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Zápis z jednání  
komise pony ČJF 

č. 1/2020 

Den konání 13.2.2020 

Místo konání Praha 

Čas  Od 9:00 Do 13:00  

     

Přítomnost členů komise Jana Rosická přítomen 

Ria Hoffmeisterová přítomen 

Jan Matuška přítomen 

Stanislav Hakr přítomen 

Petra Svobodová přítomen 

Pavel Holešovský přítomen 

Michal Mundil přítomen 

Zdeňka Špůrková Nepřítomna,omluvena 

Vladimír Mestenhauser nepřítomen 

Přítomnost hostů Olga Plachá  

Přítomnost dalších osob    

  

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 

Program jednání: 

1. Schválení programu, doplnění o bod rozšíření komise dle schváleného zápisu VV 

2. Plán komunikace komise 

3.    Diskuse o hodnocení stylových soutěží 

4. Diskuse o komunikaci s ČJF 

       5. Český pohár pony skoky styl 

       6.       MČR pony 

       7. Dotaz na SCM/SCP 

       8. Rozpočty Českého poháru skoky a skoky styl, MČR 

       9. Český pohár pony skoky 

     10. Národním pohár ČJF ve skákání dětí a juniorů 2020 

 
Průběh jednání a závěry: 

1. Rozšíření komise, fungování pony komise a její pravomoce 
Rozšíření pony komise o členy Michala Mundila, Vladimíra Mestenhausera (schváleno 
VV na jednání VV ze dne 11.02.2020) 
Dotaz: Proč p. Mestenhauser je VV schválený členem komise  (návrh Jiřího Skřivana), 
když dle emailové komunikace o post zájem nemá. Pokud je trenér SCM jde dle 
komise o střet zájmů. 

  

2. Jednání pony komise probíhá většinou na základě emailové a telefonické 
komunikace. Pan Holešovský navrhuje více se scházet, protože mu tato forma 
nevyhovuje. 

 
závěr/úkol 

Komise se bude scházet na MČR pony, na Gala pony a po ukončení sezony v průběhu 
října či listopadu (Jan Matuška doložil, že je v souladu se Stanovami). Jinak bude 
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komise dál fungovat prostřednictvím komunikace přes email, telefon, messenger. 
Schůzka bude taktéž svolána v případě opodstatněné naléhavé záležitosti 

3. 
 
 

Stylové soutěže nejsou vždy hodnoceny kvalitními komisaři – problém ve vzdělání a 
zkušenosti komisařů, pouze školení jednou za dva roky nestačí 

 
závěr/úkol 

Požádat ČJF, aby zadala do dokumentu vzdělávání povinnost jednotlivých komisí 
navrhovat školitele povinných refreshingů. Nutnost změny vzdělávání - stylových 
rozhodčí, stavitelů. Návrh hodnocení preferovaných rozhodčích pro ČP pony styl  - do 
14 dnů. 
Důraz na sjednocení hodnocení stylových rozhodčích. Nutnost podpory oblastí v pony 
sportu 

4. Většina členů pony komise se pozastavila nad naprosto nevhodným způsobem 
komunikace Jiřího Skřivana s členy komise 

 
závěr/úkol 

 
 

5. Michal Mundil navrhuje finále styl šampionátu dát mimo termín MČR.  
Časový program MČR. Slanislav Hakr prosazuje finále stylu v rámci termínu MČR. Pan 
Holešovský upozorňuje na nutnost hodnocení finále Stylu zahraničním rozhodčím 
přímo do mikrofonu – již ale proběhlo mailovou komunikací (Jana Rosická). Pavel 
Holešovský a Michal Mundil prosazují finále stylu až na podzim. Taktéž pan Skřivan, 
kterého zastupuje Michal Mundil. Ostatní jsou pro zachování stylu při MČR. 
Předložen Český pohár pony 2020 – stylové skákání pony – doopravit termíny. Finále 
u MČR. Dotaz, proč nemůže být zodpovědná osoba za seriály zaměstnanec 
sekretariátu ČJF – počítání žebříčku Styl pony, Drezurní pohár pony – Olga Plachá 
slíbila prověřit a doporučila, aby právě tuto agendu vedli zaměstnanci sekretariátu ČJF 
 

 závěr/úkol  Hlasování finále Českého poháru 2020 – Stylové parkurové skákání pony v termínu 
při MČR pony 2020 
Pro: 6/ proti: 1/ zdržel se: 0 

