MČR možné ačkoli je předem avizované 
měření odhalit nesrovnalosti ve výškách pony.  

  
 
        Zapsal: Matuška 23.8.2020 


