
Zápis z jednání skokové komise ČJF, konaného dne 17.2.2016. 
 
V 10.00 konstatovala předsedkyně komise pí. Jarmila Beranová, že je přítomno 6 členů komise – viz presenční listina 
a zahájila jednání.  
Host: p. Drahota  - se omluvil 
Host: p.B. Rejnek se připojil k jednání komise ve 12.45h. 
 
Bod 2. Schválení programu jednání 
Usnesení:  
Přítomní schválili navržený program jednání s tím, že mají možnost projednávat dané body v různém pořadí.  
hlasováni: pro 6  proti: 0   zdržel se:0 
Program byl schválen v navržené podobě – viz příloha č.1. 
 
Bod 3. kontrola plnění úkolů a usnesení SK 
 
3.1. projekty – rozpočet 
 

- MŠ představila rozpočet pro seniorskou reprezentaci  
- ZŽ představil rozpočet pro juniorskou a dětskou reprezentaci – dopracují společně s MŠ 
- JB představila rozpočet na provoz SK – nájem kanceláře, cestovné atd 
- je potřeba rozpočty ještě dopracovat a seřadit dle důležitosti podle pokynů a poté předat na VV  

Úkol: trvá 
 
3.2. manuál pro vedoucí ekip (VE) a přihlašování na mezinárodní závody 
 

- JB předložila materiál – viz příloha  
- VM je důležité zdůraznit, že to není výčet VŠECH povinnosti VE, je to jen návod  
- JS obava, aby se tento dokument nezneužíval jako výčet povinností při případných sporech na výjezdech – 

musí sloužit jako seznam „na co nezapomenut“ 
- JB ošetří se „preambulí“: Mezi povinnosti vedoucího ekip patří PŘEDEVŠÍM… 

dále je nutné vylepšit komunikaci a informovanost. 
 
Usnesení:  
SK navrhuje, aby veškerou komunikaci týkající se přihlašování na mezinárodní závody (přihlášky, potvrzení, případné 
změny či požadavky ze strany pořadatele) sekretariát  ČJF zasílal v kopiích vedoucímu ekipy  
Hlasování: 
hlasováni: pro 6  proti: 0   zdržel se:0 
 
Úkol: JB dopracuje příručku vedoucího ekip, rozdělí jí na body a upraví popis  
Usnesení:  
Skoková komise schvaluje znění příručky pro vedoucího družstva při oficiálním reprezentačním výjezdu. 
Hlasování: 
hlasováni: pro 6  proti: 0   zdržel se:0 
 
 
3.3.. vzorový rozpis pro stylové soutěže 
 
Úkol :trvá 
 
3.4. webová prezentace SK 
MŠ – základní informace, členové SK, seznam reprezentantů pro sezonu 2016, plánované výjezdy reprezentace, na 
kterých se rozpočtově podílí ČJF/SK -  aktualizovány 

- uveřejníme profily všech reprezentantů s fotkami 
- seznam všech plánovaných závodů u jednotlivých reprezentantů bude uveden vždy uvnitř profilu a jejich 

přesnost a úplnost bude záviset na předání informací od jednotlivých jezdců – všichni byli osloveni a mají 
informace dodat do konce února -senioři a do 10.3.- D/JU/MJ 

JS pozor u fotek, aby byla ošetřena autorská práva 
- dále bychom chtěli na webu umístit informace o aktuálních světových vrcholových seriálech 

 
 
 
 
 
3.6. kategorizace 
 



- JB informovala členy SK, že dokument kategorizace byl dodatečně doplněn do programu VV a po drobných 
úpravách byl schválen, před schvalováním došlo k jistým potížím v komunikaci, věc byla ale zdárně vyřešena. 