6. Olga Plachá se pozastavila nad tím, že v prvním roce sportování mají děti za cíl MČR. 
Diskutován časový plán MČR, byly ztíženy kvalifikace, aby se snížil počet startujících 
dvojic. Na MČR již nebudou otevřené soutěže, pouze jedna „Cena útěchy“. Olga 
Plachá upozornila na snížení částky v rozpočtu pro MČR pony pro zahraniční rozhodčí 
z důvodu, že je na MČR pony vyšší počet zahraničních rozhodčích. Jana Rosická 
sdělila, že počet zahraničních rozhodčích na MČR pony je již mnoho let stejný a 
nezbytný (2 rozhodčí pro drezuru, 1 pro stylové skákání) a i rozpočet na tyto rozhodčí 
je každoročně žádán ve stejné výši 

 závěr/úkol Hlasování - MČR bez otevřených soutěží, vyjma „Ceny útěchy“ 
Pro:7/ proti:0/ zdržel se:0 

7. Jan Matuška vznesl dotaz - v zápisu z VV ze dne 10.9.2019 je schváleno SCM skoky a 
drezura včetně pony. SCM a SCP ale probíhají samostatně. Olga Plachá vysvětlila, že 
dle počtu došlých přihlášek bylo rozděleno. 

 
 závěr/úkol  

 

8. Diskuze o nutnosti navýšení rozpočtu pro České poháry pony.  
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závěr/úkol 

Stanislav Hakr dodá rozpočet cen, které firma Equiservis každoročně dodávala pro 
„Stylový pohár“. Jana Rosická dodá rozpočet na věcné ceny pro 1-5. místo pro Český 
pohár pony skoky 

9. Návrh spojení s moravským pohárem. Věkové kategorie dodržet, doporučení parkur 
s návazným rozeskakováním. Systém hodnocení dle umístění. Opraven výklad 

postupu do finále. Rozdělení oblastní do dvou skupin.  

 
závěr/úkol 

Rozdělení oblastí do skupin dodá Michal Mundil. 
Hlasování – Pravidla Český pohár pony skoky verze předložená Riou Hoffesterovou 
Pro: 6/ proti:0/ zdržel se:1 

10. Pony komise se vyjádřila ke schválenému Národnímu poháru ČJF ve skákání dětí a 

juniorů 2020. NP je nedotažený. Nedopracovaný.  

 

 závěr/úkol   

 
  

 
Návrhy komise výkonnému výboru s návrhem usnesení k přijetí: 

1. zadat do dokumentu vzdělávání povinnost jednotlivých komisí navrhovat školitele 
povinných refreshingů. Projednat nutnost změny vzdělávání - stylových rozhodčí, 
stavitelů. 
určeno členu VV:  Klára Šalková 

2. Projednat návrhy pravidel Český pohár pony  - Stylové parkurové skákání pony a 
Český pohár pony - skoky 
určeno členu VV: Jiří Skřivan, Martin Blažek 

3. Navýšení rozpočtu pony – Český pohár pony  - Stylové parkurové skákání pony a 
Český pohár pony – skoky, zahraniční rozhodčí pro MČR pony – zachovat počet i výši 
částky v rozpočtu MČR 
určeno členu VV:  Jiří Skřivan, Ludmila Šedá 

  
Doporučení komise výkonnému výboru: 

 
1. 

Průběžné výsledky a žebříčky seriálů ČJF (Český pohár pony  - Stylové parkurové 
skákání pony a Český pohár pony – drezura) zpracovávat a počítat na sekretariátu 
ČJF 

 
       Zapsal: Petra Svobodová, Jana Rosická 


