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Zápis z jednání  
Skoková komise ČJF 

č. 1/2021 
Den konání 14.12.2021 
Místo konání Videokonference  
Čas  Od  Do   

     
Přítomnost členů komise Sylvie Boušková online 

Jarmila Beranová online 
Markéta Šveňková online 
Roman Drahota online 
Zdeněk Žíla online 
Petr Mašek online 
Aleš Suchánek online 
Marek Javorský online 

Přítomnost hostů   
Přítomnost dalších osob    

  
 

Program jednání: 
1. Nové složení Skokové komise  
2. Reprezentace a její vedení 
3.    SCM 
4. Young Riders Academy 

       5. Refreshing stavitelů, rozhodčích 
       6. Obtížnost parkurů 
       7.  
       8.  
       9.  
     10.  
 
Průběh jednání a závěry: 

1.  
Skoková komise ČJF byla seznámena s personálními změnami svého 
složení.  
Na své působení v SK rezignoval Jiří Skřivan.  
VV ČJF doplnil mezi členy SK Marka Javorského. 
Sylvie Boušková oznámila členům komise, že je pověřena jejím vedením pouze 
dočasně. VV bude jednat o obsazení pozice manažera SK ČJF. 
  
 

 
závěr/úkol 

V souvislosti s personálními změnami ve složení SK komise vyjádřila prosbu, 
zda by bylo možné, aby případné změny ve složení komise byly s jejími členy 
konzultovány předem. 

2. Reprezentace a její vedení 
Markéta Šveňková předložila seznam reprezentačního kádru A i B a návrh 
reprezentačních výjezdů pro sezonu 2022 i s nástinem možností doplnění týmu pro 
jednotlivé výjezdy. 
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Seznam reprezentantů: 
A kádr 
Augier De Moussac Emma 
Doležal Filip 
Kellnerová Anna 
Opatrný Aleš 
Papoušek Kamil 
Tretera Vladimír 
Zvára Ondřej 
 
B kádr 
Bieliková Nikola 
Klus Marek 
Machová Alena 
Štěrba Jakub 
Štětina Jan 
Veselá Tereza 
 
U Divize 1 musíme ještě počkat na potvrzení ze strany FEI, není jisté jaké 
závody potvrdí: 
 
EEF NC - Mannheim 6.-10.5. 
EEF NC - Šamorín - 19.-22.5. 
Divize 1 - CSIO5 St.Gallen - 3.-6.6. 
Divize 1 - CSIO5 Sopoty - 9.-12.6. 
CSIO3-W - CET Prague Cup 16.-19.6. 
Divize 1 - CSIO5 Rotterdam - 23.-26.6. 
CSI3-W Olomouc - 22.-26.6. 
EEF NC Semifinal Budapešť - 30.6.-3.7. 
Divize 1 - CSIO5 Falsterbo - 14.-17.7.  
WEG Hörning - 6.-14.8. 
EEF NC Final - Varšava - 8.-11.9. 
 
SK byla Romanem Drahotou seznámena s myšlenkou obsazení pozice šéftrenéra 
reprezentace. 
O této pozici má proběhnout jednání s Tjarkem Nagelem 
SK vyjádřila jednoznačnou podporu variantě, aby pozici šéftrenéra české 
reprezentace zastával Tjark Nagel. 
 
 
 
 
 

 
závěr/úkol 

 SK s výše uvedeným seznamem a přehledem reprezentačních výjezdů 
souhlasí. 

3. 
 
 

SCM 
Roman Drahota představil restart projektu SCM. 
Seznámil SK s průběhem posledního předvýběru jezdců SCM pro sezonu 2022 
Vyjádřil svůj požadavek, který již prezentoval VV ČJV o navýšení počtu jezdců SCM B 
na 2 x 20 jezdců. 
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Roman Drahota navrhl na pozici vedoucího SCM B Pavla Vachutku. 
Jednání o rozpočtu a nové podobě SCM pro sezonu 2022 budou probíhat 
v následujících týdnech. 
 

 
závěr/úkol 

SK zastává názor, že by se měla spolupodílet na tvorbě a průběhu SCM. 
 
 

4.  
Young Riders Academy 2022 
 
SK uvítala možnost účasti českých jezdců v projektu FEI Young Riders Academy 2022. 
Doposud SK eviduje dvě přihlášky: 
Tereza Svobodová 
Sofie Najmanová 
 

 
závěr/úkol 

 

5. Refreshing stavitelů, rozhodčích  
 
SK považuje úroveň refreshingů funkcionářů závodů za velmi proměnlivou a v řadě 
případů nedostačující. Z tohoto důvodu SK navrhuje aby bylo doškolování stavitelů a 
rozhodčích řešeno centrálně pod hlavičkou SK s podporou sekretariátu ČJF(nikoli po 
oblastech ČJF). 
S tím velmi úzce souvisí i seznam školitelů ČJF, který je dle názoru SK nutné výrazně 
zrevidovat . SK zastává názor, že ČJF potřebuje velmi kvalitní školitele(odborníky ve 
svém oboru a to nejen na domácí, ale i zahraniční scéně). Do budoucna je třeba 
nastavit nový proces jejich výběru, není důležitá kvantita, ale kvalita.... 
 

 
závěr/úkol  

 

6. Obtížnost parkurů 
 
SK považuje za zásadní téma dodržení stanovené obtížnosti parkurů při všech 
závodech pod hlavičkou ČJF. Je třeba nastartovat dlouhodobý proces školení a 
nastavení trendu dodržování standardů obtížnosti parkurů.  
Výrazné rozdíly se velmi projevují především při plnění kvalifikací a následných 
startech na MČR.  
Tento trend je patrný napříč většinou mistrovských kategorií.   

závěr/úkol Z dlouhodobého hlediska je třeba otevřít téma obtížnosti a plnění kvalifikací 
na MČR. 

7.  

závěr/úkol  
8.  

závěr/úkol  
9.  

závěr/úkol  
10.  
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Doporučení komise výkonnému výboru: 
1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

 
 

 

 
        Zapsal:Suchánek 


