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Zápis z jednání Skokové komise 1/2014 
 

Přítomni: Petr Švec, Roman Drahota, Jan Chýle, Martin Ohnheiser 

Hosté: Josef Malinovský 

Omluveni: Jiří Pecháček, Robert Smékal 

 

 

A) Program: 
 
1) Schválení Gabriely Hájovské sekretářkou SK 

 
2) STP 2014, STP na rok 2014, družstva: počet účastníků, druhá kola, družstva dětí, 

obtížnost 

 

3) Projednání žádosti o doporučení Jana Hudečka pro kurz stavitele FEI L2 
 

4) Určení pravidel a povinností vedoucího ekipy a veterináře při zahraničních 
výjezdech, včetně odměn 
 

5) Průběh Styl Šampionátu v roce 2014, zajištění podpory pořádajících areálů, 
projednání povinnosti jezdců po splnění ZZVJ tyto soutěže absolvovat, stanovit 
klíč k postupu do finále 
 

6) Školení stavitelů parkurů se zahraničním stavitelem. Soustředění dětí, juniorů a 
mladých jezdců konané v Olomouci 
 

7) Kvalifikační podmínky dětí, juniorů a mladých jezdců pro start na ME 2014 
 

8) Kvalifikační podmínky pro CSI Olomouc 
 

9) Projednání metodiky stavby parkuru vypracované Janem Šímou 
 

10) Kategorizace jezdců, rozdělení do skupin dle výkonnosti, stylové soutěže a další 
postup pro vyšší úroveň, typy pomůcek a to převážně udidel v soutěžích do 
120cm (s výjimkou dětí) 

 
11)  Příprava nových webových stránek SK, domluvení spolupráce s vedením těchto 

stránek s Josefem Malinovským 
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12) Příprava plánu pro mladé jezdce, juniory a děti: 
- celkový plán na rok 2014 (tréning, soustředění, povinné domácí a zahraniční 
starty pro kvalifikaci na ME 2014) 
- vytvořit širší kádr pro rok 2014 
- shromáždit výsledky za rok 2013 
- veterinární dozor 
- systém financování zahraničních výjezdů 
- podpora a spolupráce se sponzory, vytvoření programu s prezentací pro 
potenciální sponzory 
 

13) Vyplňování výkonnostních tabulek 

 

B) Projednání: 
 
1) Skoková komise se shodla jmenovat na místo sekretářky Gabrielu Hájovskou. 

 
2) Složení družstev na MČR dětí a juniorů se prozatím nechává bez změny. Soutěž 

družstev bude i nadále přístupna kategorii dětí. Startovat mohou čtyřčlenná 
družstva, složení družstva nebude ani nadále předepsáno tj. smíšená družstva dětí 
i juniorů. Obtížnost pro děti se nemění. 
Při projednávání tohoto bodu se důkladně pročetl dopis od A. Pejose, zaslaný SK. 
Jeho připomínky byly zohledněny a budou se ještě v průběhu roku dále 
projednávat. 
 

3) Skoková komise se rozhodla toto rozhodnutí nepodpořit z důvodu nedostatečné 
praxe. 
 

4) Do příští schůze SK budou Romanem Drahotou sepsány body, které by měli 
splňovat účastníci zahraničních výjezdů tj.: vedoucí ekip, veterináři i jezdci. Nyní je 
v jednání i schůze se zákonnými zástupci a trenéry reprezentantů, kde se bude 
toto téma projednávat. 

 
 

5) Toto téma se překládá k projednání na další zasedání SK tj. 10. 2. 2014 z důvodu 
úzké vazby s bodem č. 4), který se bude ještě na další schůzi projednávat. 
 

6) V současné době se vybírá vhodný stavitel pro školení, po zajištění bude do 
dalšího termínu SK stanoven termín a další potřebné informace. Soustředění 
mladých jezdců, juniorů a dětí se taktéž ještě upřesní. 

 

7) Kvalifikační podmínky pro start na ME 2014 se budou projednávat na dalším 
zasedání. Bude zohledněn i názor trenérů, kteří budou přizváni, viz. Bod č. 4). 
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8) Kvalifikační podmínky pro start na CSI Olomouc si bude určovat sám pořadatel. 
9) Metodický dopis ke stavbě parkuru od pana Šímy se bude ještě dále projednávat 

na další schůzi. 
 

10) Kategorizace jezdců by měla vstoupit v platnost 1. 1. 2015 v součinnosti 
s plánovaným upgradem programu Galop. 

 
 

11) V dohledné době budou spuštěny webové stránky SK. Tento web bude možné 
otevřít přes odkaz na ČJF – odkaz na disciplíny – skoky. Pro vedení těchto stránek 
byl vybrán Josef Malinovský. 
 

12) Toto téma úzce souvisí s body č. 4) a 7) a proto bude projednáno na příští schůzi 
SK. 

 
13) Tímto by chtěla SK požádat pana viceprezidenta pro sport, aby oslovil předsedy 

oblastí a zažádal je, aby byly všem jezdcům (kategorie dětí až seniorů) doručeny 
průvodní dopisy + tabulky, do kterých mají jezdci zaznamenávat svou výkonnost. 
Důvodem tohoto kroku je důkladnější sledování výsledků v zahraničí související 
s případnou reprezentační činností, finanční podporou atd. Zdůraznit skutečnost, 
že tyto tabulky by měli jezdci vyplňovat ve vlastním zájmu. V případě potřeby 
sdělí bližší informace Martin Ohnheiser (mo@oilteam.cz, tel: 00420 602 730 001). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapsala: GabrielaHájovská 
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