
Zápis z jednání skokové komise ČJF, konaného dne 15.11.2016. 
 
V 10.30 konstatovala předsedkyně komise pí. Jarmila Beranová, že je přítomno 6 
členů komise – viz presenční listina a zahájila jednání.  
zkratky: ČZ-členská základna 
 
 
Bod 0. Schválení programu jednání 
 
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– viz příloha č.1. 
 
Bod 1+2. příprava schůzky s reprezentanty  a jejich zástupci 

• ZŽ seznámil členy komise se svými návrhy jmen reprezentantů děti, junioři, 
mladí jezdci pro sezonu 2017, tyto chce pozvat na schůzku a informovat se, 
jaké koně budou mít pro sezónu 2017, jaké závody mají předběžně v plánu, 
seznámí je s tím, které závody by měli absolvovat jako reprezentanti atd 

• JS připraví podklady pro schůzku seniorské reprezentace. 
 MŠ rozeslala informativní maily na členy seniorské reprezentace A s dotazem 
ke koordinaci výjezdů, ze strany ČJF plánováno 4x CSIO + ME. 

• SK by chtěla  s vybranými absolvoval 2soustředění v termínech: 
21-22-2017 a 18.-19.2.2017 (MIMO TERMÍNY SCM)  
místo: pravděpodobně Zduchovice, předběžně projednáno s provozovatelem 
trenéři- Zdenek Žíla, David Fialka 
vše se bude odvíjet od finančních možností – ZŽ připraví projekt,  
JS navrhl využití trenéra z CZ – ještě se projedná, O.Plachá oslovila Tjarka 
Nagela, ale zatím není jisté zda bude mít tento termín volný 

• MŠ - na web vyvěsit reprezentační kritéria Děti L*, junioři 140, mladí jezdci 
145, aby případně mohl někdo ještě doplnit návrh– mohlo se na někoho 
zapomenout 

• Z diskuse vyplynulo, že by reprezentace děti, junioři a mladí jezdci měly mít 
hlavního trenéra, který povede soustředění, výjezdy, sestavy atd., navržen  
ZŽ(už to dělal) 
trenér seniorské reprezentace B je zatím předmětem diskuse. 

• JS navrhuje pro seniorskou reprezentaci informativní schůzku formou 
tréninkového soustředění, bylo by dobré spojit i s dětmi, ml. jezdci a juniory 
dohromady, lze využít marketingově – na konci briefing otevřený i pro tisk, 
pozvat novináře, případně i ČT sport. 

 
Bod 3. zkoušky stavitelů, Hradištko-leden, únor 2017 
PM podal informaci – je vypsáno cca 4-5 termínů pro stavitele, bohužel není velký 
zájem (p. Smékal vyhlásil termín na zkoušky, ale nikdo se nepřihlásil.)  
PM sestaví pozvánku na nový termín zkoušek v lednu v Hradištku u Sadské, tato 
bude prostřednictvím sekretariátu předána na oblasti a vyvěšena na webu. 
 
Bod 4+5+6. Styl šampionát 
VM shrnul, jak zafungovalo přechodné řešení pro 2016, vzal si za úkol s MŠ na 
základě vyhodnocení odjeté sezóny a na základě připomínek ze strany ČZ 
vypracovat upravenou podobu pro sezónu 2017.  
Základní změny, rychlost a přehlednost vyhodnocení, jasný formát konce šampionátu 
( finále nebo poslední kolo s vyšším počtem bodů ), je nutná větší informovanost, 
užší spolupráce a podpora u pořadatelů, především jasná podpora ze strany vedení 
ČJF. 



Z dlouhé diskuse vyplynulo, že současně s „technickou“ a marketingovou podporou 
styl šampionátu je potřeba klást důraz na kvalitu stylových rozhodčích, přímo úměrně 
ovlivňuje pohled na stylové soutěže. Není ani tak velký problém v obsahu hodnocení, 
ale ve způsobu jakým se podává – možnost: manuál na hodnocení. Lze také zvážit 
variantu jen udělení bodů, bez komentářů – budou protokoly. Velmi podstatná je také 
autorita hodnotitelů.  
Je potřeba oslovit pořadatele s výzvou k pořádání jednotlivých kol pro sezónu 2017. 
SK zajistí dostatek informativních materiálu k hodnocení při stylových soutěžích a 
zveřejní na svém webu 
Je potřeba sjednotit systém vzdělávání hodnotitelů, letošní nesplnil očekávání. Na 
výzvu SK k ČZ k vyjádření názorů na stylové ježdění a případné návrhy na změny 
přišlo několik názorů, byly předány VM. 
 
