
Zápis z jednání skokové komise ČJF, konaného dne 13.1.2016. 
 

1. Přítomni: Jarmila Beranová (JB), Jiří Skřivan (JS), Vladimír Mestenhauser (VM), Petr Mašek 
(PM) 
Markéta Šveňková (MŠ), Zdenek Žíla (ZŽ) 

• Zdeněk Žíla se omluvil za zpoždění, dorazil v 11.15 
• Vladimír Mestenhauser se omluvil před koncem schůze, musel odejít ve 14.00 

 
K bodu 2. Schválení programu jednání 
Usnesení:  
Program jednání byl schválen v navržené podobě. 
hlasováni: pro 5  proti: 0   zdržel se:0 
Program byl schválen v navržené podobě  
 
K bodu 3. naplnění členů SK 
Usnesení:  
Skoková komise pověřuje Jarmilu Beranovou, aby znovu nabídla členství ve SK panu Drahotovi. 
Hlasování: 
hlasováni: pro 5  proti: 0   zdržel se:0 
Usnesení:  
Skoková komise bude podle potřeby zvát jako hosty osoby, které budou mít na starosti SCM na 
Moravě a v Čechách.  
Hlasování: 
hlasováni: pro 5  proti: 0   zdržel se:0 
 
k bodu 4. Informování o schůzce s manažerkou komise pro vzdělávání,  p.Říhovou 
JB-dodatečně informovala členy SK o žádosti p.Říhové o úpravu podmínek pro získání kvalifikace 
stavitele parkurů lll.tř.  
JB-navrhuje  

• zrušit podmínku držení bronzového odznaku,  
• přidat ze 30 asistencí na 60 v průběhu 2 let se staviteli l. tř (případně ll.tř) 
• povolit stavitelům lll.tř stavět parkury až do S** 

JS,ZŽ- navrhují  
• podmínky ztížit a to o vlastní výkonnost S** pro žadatele. 

JS – navrhuje 
• Udělit možnost stavět S** stavitelům lll.tř až po určité prokázané praxi 

PM- apeluje na nutnost kvalitního proškolování budoucích stavitelů, případě i z řad nejezdců.  
 
Usnesení: 
SK navrhuje VV zrušit v podmínkách pro získání kvalifikace stavitele parkurů lll.tř.  -  držitel 
bronzového odznaku 
Hlasování: 
hlasováni: pro 5  proti: 1   zdržel se:0 
Usnesení: 
SK navrhuje VV přidat k podmínkám pro získání kvalifikace stavitele parkurů lll.tř  vlastní výkonnost 
S** 
Hlasování: 
hlasováni: pro 2  proti: 3   zdržel se:1 
usnesení: 
SK navrhuje VV přidat v podmínkách pro získání kvalifikace stavitele parkurů lll.tř  ze 30 asistencí na 
60 v průběhu 2 let se staviteli l. tř (případně ll.tř) 
Hlasování: 
hlasováni: pro 6  proti: 0   zdržel se:0 
Usnesení 
SK navrhuje VV povolit stavitelům lll.tř stavět parkury až do S** 
Hlasování: 
hlasováni: pro 5  proti: 1   zdržel se:0  
 
k bodu 5 rozdělení kompetencí jednotlivých členů SK 
Usnesení:  
Skoková komise si rozděluje kompetence:  
Beranová Jarmila – komunikace s pořadateli závodů a orgány ČJF 
Mašek Petr – stavitelé, doškolování…  
Mestenhauser Vl. - Stylové skákání,  
Skřivan Jiří - manažer reprezentace disciplíny skoky,  
Šveňková Markéta – oficiální výstupy ze skokové komise, web, rozhodčí, výjezdy se 
seniorskou reprezentací A 



Žíla Zdeněk -  reprezentace děti, junioři, ml, jezdci 
Hlasování: 
hlasováni: pro 6  proti: 0   zdržel se:0 
 
Bod 6. Styl šampionát 
VM-představil materiál, je potřeba silnou pobídku, motivovat jezdce k účasti ve styl šampionátu, 
k účasti ve stylových soutěžích (- např. na MČR v posledním kole vyhodnotit a odměnit prvních 5 za 
styl-lze vyhodnotit, aniž by se jelo zvlášť), je potřeba lepší organizace, zvýšit počet kvalitních stylových 
rozhodčích 
JS- velmi dobře napsané, bohužel Styl šampionát poslední cca 2 roky nefungoval organizačně moc 
dobře, má poškozené jméno, nedaří se úplně realizovat v podstatě dobrý projekt 
MŠ- kvalitní styloví rozhodčí, tam se musíme soustředit, nutné je naučit hodnotit nejprve pozitivně a 
lépe tlumočit jezdcům případné chyby, velmi důležité je naučit psát jasné a srozumitelné protokoly, 
bodování stylových soutěží v Německu se jeví, jako nejpřijatelnější systém  
JS- velmi malý zájem o účast ve stylových soutěžích 
JB- pokud se nám podaří obhájit a prosadit první krok kategorizace, automaticky se zvedne zájem o 
stylové soutěže 
Usnesení:  
VM byl vypracován projekt styl šampionát 2016, SK navrhuje projednat na VV a radě ČJF. 
Dále skoková komise navrhuje VV ČJF pro rok 2016 vytvořit žebříček jezdců na styl ve 4kategoriích, 
které se budou vyhodnocovat podle umístění a koeficientem vycházejícím z hodnocení jezdce.  
Hlasování: 
hlasováni: pro 5  proti: 0   zdržel se:0 
 