Úkol: MŠ zveřejní dokument kategorizace na webu SK 
Úkol: Zapisovatel po každém jednání SK vyhotoví: 

1. zápis 
2. dokument obsahující usnesení a doporučení určené k okamžitému předání VV 

Úkol: SK žádá BR, aby zjistil způsob, jak rychleji dostávat od VV výstupy týkající se SK a možnost rychlejšího 
zveřejnění těchto výstupů 
 
 
3.7. Styl šampionát 

- JB na VV prezentovala výstup týkající se návrhu koncepce styl šampionátu z minulé SK, ten neprošel. 
- VM ihned vypracoval nový projekt, respektive návrh projektu, který byl myšlen jako podklad k nalezení 

názorové shody mezi SK a VV – viz příloha, 
-  ještě týž den byl dokument rozeslán ke konzultaci všem zúčastněným (B.Rejnek, K.Říhová, O.Plachá, 

J.Hupka), nikdo nereagoval, kromě pana Hupky 
- VM si myslí, že tento rok bude nutné zaimprovizovat, podal informaci o průběhu styl šampionátu v minulých 

letech, jehož výsledkem není úplně dobré jméno, pokračování ve starém schématu by bylo nešťastné. 
Považuje za lepší vynechat 1 rok a začít s kvalitním, propracovaným projektem, který mimo jiné bude 
navazovat na námi navrženou kategorizaci.  

- JS může nabídnout pro sezónu 2016 sbírání bodů v rámci ČSP a vyhodnocování formou STYL ŽEBŘÍČKŮ 
- BR chtěl finále styl šampionátu přiřadit k MČR, byla snaha posunout termíny MČR na podzim, letos se to 

nepovedlo 
- VM+JS, na řadě je VV vyjádřit se k návrhu, možná by si to zasloužilo samotné jednání VV pouze na toto 

téma, je nutné i vyjádření VV k financování 
- ZŽ  na stylovém ježdění musí být založená celá jezdecká generace, raději jeden rok improvizovat a následně 

rozjet kvalitní projekt 
 
Úkol: 
VM a JS navrhnou funkční projekt styl šampionát 2016 tak, aby mohl být opět předložen VV, zde je nutná aktivní 
podpora BR 
Usnesení:  
Skoková komise doporučuje VV pro rok 2016 stylové skákání podpořit formou kvalifikačních kol a styl žebříčků a pro 
rok 2017se pokusí  SK předložit kvalitní projekt seriálu pro stylové skákání s finále. 
Hlasování: 
hlasováni: pro 6  proti: 0   zdržel se:0 
 
Bod 4. naplnění počtu členů SK 
Usnesení:  
Členové SK komise do příštího jednání promyslí své návrhy a bude znovu zařazen do programu jednání. 
Hlasování: 
hlasováni: pro 6  proti: 0   zdržel se:0 
 
Bod.5 vzdělávání rozhodčích 
 
5.1. refreshing stylových rozhodčích 

- JB vznesla dotaz jaký je cyklus refreshingu 
- ZŽ je jen vstupní školení – potom se zvou vybraní účastníci, musí mít splněnou asistenci 
- VM existují směrnice pro refreshing 
- MŠ měl by se ujednotit systém školení stylových rozhodčích – dosud probíhalo každý rok jinak – doporučit 

vzdělávací komisi 
- JB - doporučit jako součást výuky na rozhodčího, stylové hodnocení a stewarding 
- JS u stewardingu – klást důraz na bezpečí na opracovišti NEJEN u skoků, ale i na to kdo se na opracovišti 

pohybuje (maminky s kočárky u vchodů atd.) 
- MŠ – proto je nutné proškolit rozhodčí ve stewardingu – tam je zahrnuta i bezpečnost 
- JB bylo by potřeba doplnit do pravidel chování na opracovišti 
- VM navrhuje doplnit do pravidel, aby měli pořadatelé povinnost opatřit opracoviště cedulkou, kde budou 

napsána pravidla chování na opracovišti. 
Úkol: 

- JS pro příští jednání SK navrhne materiál „pravidla chování na opracovišti“, který po projednání SK doporučí 
VV k doplnění do pravidel 

- JB  a MŠ navrhnou email s doporučením pro komisi pro vzdělávání: 
• doplnit školení rozhodčích o výuku o stylovém rozhodování a stewardingu 
• sjednotit koncepci vzdělávání stylových rozhodčích  

 
5.2. proškolení ostatních rozhodčích na skoky 



- JS bylo by potřeba se zamyslet i nad testy ke zkouškám na rozhodčí není dobré, aby první 2 otázky byly, co 
se nesmí a jaké jsou sazby za provinění proti pravidlům 

- MŠ souhlasí, mělo by se začínat pozitivně, koncepce školení rozhodčích je zcela jistě téma k otevření 
 