 
Bod 7. zpráva ze schůze Sportovní komise 
Informaci podala MŠ –podrobnosti viz zápis – příloha č.2 
 
Bod 8. zpráva z činnosti reprezentace 
MŠ – předložila a okomentovala  – příloha č.3 
Po konferenci bude zveřejněna v plném znění na webu 
 
Bod 9. proplácení prostředků z projektů SK 
Informaci podala JB, proplácení prostředků velmi vázne, urguje na vedení často, 
zatím bez výsledků 
Před schůzkou je NUTNÉ mít pro reprezentanty jasnou informaci, oni své splnili, 
vlastně do této chvíle nevědí, co a v jaké výši jim bude kompenzováno 
MŠ - byla oslovena firma Equiline, sponzorství se rozjednalo a dodnes není výstup, 
Equiline nemá dodnes odpověď. Je potřeba ověřit u VV, jak celá věc dopadla.  
viz. podklady pro schůzku sportovní komise 
 
Bod 10. návrh na udělení mimořádných příspěvků-sportovci, funkcionáři 
JB informovala, že SK byla vyzvána navrhnout jména na mimořádné příspěvky 
Z krátké diskuse vzešly návrhy: 

Návrh SK na udělení mimořádných příspěvků: 
- trenérům SCM, kteří se v průběhu celé sezony 2016 věnovali na závodech 
zdarma frekventantům SCM 
Roman Drahota:               5000,- Kč  
Pavel Vachutka:               5000,- Kč 
Zdeněk Žíla:                     5000,- Kč 
Emil Ludvík            5000,- Kč 
- jezdcům, kteří se zasloužili o příkladnou reprezentaci ČR a ČJF 
Aleš Opatrný:                                             10 000,- Kč 
Zuzana Zelinková:                                      5000,- Kč 
Kamil Papoušek:                                         5000,- Kč 
Ondřej Zvára:                                              5000,- Kč 
Anna Kellnerová:                                         5000,- Kč 
Franceska Kolowrat Krakovská:                  5000,- Kč 
Anna Lani Novak:                                        5000,- Kč 
- vedoucímu družstva za svědomitý přístup k řešení problémů na CSIO 
Lummen  
Markéta Šveňková:                                     3000,- Kč              

viz. podklady pro schůzku sportovní komise 
 
Bod 11. návrhy na změny v pravidlech 
- v překladu skokových pravidel ČJF vypadla oproti pravidlům FEI u čl.274 



Dvoufázové skákání, důležitá věta, která umožňuje variantu, aby do druhé fáze 
pokračoval jezdec, který v první fázi chyboval – výjimka 274.5.6.. Je nutné ji doplnit. 
- v názvu čl. 255 doplnit Děti, junioři a mladí jezdci. 
- v čl. 255 3.1. změnit: …….pokud výška překážek v daném kole nepřesáhne 130 
cm. 
- upravit text v „ostatní dokumenty“ skokových pravidel ve čl. SK1 -3. soutěže ZZ a 
ZM opracování na kolbišti povinné pouze v soutěžích pro koně startující 1. a 2. 
rokem a pro děti. V ostatních případech nechat pouze doporučené. 
- dle SK1-3 (Soutěže stupně „ZZ, ZM“ a „Z“ nesmí být rozhodovány podle článku 
238.2.1. ) by se měly používat články 266,267,270,271,272 a hlavně 269 až od 
stupně ZL 
- Omezit počet startujících na 1 stylového rozhodčího za den 

Bod 12. kategorizace 
Krátkou informaci podala JB, aktuálně je v pravidlech, bohužel při diskusích o ní se 
projevuje, že někteří lidé, kteří o ní rozhodují,  ji nečetli nebo ne úplně pochopili. 
Další osud kategorizace je v rukou VV, ten buďto své rozhodnutí o zavedení 
kvalifikace do pravidel přehodnotí a nebo ji v pravidlech ponechá. 
 
Bod 13. vyhlášení koně roku 
Pro tento rok bude v březnu 2017 jeden galavečer pro všechny disciplíny 
dohromady, proto odpadá řada vyhlašovaných kategorií, vypadá to, že mezi ně patří i 
tradiční „Kůň roku“. 
 
Bod 14. projekt Novohradský 
Princip seriálu je pozitivní, jen SK komise doporučuje, aby seriál obsáhl kategorie 
pony+děti a soutěže max do L*. Vyšel by z toho seriál, který by plynule a logicky 
navazoval na „ČSP“.Jednoznačně by se SK ráda vyjádřila k pravidlům navrhovaného 
seriálu před jejich předložení VV.S návrhem v aktuální předložené podobě SK 
nesouhlasí.  
viz. podklady pro schůzku sportovní komise 
SK upozorňuje na možný konflikt názvů s ASP, bylo by lepší pojmenovat jinak, aby 
se předešlo případnému konfliktu. 
 
Bod 15-17. viz program 
Proběhla krátká diskuse, je nutné vytvořit pro ČJF ucelenou koncepci, která se 
nebude neustále měnit, aktuálně se začíná od půlky. SK tuto krátkou diskusi ukončila 
se závěrem, že se k těmto bodům podrobněji vrátí při svém příštím jednání. 
 
 
Jednání SK ukončila JB v 15.20 
 
 
 
 
 
 
 