Galops – vzdělávací program, výuka a zkoušky a jednotlivé kroky při procesu vzdělávání. 
JS- vznesl dotaz – viz materiál- kde je informace o školení ke vzdělávacímu programu Galops, které 
se má konat v lednu v Brně-týká se SK? 
VM- Galops je vzdělávací program týkající se ježdění, vznikl ve Francii, skládá se z několika stupňů – 
„zápočtů“, pro představu zkouška typu našeho ZZVJ odpovídá cca 4 stupni – tzn, že se zájemci 
jezdectví vzdělávají systematicky od úplných základů. Francouzi mají pevně daný model tohoto 
programu a podmínkou pro převzetí tohoto programu je striktně dodržovat jejich systém. Alžběta 
Mašková absolvovala školení ve Francii, je kvalifikovanou osobou k převzetí a rozšíření Galopsu v ČR  
 
Usnesení:  
Skoková komise na své příští jednání pozve pí. Maškovou, aby projekt Galops představila v ucelené 
formě. 
Hlasování: 
hlasováni: pro 5  proti: 0   zdržel se:0 
 
Bod 7. Rozpočet SK pro rok 2016 
k tomuto bodu vystoupila pí. Pařenicová – odpovídala na dotazy členů SK 
rozpočet se skládá ze 2 částí: 1/ provozní  
                                                 2/ sport, vzdělání atd 
Čerpání provozní části rozpočtu je jasné, jednotlivé komise, tedy i SK mohou dosáhnout na část 
financí z druhé části rozpočtu. Cílem VV je co nejjasnější a nejprůhlednější čerpání rozpočtu, proto se 
rozhodl, že systém rozdělování financí do jednotlivých disciplín bude formou očíslovaných projektů. 
Tzn, že každá komise předloží seznam jednotlivě rozpočtovaných projektů, a to v pořadí jejich 
důležitosti a VV bude dle finančních možností škrtat odspodu. Rozdělení mezi jednotlivé komise bude 
ovlivňovat několik faktorů např. počet členů v disciplíně, počet smysluplných projektů atd. Co se týká 
reprezentace, je zvláštní dotace na reprezentaci – z té se budou platit startovné, repre oblečení, příp. 
vybavení na ostatní je nutné také rozpočtovat projekt, na případné příspěvky na cestovné bude 
vyhotovena směrnice. To znamená, že i výjezdy jednotlivých reprezentací je nutné seřadit dle priorit a 
rozpočtovat. Je možné, že například již schválený projekt VV se z nějakého důvodu nezrealizoval 
nebo z něj zbyly fin. prostředky. Je možné tyto prostředky přesunout na další, následující v pořadí 
projekt nebo případně výjimečně přesunout prostředky na další rok (pokud další schválený projekt 
nebude) – ale hovoříme o částkách max 40-50.000. 
JB do kdy musí komise předložit své projekty? 
EP řekněme do konce března 
 
ÚKOL: JS s MŠ a ZŽ co nejdříve zpracují rozpočtované projekty týkají se reprezentací senioři A,B a 
děti, junioři, ml. jezdi – tzn. jednotlivé plánované výjezdy (seřazené podle důležitosti), případně 
soustředění, kontrolní závody atd 
Všichni členové – do příštího jednání alespoň nápady na jednotlivé smysluplné projekty – pozor 
neduplovat se vzdělávací komisí 
 
 
 



Bod 8. Sportovně technické podmínky 2016 
Usnesení:  
Skoková komise doporučuje VV návrh STP, připojuje žádost o sjednocení rozpisů MČR, zejména ve 
vztahu se soutěží družstev 
Hlasování: 
hlasováni: pro 5  proti: 0   zdržel se:0 
 
