
Zápis ze schůze SK Konané dne 14.7.2014, Radimovice-03/14 
 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Ing.Olga Plachá(OP), Aleš Opatrný(AO), Roman Drahota(RD), Klára 
Damborská(KD) 
 
 
Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
1. Kontrola plnění úkolů dle zápisů SK ze dne 16.6.2014      
2. MO požádal na základě podkladů vypracovaných MO a OP VV o vymezení 

statutu SK. SK obdržela některé dokumenty, ke kterým se SK písemně vyjádří  
 

MO Příští SK 

3. Proběhla částečná revize všech dostupných zápisů z jednání SK (zatím rok 
2013 a 2014), vydaných dokumentů SK a zápisů z VV od konce roku 2011. 
S cílem, co nejvíce se zorientovat v problematice SK, VV a úkolů a usnesení, 
které je potřeba znát a dodržovat    

MO  Splněno 
částečně,nový 
termín 
31.7.2014 

4. Styl šampionát, místo pro finále. RD informuje, že se snažil dohledat dostupné 
materiály ke Styl šampionátu, bez návaznosti na celý systém vzdělávání, který 
by začínal ZZV a pokračoval ježděním na styl, nemá Styl  šampionát dle 
názoru SK smysl. Sk komise navrhuje Styl šampionát pro rok 2014 zrušit. MO 
sdělí stanovisko SK na příštím VV.    

MO Příští VV 
(15.7.2014) 

5. SK vstoupí do jednání s p.Olafem Petersenem o školení pro stavitele parkuru. 
Zároveň SK komise jednala s Christou Heibach účasti stavitelů z ČR na školení    
Pro Level 1, které proběhne v lednu 2015 v Šamoríně 

KD 31.8.2014 

6. 
 
 
  

 Proběhnuté reprezentační výjezdy. SK komise velmi kladně hodnotí repre 
výjezd juniorů na CSIO v Budapešti a následně CSIO***Budapest seniorů. 
Družstvo juniorů i seniorů zvítězilo. Zejména vítězství seniorského družstva na 
CSIO*** v konkurenci 13ti týmů je významným úspěchem.   
 

  

7. Proběhl trénink reprezentace před výjezdem na ME dětí, juniorů a ml.jezdců 
v italském Arezzu. Trénink proběhl v Šamoríně.   

MO  

9. Ve dnech 23.-27.7 ME Arezzo – šéf ekipy MO, trenér AO. Vše zařízeno, koně 
odjíždějí již v sobotu 19.7.   
Další reprezentační výjezd seniorů - CSIO***Bratislava ve dnech  7.-10.8.2014 

MO Průběžně 

10.  MČR v Martinicích-SK komise vyzdvihuje sportovní úroveň a výkonu zejména 
v kategorii jednotlivců. Byl rozšířen  B repre kádr o jezdce Jiří Hruška, M.Klus a 
O.Nágr. V samostatné zprávě SK průběh MČR zhodnotí. SK komise  pověřuje 
KD, aby obeslala oblasti s dotazem, jak oblasti hodnotí průběh MČR.    

KD 20.7.2014 

11. Za výběr reprezentantů na výjezdy ve všech věkových kategoriích zodpovídá 
AO a MO 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
12. Dle informací, které SK má p.Radovan Šalek odstoupil z pozice šéfa mise pro 

Normandii pro skoky a VV pověřil touto funkcí M.Ohnheisera.  
MO je již aktivně v kontaktu s jezdci, majiteli koní a realizačními týmy jezdců. 
Řeší se transport koní, ubytování účastníků a někteří majitelé koní se budou 
podílet na nákupu oblečení pro trénink a dek pro koně na tuto významnou akci.  
 

MO průběžně  

13. SK převzala úkol zadaný bývalé SK komisi-vypracovat koncepci, původní 
termín byl 30.6., což nebylo možné vzhledem k vzniku nové SK dodržet. MO 
požádá VV o posun termínu min.do  31.8.2014. Vypracováním koncepce pro 
skoky byla pověřena OP a všichni členové SK ji pošlou podklady.   

MO/OP Příští SK 

14. MO se seznámí s hodnocením činnosti SCM za minulá období tak, jak mu 
ukládá metodický pokyn k SCM. Blíží se uzavření a  hodnocení roku 2014 a 
vypracování plánu pro rok 2015   

MO Příští SK 

15. SK bude pracovat na novém reprezentačním rádu a smlouvě s reprezentanty MO 30.9.2014 
16. SK plánuje na listopad pozvat repre jezdce, jejich trenéry, majitele koní, 

sponzory a ostatní z jejich realizačních týmů na schůzku, kde by proběhlo 
zhodnocení sezony 2014 a plán pro sezonu 2015 

MO   

17. Další jednání SK předběžně v polovině srpna opět v Radimovicích   
 
Zapsala: Olga Plachá                                                                           v Radimovicích dne 14.7.2014  