5.3. školitelé z řad stavitelů 
 
Doplnění: Při kontrolních závodech v Hradištku u Sadské v termínu 2-3.4. 2016 projevil stavitel E.Petrovič ochotu 
pomoci při uspořádání refreshingu pro stavitele parkurů. 
Úkol:JB dojedná s K.Říhovou (komise pro vzdělávání) možnost uspořádání refreshingu stavitelů parkurů s Eduardem 
Petrovičem na závodech v Hradištku u Sadské v termínu 2-3.4. 2016 

 
- JS+PM – velký problém je v kvalitě stavění malých parkurů 
- JS stavitel I. třídy je automaticky školitel? Pokud to tak je, mělo by být složitější, měla by se zohledňovat 

vytíženost stavitelů=praxe-jeden z možných ukazatelů jejich kvality 
- do podkladů nové koncepce by bylo dobré zanést:  

aby se každý z kandidátů domluvil s konkrétním jedním stavitelem l.tř a s ním to celé absolvoval, školitelé by 
měli aktivně stavět, jednoznačně je potřeba zohledňovat praxi a měli by se zúčastnit pedagogického školení  
 

- JB obdržela žádost o zařazení Petra Koželuha, Jana Kopiše a Petra Maška mezi školitele parkurů 
- MŠ v případě P.Koželuha nelze hlasovat o někom, jehož parkury neznáme, 
- JS potřebujeme obecně znát nastavená pravidla, podle kterých je možné jmenovat školitele, 

 
Usnesení: SK se momentálně nebude k žádosti p.Koželuha vyjadřovat vzhledem k tomu, že nezná jeho parkury a 
navrhuje pozvat ho k refreshingu. např. na Hradištko u Sadské, bude-li zde refreshing uspřádán, kde se může SK 
s jeho prací seznámit. 
SK navrhuje VV jmenovat Petra Maška a Jana Kopiše školiteli stavitelů parkurů 
Hlasování: 
hlasováni: pro 6  proti: 0   zdržel se:0 
 
Úkol:  

- PM obvolá stávající stavitele l.tř kteří jsou ochotni vytvořit kolem sebe tým žadatelů o zvýšení kvalifikace, i o 
postup z lll. do ll a z ll. do l.tř  

- PM připraví podklady pro vzdělávací komisi-revize seznamu stavitelů,  
(splněno 24.2., revidovaný seznam školitelů: Václav Drbal., Robert Smékal, Pavel Hudeček, Jan Šíma, 
Vladimír Hruška, Petr Švec, Petr Mašek, Jan Kopiš) 

- PM zjistí, zda jsou nějak nastavena pravidla, podle kterých je možné jmenovat školitele 
- PM vytvoří návrh nové koncepce zařazování stavitelů mezi školitele stavitelů  

 
SK projednala i potřebu technického delegáta – stávající stav je v pořádku, není dle SK potřeba úpravy. 
 
 
Bod.6 reprezentace 
 

- Komunikace ZŽ s reprezentací:  od poslední schůzky, o které jsem informoval na minulém jednání, byly všem 
rozeslány 3 e-maily, v jednom z nich byli všichni vyzvání, aby zaslali seznam závodů a podklady pro 
připravované profily na web, zatím odpověděl jeden  

- MŠ zajišťuje distribuci rozpisů na MZ, které byly organizátory zaslány na ČJF. Rozpisy jsou rozesílány 
emailem na všechny členy reprezentace. Ostatní účastníci mezinárodních závodů, kteří nejsou 
v reprezentačním týmu, si rozpisy zajišťují sami. 
 

prezentace partnerských reklam a log 
 

- JS velmi podstatné, aby šéf ekipy měl aktuální informace o aktuálních partnerských smlouvách tak, aby byl 
schopen povinnosti z nich vyplývající v místě konání výjezdu ohlídat 

 
Úkol:  

- JS prověří na sekretariátu aktuální partnerské smlouvy a připraví dle nich návod na používání sponzorských a 
partnerských log 
 

MŠ zjistila u členů A seniorského týmu, se kterými je ve spojení, jejich požadavky a pro tuto sezonu je nutné dovybavit 
3 jezdce jezdeckým sakem. Každý jezdec by měl obdržet na celou sezonu 6 podsedlových deček a 3 čabraky, aby 
nemusel vedoucí ekipy vystavovat objednávku před každým jednotlivým výjezdem. S vybavením pro B tým a „mladou“ 
reprezentaci je nutné počkat, až se upřesní požadavky, pak bude rovněž vystavena souhrnná objednávka. Mezitím 
MŠ zjistí u GS, jak se má přesně postupovat při nákupu a vyšití reprezentačních sak. 
 