 
Bod 9. Základní kategorizace 
 
JB – představila návrh a zdůraznila, že to je pouze 1. krok! O kategorizaci se již dlouho diskutuje, 
všichni se shodují, že je potřeba ji zavést, ale stále se nedaří realizovat, je důležité někde začít, 
předložený materiál je nutné považovat POUZE za první krok 
JS – tento krok bude přípravou na konečnou podobu kategorizace S1-S2-S3-S4-jezdecká veřejnost 
není připravená na takový skok, proto to považujme za tzv „zkušební rok“ 
Je nutné do návrhu začlenit i vzorový rozpis a ten také pověsit na WEB skokové komise 
JB,VM – přechod z pony do S1 je nutné konzultovat  s pony komisí její návrhy. 
JB – bylo by dobré se snažit zavést tento 1. krok již pro sezónu 2016, program Galopp by měl být již 
přizpůsoben 
VM – to je nerealizovatelné, již běží obnovování licencí 
JS – budeme to tedy brát jako zkušební rok, doplnit doporučení OV, aby tento rok uspořádali 1-2 
závody na svých oblastech dle vzorového rozpisu (motivovali své pořadatele) 
JB – snažit se začlenit tento 1 krok kategorizace do pravidel 2016 s účinností od 1.1.2017 
Usnesení:  
Skoková komise doporučuje VV návrh Kategorizace jezdců pro skokové soutěže viz příloha č.1 
později bude dodána příloha „vzorový rozpis“. 
Skoková komise doporučuje VV aby projednal s OV možnost uspořádat  v sezoně 2016 1-2 závody 
dle vzorového rozpisu. 
ÚKOL:  
-JB a JS připraví vzorový rozpis k tomuto materiálu, který bude součástí materiálu předloženého na 
jednání VV, je potřeba ještě prodiskutovat na SK  
-přechod z pony do S1, je nutné konzultovat  s pony komisí její návrhy. 
Hlasování: 
hlasováni: pro 5  proti: 0   zdržel se:0 
 
k bodu 10.různé 
 
1/ webová prezentace je nutné přizpůsobit podobu webu tak, aby veřejnosti bylo jasné co jsou 
NÁVRHY skokové komise VV a co jsou SCHVALENÉ NÁVRHY VV, tzn platné, je důležité prezentovat 
všechny návrhy SK=prezentace práce a názorů SK, ale podstatné, aby to nemátlo veřejnost, že vše 
co se navrhne je platné 
Měla by se doplnit i kolonka „navrhněte nám“ =sběr názorů jezdecké veřejnosti 
Je velmi důležité důsledně komunikovat s médii jezdectví, jezdci.cz a kontrolovat, aby návrhy a 
schválené návrhy rozlišovali i oni 
 
2/ schůzky s reprezentanty ZŽ informoval o schůzce s reprezentanty, o plánovaných výjezdech ME 
+ 2x CSIO (Haagen, Olomouc..) v dubnu LINZ = kvalifikace na ME, nutné si určit priority  
-JS je nutné z těchto schůzek písemné výstupy, které se budou posílat jemu, nutné si ujasnit členy 
kádrů a systém – sejdou se s MŠ a ZŽ zpracují ucelenou informaci, kterou předloží SK a je nutné také 
výstupy týkající se reprezentací zveřejňovat 
-p. Rejnek předá jména a kontakty stávajících členů reprezentace A, B pí. Šveňkové 
-za jednotlivé výjezdy bude vždy odpovídat určený vedoucí Ekipy o důležitých situacích, které 
vzniknou v průběhu výjezdu, bude rozhodovat vždy on, pouze v případě nutnosti budou konzultovat 
s JS 
- nominace na jednotlivé výjezdy budou dělat MŠ a ZŽ, JS bude schvalovat a JB bude předkládat VV 
- seniorská repre B Cejle, Šamorín  
- kontrolovat termíny, je důležité se snažit dostat reprezentanty na MČR 
ÚKOL: JB předloží „manuál“ pro šéfy ekip 
 
3/ kontrolní závody na Hradištku  
- JB představila myšlenku trenérů SCM zorganizovat na jaře pro frekventanty SCM a jun. reprezentaci 
„kontrolní závody“, budou i soutěže na styl s kvalitním zahraničním stavitelem – s ohledem na 
informace o rozpočtu bude předložen na příští jednání rozpočtovaný projekt a SK mu přidělí pořadí 
důležitosti. 
 
4/ hobby soutěže 



ZŽ je nutné, aby SK zaujala stanovisko k HOBBY soutěžím, je to obsáhlé téma – bude zařazeno jako 
bod jednání na příští schůzku   
 
 
 
5/ Věková hranice pro skládání  ZZVJ 
VM – je důležitá hlavně výkonnost-ne věk, i v nižším věku než 12 let jsou mnozí jezdci schopni plnit 
ZZVJ a závodit na velkých koních, stejně jak je tomu v sousedním Německu 
ÚKOL: Zařadit tento bod k diskusi na některém z příštích zasedání. 
 
 
V Praze dne 15.1.2016 
 
Zapsal: Renata Hušková      Ověřil: Jarmila Beranová
     
 


