
 
 

1 
 

Zápis z jednání  
Skoková komise ČJF 

č. 3/2022 
Den konání 11.4.2022 
Místo konání online 
Čas  Od 18.00 Do 19.00  

     
Přítomnost členů komise Sylvie Boušková přítomna 

Jarmila Beranová omluvena 
Markéta Šveňková přítomna 
Roman Drahota přítomen 
Zdeněk Žíla přítomen 
Petr Mašek přítomen 
Aleš Suchánek přítomen 
Marek Javorský přítomen 

Přítomnost hostů   
Přítomnost dalších osob    

  
 

Program jednání: 
1. Hodnocení refreshingu stavitelů 2022  
2. Žádosti o zařazení do kurzu rozhodčích a o karierní postup rozhodčích 
3.    Doplnění členů SK ČJF 
4. Projednání dokumentu ohledně úprav přihlašovacího systému na závody 

       5. Změna startovních čísel 
       6. Práce na změně pravidel pro rok 2023 a další 
       7. Změna pravidel – vzdálenosti kombinací a distancí v parkuru 
       8.  
       9.  
     10.  
 
Průběh jednání a závěry: 
1. Hodnocení refreshingu stavitelů 2022 

SK zhodnotila průběh obou částí refreshingu stavitelů, které proběhly ve 
Frenštátě pod Radhoštěm a v Praze. 
SK konstatovala, že na základě odezvy od frekventantů tohoto refreshingu se 
dají oba kurzy považovat za velmi zdařilé a je třeba v tomto formátu 
pokračovat i v dalších letech. Zahraniční stavitelé, podpořeni českými 
asistenty, jsou velkým přínosem pro stavbu parkurů v ČR. 
 
SK měla záměr v rámci těchto kurzů nabídnout možnost asistencí pro některé 
stavitele na závodech po boku tří instruktorů (Zdeňka Krpely, Petra Maška a 
Jana Šímy).  
Tento projekt byl v rámci obou refreshingů představen a na seznamu zájemců 
o tyto posty asistentů zatím figurují: 
Michal Hyka 
Tomáš Hůlka 
Pavel Niščák 
Iva Holíková 
Tento seznam není konečný a bude průběžně doplňován. 
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SK žádá VV ČJF o stanovisko, jak je možné ze strany ČJF přispět na 
financování těchto asistentů stavitelů. 
Následně budou všichni znovu osloveni a budou sestaveny konkrétní 
kalendáře pro jednotlivé asistenty. 

 
závěr/úkol 

SK žádá VV ČJF o stanovisko, jak je možné ze strany ČJF přispět na 
financování těchto asistentů stavitelů. 
 

2. Žádosti o zařazení do kurzu rozhodčích a o karierní postup rozhodčích 
 
SK souhlasí se zařazením níže uvedených do kurzu rozhodčích. 
Wanda Harnolová H2984 
Marcela Šedá  G1280 
Soňa Bládková G805 
 
SK souhlasí s postupem Terezy Šubíkové (A1550) na pozici národní rozhodčí 
skoky 

 
závěr/úkol 

 

3. 
 
 

Doplnění členů SK ČJF 
 
Vzhledem k nutnosti rychlé a přesné komunikace ohledně SCM ČJF, SK 
zastává názor, že by vedoucí SCM ČJF měl být jejím členem . 
Z tohoto důvodu SK navrhuje, aby Pavel Vachutka byl členem SK ČJF. 
 

 
závěr/úkol 

 

4. Projednání dokumentu ohledně úprav přihlašovacího systému na závody 
 
Vzhledem k velmi složité a neprůhledné situaci při přihlašování na závody 
z důvodu prvotní přeplněnosti, následného úbytku startujících a velmi 
nepřesným informacím o počtu a struktuře startů v rámci závodů SK opět 
navrhuje provedení několika úprav v systému JIS pro alespoň částečné 
zlepšení vzniklé pro pořadatele velmi složité a nečitelné situace. 
 