 



Úkol:   
- MŠ prověří na sekretariátu jaký je přesný postup při objednání vybavení jak seniorské tak „mladé“ 

reprezentace 
- MŠ vyvěsí na web SK aktuální směrnici, jak má vypadat oblečení a vybavení jezdců a koní na mezinárodních 

výjezdech  
- SK projedná s BR, zda by mohl dodat SK aktuální směrnice pro oblečení a vybavení a zjistit jaký je stav 

s volnočasovým oblečením pro celou reprezentaci, zda je k tomu vydán nějaký předpis   
   

JS - teď je nejlepší chvíle (přechod seniorského družstva do I. divize) oslovovat případné partnery pro reprezentaci  
JS měl možnost se setkat se zástupce firmy Equiline pro střední Evropu, předběžně s ním hovořil o možnosti 
partnerství s naší reprezentací- MŠ připravila email s žádost o sponzoring v AJ a JS předal prezidentce ČJF k zaslání 
(prezidentka je partner pro jednání)  
  
Úkol: SK se dotáže VV prostřednictvím BR – jaký byl další postup ohledně odeslání dopisu na Equiline a jaká přišla 
případné odpověď. 
Úkol: SK žádá BR, aby se dotázal na sekretariátu, zda by bylo možné, aby byl JS formou kopie mailové dokumentace 
informován o zahraničních výjezdech všech jezdců – od CSI* - definitivní přihlášky, je to důležité jako monitoring pro 
členy, co mají na starost reprezentaci – výsledky si SK dohledá sama 
 
pro reprezentanty jsou připraveny v následujících měsících tyto 4 akce: 

- 5-6.3.2016 Zduchovice, otevřené  soustředění SCM s trenéry SCM  pro reprezentanty  
- 11-13.3 2016 Všetice, soustředění s T.Nagelem – místo pro 4 dvojice z řad jun. reprezentace 
- 2-3.4. 2016 kontrolní závody Hradištko pozvánka pro všechny členy  „mladé“ reprezentace -účast povinná 
- Kontrolní závody „mladé“ reprezentace před ME při Memoriálu v Martinicích ve dnech 29.6.-3.7.2016, stavitel 

Marco Behrens (cášská škola). 
 
ZŽ - Memoriál v Martinicích není vhodný jako kontrolní závod – je týden před MČR, možná i místo Olomouce bude 
potřeba najít náhradní výjezd pro děti-po rozhovoru s pořadatelem asi nebudou pro děti vhodné soutěže – budeme 
hledat náhradní závody 

 
 
Úkol: 
JB vypracuje žádost pro VV na: 

- příspěvek na zahraničního stavitele E.Petrovičea  na kontrolní závody v Hradištku u Sadské v termínu 2.-
3.4.2016 a předá BR, ten ji co nejdříve předá na VV a bude SK zpětně informovat o výsledku 

- příspěvek na úhradu nákladů spojených s účastí 4 jun. reprezentačních dvojic na soustředění s T.Nagelem 
11-13.3 2016 Všetice,  

Úkol: 
ZŽ rozešle mailem pozvánky na tři akce:  

- 5-6.3.2016 Zduchovice, otevřené  soustředění SCM s trenéry SCM  pro reprezentanty  
- 11-13.3 2016 Všetice, soustředění s T.Nagelem – místo pro 4 dvojice z řad jun. reprezentace 
- 2-3.4. 2016 kontrolní závody Hradištko pozvánka pro všechny členy  „mladé“ reprezentace -účast povinná 

 
 
Usnesení:  
Členové SK komise doporučují trenérům SCM, aby se přijeli aktivně zúčastnit tréninků pod vedením T. Nagla ve 
Všeticích ve dnech 11-13.3 2016 
Hlasování: 
hlasováni: pro 6  proti: 0   zdržel se:0 
 
 
V 17.00h předsedkyně konstatovala, že z časových důvodů body 7,8 a 9 ze schváleného programu jednání přesouvá 
na příští jednání SK a ukončila jednání 
 
 
V Praze dne 21.2.2016 
 
 
Zapsal: R.Hušková      ověřil: J.Beranová 
 
         
 
 


