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Zápis z jednání  
Skoková komise ČJF 

č. 2/2021 
Den konání 27.10.2021 
Místo konání Videokonference  
Čas  Od  Do   

     
Přítomnost členů komise Jiří Skřivan online 

Jarmila Beranová omluvena 
Markéta Šveňková omluvena 
Roman Drahota online 
Zdeněk Žíla online 
Petr Mašek omluven 
Aleš Suchánek online 
Sylvie Boušková online 

Přítomnost hostů   
Přítomnost dalších osob    

  
 

Program jednání: 
1. Schválení přihlášek do kurzů rozhodčích  
2. Součinnost při tvorbě brožury ČJF 
3.    Vyjádření SK ke kvalifikačním podmínkám na OH Paříž 2024 
4. STP MČR skoky 2022 

       5. SCM 2021 a 2022 
       6. Stavitelé parkurů 
       7. Akreditace Playoffs 
       8. Garant pro Český a Národní pohár ČJF 
       9. Schůzka reprezentantů 
     10. 
     11. 
     12. 
     13. 
     14. 

Rozpočet SK na administraci 
Reprezentační oblečení 
Rozpočet SK  na výjezdy a podporu 
Pozice státního trenéra 
Přihlášky a přihlašování na MČR 

 
Průběh jednání a závěry: 

1.  
SK nemá námitek a schválila tyto doručené přihlášky do kurzu rozhodčích: 
Hana Holá (B1013) – garant – Jiří Šteker (B0465). 
Veronika Kumžáková (B3078) – garant – Jiří Šteker (B0465).. 
Jiří Kříž (B0856), garantn Alena Brixí (F1082) 
Veronika Stehlíková - garant - Josef Trojanec 
Pavla Lipavská - garant - Eva Siatková 
Lucie Kořínková - garant Alena Brixí 
Ing. Jana Höcková - garant Markéta Kvapilová 
Naděžda Doležalová - garant Martina Janošíková 
David Kotlář - garant Jana Jakubalová 
Nikola Kořínková - garant Jana Jakubalová 
Veronika Glaserová - garant Pavlína Dušková 
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Lucie Miřejovská - garant Pavlína Dušková 
Václav Mládek - garant Marcela Šímová 
Petr Vančura- garant Marcela Šímová 
Michaela Třísková - garant Pavlína Dušková 
Blažena Suchánková - garant Alena Brixí 
Monika Praunová - garant Pavlína Dušková 
Nikola Svobodová - garant Pavlína Dušková 
Martina Pamánková - garant - Pavlína Dušková 
Gabriela Volfová - garant Pavlína Dušková 
Pavel Niščák - garant - Oldřich Sojka 
Kristýna Olbrichová- garant Alena Brixí 
Anna Horáčková-  garant: Eva Siatková 
Hana Holá - B1013 
Veronika Kumžáková -  B3078 
Michaela Pavlisová – B0145 
Michaela Pavlisová ml. – E1500 
Tereza Hrubešová – A1473 
Václav Studnička – A0888 
Taťána Studničková – D1335 
Petra Bacílková – A2269 
Jana Ferenc Perníčková - B0067 
 
  
 

 
závěr/úkol 

 

2. SK vyjádřila plnou podporu tvorbě nové brožury ČJF a na základě výzvy dodala 
vše potřebné.  
 
 
 

 
závěr/úkol 

  

3. 
 
 

SK prostudovala kvalifikační podmínky na OH Paříž 2024 a má k nim tyto 
připomínky: 
chtěli bychom 4 jezdce do týmu, ale s tím, že nebude snížen počet týmů, které se OH 
budou účastnit a zůstanou nám ve skupině dvě postupová místa. 
 

 
závěr/úkol 

 
 
 

4.  
SK upravila STP pro MČR 2022  
 

 
závěr/úkol 

 

5. Roman Drahota seznámil SK s aktuálním stavem SCM a  nastínil vize dalšího 
vývoje v roce 2022. Poukázal na nutnost některých úprav. 
 



 
 

3 
 

 
závěr/úkol  

Roman Drahota připraví návrh fungování SCM do konce roku 2021 a v roce 
2022. 
 

6. SK apeluje na řešení situace kolem stavitelů parkurů. Aktuální stav považuje 
za velmi problémový a navrhuje velmi rychlé projednání návrhu dokumentu 
vzdělávání stavitelů v rámci ČJF. 
SK předloží návrh konání refreshingu stavitelů v termínu do 31.3.2022 

závěr/úkol Aleš Suchánek a Sylvie Boušková připraví návrh refreshingu stavitelů včetně 
seznamu lektorů. 

7. SK vyjádřila požadavek zajištění akreditací pro své členy a mítink Prague 
Playoffs 2021 a to především do prostor přístupných pro jezdce (opracoviště, 
závodní aréna atd.), bez možnosti přístupu do stájí. 

závěr/úkol Aleš Suchánek projedná se zástupci Prague Playoffs 
8. SK vyjádřila nutnost nominace garanta pro Český pohár a Národní pohár ČJF 

závěr/úkol Jiří Skřivan projedná s nominanty a předloží SK konečné stanovisko 
9. SK vyjádřila potřebu svolání schůzky reprezentantů  napříč všemi 

kategoriemi a to v termínu do konce roku 2021. SK také vyjádřila 
podporu změny formátu této tradiční schůzky a to ve smyslu zvýšení 
prestiže a důstojnosti setkání reprezentantů a představitelů ČJF. 
 

závěr/úkol Roman Drahota a Aleš Suchánek připraví návrh termínu a vlastní realizace 
schůzky reprezentantů. 

10. SK vyjádřila názor, že je třeba jasně stanovit rozpočet na administraci činnosti 
SK. Je třeba stanovit odměnu za obsáhlou administraci SK ČJF 

  
11. SK vyjádřila nutnost jednání o reprezentačním oblečení pro sezonu 2022 

  
12. SK vyjádřila nutnost urychleného jednání  o rozpočtu SK 2022 směrem k 

plánu   
1/ reprezentačních výjezdů PN, ME 
2/ Národní pohár, Český pohár ,CJC 

  
13. SK zastává názor, že vzhledem ke stále vzrůstajícímu počtu velmi kvalitních  

jezdců, především v mládežnických kategoriích, tím pádem i nárustu počtu 
reprezentantů ČR,  se stává nutností zřízení placené pozice státního trenéra. 
Je to praxe zcela běžná u většiny olympijských, ale i neolympijských sportů.  

  
14. SK vyjádřila potřebu revize systému ukončení kvalifikací a přihlašování na 

MČR. Především ve vztahu k zajištění ustájovacích boxů a příjmu přihlášek, 
které jsou z jakéhokoli (technického, lidského, legislativního) důvodu 
doručeny po termínu uzávěrky přihlášek.  



 
 

4 
 

  
Doporučení komise výkonnému výboru: 

1. 
 
 

Schválení STP 2022 
 

2. 
 
 

Prostudování a posouzení  návrhu fungování SCM 

3. 
 
 

Urychlené řešení složité situace v oblasti stavitelů parkurů 

4. 
 

Urychlené jednání VV o rozpočtu SK, hlavně směrem k reprezentačním 
výjezdům a podpoře tradičních projektů  
 

5. Jednání na téma zřízení placené pozice státního trenéra. 

6. Jednání na téma přihlášek na MČR 

 
        Zapsal:Suchánek 


