
Zápis ze schůze SK konané dne 27.1.2015, Radimovice 
 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Ing.Olga Plachá(OP), Aleš Opatrný(AO), Roman Drahota(RD), Klára 
Damborská(KD) 
Hosté: Martin Blažek 
 
1. 

Kontrola zápisu: Všem členům Skokové komise (dále jen SK) byl emailem 
zaslán k připomínkám vzor jednacího řádu k vyjádření, s cílem vytvořit jednací 
řád pro nově vzniklou SK.   

MO trvá 

2. Kontrola zápisu: Povinnosti a práva SK, obdrželi jsme částečné odpovědi, bude 
dále řešeno 

MO,OP Příští VV 

3. Kontrola zápisu: Na základě podkladů vypracovaných MO a OP, požádá na 
příštím VV opětovně MO o vymezení statutu SK a následně seznámí ostatní 
členy SK s výsledkem jednání;20.12.2014 byla zaslána p.Theimerovi zpráva 
činnosti a další komentáře k materiálu pro SK. Členové SK se shodli, že dokud 
nebude postaven jasný systém spolupráce mezi VV a SK je zbytečné 
připravovat jednací řád pro SK. Stávající podmínky spolupráce postavené 
pouze na stanovách ČJF jsou pro SK nevhodné není takto možno fungovat. SK 
žádá, aby VV zodpovědně vzal v potaz zaslané dotazy v červnu 2014 a 
připravil závazný manual pro činnost SK, kterým se pak bude SK řídit. Sk musí 
mít vymezené pravomoci, jelikož není možné fungovat pouze v pozici poradce 
a navrhovatele. 

MO Příští VV 

4. SCM - Nepodařilo se úspěšně navázat komunikaci s vedoucím SCM, vzhledem 
k tomu že rok 2015 již běží, VV tato situace zjevně nevadí, SK nebude nadále 
SCM řešit a připraví veškeré jednání a nový systém spolupráce na další období 
(sezona 2015/2016) SK jednohlasně odsouhlasila, že počká do voleb a 
v případě, že bude nadále ustanovena ve své činnosti, navrhne novému VV 
nový systém spolupráce s SCM, který bude postavený na spolupráci s celou 
jezdeckou základnou ČJF. 

MO splněno 

5. STP pro rok 2015 - SK pověřuje KD, aby zaslala projednaný dopis na VV, kde 
žádáme o vysvětlení, proč na webu ČJF jsou vyvěšeny STP pro rok 2015 v jiné 
podobě než je VV na svém zasedání 22.12. schválil (dle bodu 8. Zápisu z VV, 
kde se píše, že byly schváleny STP všem disciplínám jejich předložené návrhy) 
zveřejněný dokument není ten , který SK předložila VV a který byl projednáván 
s p.Metelkou.    

 
KD 

 
 

30.1.2015 

6. Školení stavitelů:  
Místo konání - Areál Hořovice – Cenová nabídka byla předložena a 
odsouhlasena. 
Jelikož je k dnešnímu dni velice slabý zájem stavitelů o vzdělávání, RD zajistí 
ve spolupráci s KD znova obeslání oblasti s touto informací. Všichni členové 
osloví stavitelé ve svém okolí s touto informací a doporučí účast Začátek 
v pátek ve 12 hodin, sobota celý den, večer v sobotu společný breefing a konec 
školící části, v neděli dopoledne zkoušky  
Účastníci – určeno pro stavitele 1. a 2. třídy – je třeba dát dohromady seznam 
stavitelů z dostupných materiálů (zatím zájem cca 8 stavitelů), školení určeno i 
jako „refreshing“ pro stávající stavitele!!! 
Náklady na školení-pronájem, zkušební komisaře, školitele; stravu a ubytování  
si hradí účastníci sami včetně poplatku 1500.—Kč na osobu. Tato částka pak 
bude využita pro úhradu nákladů viz výše a zbytek bude doplacen z prostředku 
SK. 
RD bude pokračovat v jednáních s organizátorem   

KD 
RD 

 
 
 

Trvá 



Termín 13.-15.2.2015 
7. Mezinárodní projekt „Jezdecká akademie“  

CJF může přihlásit jezdce ve věku 18-21 let na půlroční stáž u renomovaných 
jezdců/trenérů, do konce února se má návrh poslat;  každá federace může 
přihlásit max 3 jezdce; SK osloví oblasti, aby daly typy na účastníky 

KD 6.2.2015 

8. VV neschválil navržený návrh pro Kategorizaci jezdců; tímto tématem se SK 
zabývala již od 5/2014 ; SK se shodla na tom, že vypracuje dopis určený 
členům rady ČJF se svým vyjádřením k průběhu přípravy Kategorizace jezdců 
a o informování VV a jednáních/komunikaci s jeho členy  

KD/MO Příští SK 

9. Termín soustředění dětské, juniorské a ml.jezdců (repre do 21 let) 
20.-22.2.2015 v Olomouci, Vedoucím SCM byla prostřednictvím sekretariátu 
zaslaná pozvánka. Pan Jiří Pecháček se omluvil a ing. Goščík do dnešního dne 
nereagoval zda se účastní či ne. 
SK bude hradit veškeré náklady spojené se soustředěním, vyjma nákladů za 
ubytování a cestovné pro jezdce a jejich doprovod. 
Prověříme možnost účasti  Z.Zelinkové jako pomocného trenéra, jelikož Aleš 
Opatrný je v tomto termínu na mezinárodních závodech. 
V rámci soustředění proběhne i schůzka s trenéry a zástupci jezdců  

AO/ZŽ/MO Další SK 

10. Reprezentační smlouva – představení návrhu, finální verze v lednu 2015 
MO zaslal připravenou smlouvu ke komentářům dr.Tomanovi; čekáme na 
vyjádření; dle současného Reprezentačního řádu nelze v reprezentaci 
postupovat 

MO Další SK 

11. SK pověřila ZŽ a AO výběrem kontrolních závodů ČSP Martinice, CSI CHJ Linz 
16.4.-19.4.2015, 23.-26.4.2015,poté bude vybráno družstvo pro CSIO  CHJY 
Lamprechsthausen  21.-25.5.2015, CSIO CHJY Bonheiden  CSIO CHJY 28.-
31.5.2015, CSIO CHJY Hagen 16.6.-21.6.2015. 

ŽŽ/AO Další SK 

12. Rozpočet na rok 2015- OP zjistí u D.Denkové, jak s financemi pro mládež,   
(„Projekt rozvoje mládeže“) 

OP 6.2.2015 

13. V návaznosti na schůzku ze seniorské reprezentace se znovu ozveme 
reprezentantům s dotazy, jak mají plány, zda počítají s účastí na kontrolních 
závodech CSI**, CSI*** v Ebreichsdorfu 15.-26.4.2015, kde se mají složit 
reprezentační družstva na CSIO Linz a CSIO Celje   

OP/MO Únor 2015  
 

14. SK schválila příspěvek na Galavečer parkurového a dostihového sportu 
pořádaný 28.2.2015 ve výši 20000,-Kč 

  

    
    
Zapsala: Olga Plachá 
 


