
Zápis ze schůze SK konané dne 13.4.2015, Radimovice 
Přítomni: Martin Ohnheiser (MO), Ing.Olga Plachá (OP), Aleš Opatrný (AO), Roman Drahota (RD) 
Omluveni: Klára Damborská (KD) 
 
1. 

Kontrola zápisu: Povinnosti a práva SK, obdrželi jsme částečné odpovědi,; 
Víceprezident pro sport p.Theimer dle jeho názoru vše odpověděl 
SK žádá : 1/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  
2/ reprezentační smlouva komentáře JUDr.Tomana, stále nemáme 

MO Trvá 

2. Byla odeslána principiální přihláška na CSIO Linz(v termínu 7.-10.5.2015)  
nominativní přihláška bude sestavena v termínu pro přihlášky;  předpoklad 
Z.Zelinková,A.Opatrný, E.de Moussac, O.Zvára, J.Hruška    
Další repre výjezd seniorů CSIO Celje (v termínu 14.-17.5.) o účastnících bude 
rozhodnuto v termínu přihlášek 

MO/AO Trvá 

3. SK projednala blížící se reprezentační výjezdy, dětí, juniorů a ml.jezdců; 
veškeré rozhodování o  účasti na výjezdech je kompetenci A.Opatrného a 
Zd.Žíly 
Kontrolní závody ČSP Martinice 16.-19.4.2015, CSI** Linz 23.-26.4.2015 a poté 
proběhne nominace dětí, juniorů a ml.jezdců na CSIO Lamprechshausen  22.-
24.5.2015 
Další oficiální výjezd je plánován na CSIO Hagen   

MO/AO Splněno 

4.  Mezinárodní projekt „Jezdecká akademie“  
Z navržených zájemců byly FEI vybráni L.Strnadlová a A.Půlpánová; A 
Půlpánová se nakonec projektu nebude účastnit, protože nemá vhodného 
koně; stejně tak se rozhodla i L.Strnadlová 

KD Splněno 

5. Zatím nebyly předány na ČJF podklady vyúčtování z prostředků ČOV v souladu 
s předloženým projektem na čerpání těchto finančních prostředků  
Podklady budou předány buď poštou nebo osobně 

KD 
 
 

Trvá 

6. Na základě výsledků na Sunshine tour na závodech CSI*** SK jednohlasně 
rozhodla o přesunu A.Kellnerové do A seniorského kádru 

 
 
 

 

7. SK komise žádá oblastní manažery pro sport, aby na SK zasílali návrhy 
potenciálních uchazečů o SCM 

MO Trvá 

8. SK navrhuje, aby SK na dalším zasedání začala pracovat na projektu podoby 
SCM 2015/2016; spolupráce s jezdci od útlého věku až k jejich členství 
v reprezentačním teamu    

MO Trvá 

9. SK navrhuje pokračovat v přípravě zavedení kategorizace jezdců od 1.1.2016   
10. SK navrhuje pracovat na změnách v systému vzdělávání stavitelů, cvičitelů a 

trenérů v disciplíně skoky  
  

11. Na základě zadání z VV 11.3.2015 SK vypracovala návrh Styl šampionátu pro 
velké koně na sezonu 2015 a předala Ing.Theimerovi v termínu do 31.3.2015 ; 
SK dosud nemá odezvu ze strany VV 

MO splněno 

12. SK byla požádána dr.Říhovou o vybrání/doporučení školitele pro zájemce o 
pozici stylového rozhodčího; SK navrhuje v co nejkratším terminu schůzku 
zástupců SK a VK na toto téma. Je potřeba vypracovat koncepci pro vzdělávání 
stylových rozhodčích ve spolupráci se zahraničními zástupci, kteří se doposud 
účastnili našeho vzdělávání. SK se domnívá, že není dostatek stávajících 
rozhodčích na tak vysoké odbornosti, aby mohli samostatně dělat garanty a 
vzdělávat nove rozhodci.  

MO Do příští SK 



13. Manažer SK poděkoval všem členům za práci v komisi, vzhledem k volební 
konferenci ČJF bude zvolen nový VV a ten bude volit nového manažera SK  

  
 

 
Zapsala: Olga Plachá 
 