Návrh změn přihlašování pro pořadatele 
vybraných závodů kategorie A 

 
Bohužel současná situace v přihlašování na frekventované závody je 
neudržitelná. 
V dnešní době je zcela běžné, že během několika hodin po otevření přihlášek 
jsou limity naplněn. Především v nižších soutěžích.  
To má za následek nepřihlášení dalších jezdců do soutěží s vyšší obtížností. 
Dnes je zcela běžné, že se jezdci nahlásí s každým ze svých koní do jedné 
soutěže a teprve následně, v den závodů, řeší přesuny a další starty svých 
koní. To je způsobeno nesmyslnou úpravou pravidel před dvěma lety. 
Důležité je, aby kůň byl nahlášen. Kam je úplně jedno. 
Dalším tématem je ustájení. Jezdci objednají boxy, které musí pořadatel 
zajistit a těsně před závody je zruší. Pořadatel ovšem zaplatí všechny 
objednané boxy. V roce 2021 nebylo výjimkou, že v posledním týdnu ubylo 
i 30 boxů z celkového počtu 180. 



 
 

3 
 

Výsledkem výše uvedeného je, že pořadatel do poslední chvíle nemá přesné 
informace o počtu startů a finální potřebě boxů pro ustájení. Pouze čeká, 
jak vše dopadne. 
Pořadatel má svého „černého Petra“ až do úplného závěru závodů, a jelikož 
se bavíme o závodech kategorie A, nese na sobě obrovské riziko technického 
zajištění a ekonomického výsledku závodů. 
Následně je nucen zavádět nepopulární opatření, jako např. omezení startů 
atd. 
 
Návrh řešení: 
V případě těchto vybraných závodů: 
Přihlášky a počty přihlášených v JISu budou viditelné pouze pro pořadatele. 
První uzávěrka přihlášek bude cca 18 dnů před konáním závodů. 
V tuto chvíli pořadatel potvrdí první přihlášky. Tím pádem je schopen si 
regulovat počty startů a je schopen upřednostnit dvojice do soutěží dle 
vlastního výběru. 
Jezdci, kteří nemají potvrzenou přihlášku, mají dostatek času nahlásit se na 
jiné závody. 
Jezdci, kteří mají přihlášku potvrzenu, obdrží zálohovou fakturu dle počtu 
přihlášených koní a potřeby boxů (kůň bez ustájení 1000 Kč, kůň 
s ustájením 3000 Kč). Splatnost této faktury je 3 dny.  
V případě uhrazení je vše v pořádku.  
V případě nezaplacení přihláška zaniká a pořadatel má možnost uvolněná 
místa nabídnout ostatním čekajícím jezdcům. Opět v režimu potvrzení a 
následné platby. 
Zde je velmi důležité dořešit technické a účetní náležitosti fakturace a 
plateb!!! 
Přibližně týden před konáním závodů je druhá uzávěrka přihlášek. Pořadatel 
má zaplacené zálohy, zná potřebu boxů a zná počty startů. 
V tuto chvíli jsou počty přihlášených veřejně dostupné v JISu. 
Konečné doúčtování proběhne až při samotných závodech. 
 
U takovýchto změn je velmi důležité, aby byly pro všechny dotčené 
pořadatele povinné. 
Není reálné, že tento režim zavede pouze některý pořadatel. 
  

 
závěr/úkol 

 

5. Změna startovních čísel 
 
SK navrhuje, v návaznosti na přechod na systém zpracování výsledků 
Hubertus, změnu používaných startovních čísel.  
Systém Hubertus generuje startovní čísla pro dvojici v rámci každých závodů, 
tak jak je to běžné ve světě.  
 
Z tohoto důvodu a z důvodu čitelnosti a rychlé identifikace dvojic při 
závodech, SK navrhuje návrat ke startovním číslům pro dané závody a opustit 
současný systém celoživotních startovních čísel, která jsou velmi 
komplikovaná a velmi stěžují identifikaci dvojic. 

 
závěr/úkol  

 

6. Práce na změně pravidel pro rok 2023  
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Po zkušenostech z letošního roku SK navrhuje ustavení pracovní skupiny 
napříč komisemi ČJF , která bude mít jasný úkol , důkladná revize a včasná 
příprava pravidel a jejich změn pro sezonu 2023 a to i v návaznosti na systém 
vzdělávání atd. 

závěr/úkol  
7. Změna pravidel – vzdálenosti kombinací a distancí v parkuru 

 
SK navrhuje, v rámci změn, zapracovat do skokových pravidel ČJF nové, 
moderní vzdálenosti v kombinacích a distancích. Tento materiál byl velmi 
podrobně prezentován v rámci vzdělávacích kurzů pro stavitele 2022. 
 
Tabulka vzdáleností je přílohou tohoto zápisu. 
 

závěr/úkol  
8.  

závěr/úkol  
9.  

závěr/úkol  
10.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Doporučení komise výkonnému výboru: 
1. 
 
 

 
 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

 
 

 

 
        Zapsal:Suchánek 


