
Zápis ze schůze SK Konané dne 20. 8. 2014, Radimovice 
 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Roman Drahota (RD), Klára Damborská (KD) 
Omluveni: Ing. Olga Plachá (OP), Aleš Opatrný (AO) 
 
 
Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
1. Kontrola plnění úkolů dle zápisů SK ze dne 14. 7. 2014     
2. MO požádal na základě podkladů vypracovaných MO a OP VV o vymezení 

statutu SK. SK obdržela některé dokumenty, stále však nemáme úplné 
odpovědi na všechny body.  

MO Příští SK, trvá 

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  

4. Styl šampionát 2014  
RD informoval, 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 
navrhoval Styl šampionát pro rok 2014 zrušit. Tento návrh VV zamítl a rozhodl, 
že finále Styl šampionátu 2014 pro velké koně musí proběhnout. Návrh VV 
uspořádat finále první říjnový víkend ve Zduchovicích je 
akceptovatelný. Nicméně musí být stanovena výše dotace na finále, bez které 
tuto akci nelze uskutečnit a v rozpočtu SK již není pro tuto dotaci dostatečný 
prostor. VV také musí určit, kdo bude pořadatelem finále SŠ. SK navrhne 
systém Styl šampionátu na příští rok, který předloží VV do konce září ke 
schválení. 

MO Trvá 

5. Školení stavitelů:  
SK vstoupila do jednání s p. Olafem Petersenem o školení pro stavitele 
parkuru. Je třeba finalizovat termín školení (listopad – leden) 
Místo konání - Areál Hořovice – osloví MO, možnost a cena 
Účastníci – určeno pro stavitele 1. a 2. třídy – osloví RD, je třeba dát 
dohromady seznam stavitelů z dostupných materiálů  
Školení Level 1 v lednu 2015 v Šamoríně - komise jednala s Christou Heibach 
o účasti stavitelů z ČR, AO zjistí, kolik stavitelů z ČR se může účastnit 

 
KD 

 
MO 

 
 

AO 

 
   31. 8. 2014 

6. 
 
 
  

 Proběhnuté reprezentační výjezdy: 
 SK velmi kladně hodnotí výkony J. Hrušky a A. Kellnerové na CSIO Bratislava. 
Na základě těchto výsledků jsou oba jmenovaní jezdci zařazení do A kádru. 
Zpráva z CSIO bude zaslána VV. 
Za výběr reprezentantů na výjezdy ve všech věkových kategoriích zodpovídá 
AO a MO 

       MO  

7. Odměny pro vedoucího ekipy na mezinárodní závody – SK komise souhlasí se 
současnou výší odměn 

MO  

8. Trénink před ME v Šamoríně 
V Šamoríně proběhl trénink reprezentace před výjezdem na ME dětí, juniorů a 
ml.jezdců v italském Arezzu. VV namítal, proč se trénink neuskutečnil v ČR 
například v Ostravě nebo ve Frenštátu. Stanovisko SK: Volba areálu vzhledem 
k podmínkám na ME byla adekvátní, v ČR nemáme srovnatelné podmínky. 
Účastníci si hradili výjezd sami, včetně šéfa reprezentace a šéf trenéra. 

MO  

9.  Hodnocení MČR  
SK komise pověřila KD, aby obeslala oblasti s dotazem, jak oblasti hodnotí 
průběh MČR v Martinicích. Hodnotící zpráva byla předána VV a pořadateli 
MČR. Stejným způsobem bude vypracováno hodnocení MČR dětí a juniorů na 
Ptýrově. 

KD Splněno, 
nový termín 
pro MČR dJ 
31. 8. 



Poř Text jednání, úkol, popis   zodpovídá Termín 
10. SK souhlasí s proplacením faktury za stavitele parkuru (E.Petrovič) na 

seniorském MČR v Martinicích 
MO  

11. STP 
Úprava STP pro 2015 bude rozeslána všem členům SK k připomínkování a po 
odsouhlasení budou STP předloženy ke schválení VV. 
Vodní příkop – měl by být zařazen jako povinný do kvalifikačních soutěží na 
MČR, návrh bude vypracován 
Kategorie děti – v kategorii dětí nesmí být otevřený vodní příkop 

 
KD 

 
MO 

 

12. Stížnost M. Vítka – SK obdržela stížnost M. Vítka na řešení situace na vodním 
příkopu během Šampionátu mladých koní v Martinicích, stížnost byla probrána, 
M.Vítkovi bude posláno vyjádření 

KD  

13. WEG Normandie 
Na základě informace Aleše \Opatrného se tento z důvodů lehkého zranění 
koně Fakir neúčastní WEG. Jelikož není žádný náhradník, který by měl 
splněnou kvalifikaci, musí naše výprava postoupit reprezentaci v poháru 
národů pouze ve třech.   
Veškeré přípravy probíhají dle nastaveného harmonogramu. Koně Ondry Zváry 
a Zuzany Zelinkové budou odjíždět společně ve čtvrtek 28. 08. 2014. 
Paní ing. Plachá a paní Rechová podpořily sponzorsky tento reprezentační 
výjezd nákupem oblečení pro jezdce.  

MO průběžně  

14. SK převzala úkol zadaný bývalé SK komisi-vypracovat koncepci, původní 
termín byl 30. 6., což nebylo možné vzhledem k vzniku nové SK dodržet. MO 
požádal VV o posun termínu min. do 31. 8. 2014. Vypracováním koncepce pro 
skoky byla pověřena OP a všichni členové SK ji pošlou podklady a to 
nejpozději do 25.08. 

MO/OP 31. 8. 2014 

15. 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 

16. SK bude pracovat na novém reprezentačním řádu a smlouvě s reprezentanty MO 30. 9. 2014 
17. 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   

18. Galop - projednat s programátory jak funguje možnost účtování na závodech 
ve srovnání zahraniční firmy 

MO  

19. Další jednání SK předběžně po WEG    
 
Zapsala: Klára Damborská                                                                         v Radimovicích dne 20.8.2014  


