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Zápis z jednání  
Skoková komise ČJF 

č. 1/2021 
Den konání 9.3.2021 
Místo konání Videokonference 
Čas  Od  Do   

     
Přítomnost členů komise Jiří Skřivan přítomen 

Jarmila Beranová přítomna 
Markéta Šveňková přítomna 
Roman Drahota přítomen 
Zdeněk Žíla přítomen 
Petr Mašek přítomen 
Aleš Suchánek přítomen 
Sylva Boušková přítomna 

Přítomnost hostů   
Přítomnost dalších osob    

  
 

Program jednání: 
1. Nové složení komise 
2. Aktuální epidemiologická situace a výhled  sezony 2021 
3.    SCM 
4. Reprezentace 

       5. Stavitelé 
       6.       Národní pohár ČJF 
       7. MČR a oblastní mistrovství 2021 
       8. Pravidla 2021 
       9. Jezdecká licence Olivera Písaříka 
     10. Rozdělení úkolů  - skoková komise 
 
Průběh jednání a závěry: 

1.  
Jiří Skřivan představil změny ve složení komise 
Na vlastní žádost nepokračuje jako člen komise Vladimír Mestenhauser 
Novým členem komise byl VV ČJF odsouhlasen Aleš Suchánek 
Novým předsedou komise byl VV ČJF odsouhlasen Jiří Skřivan 
 

 
závěr/úkol 

 

2.  
Rekapitulace aktuální pandemické situace, vize, plány a podmínky startu 
letošní sezony. 
Dle informací Aleše Suchánka probíhají jednání s NSA a MZ ČR.  
Zlepšení situace a omezený start sezony se nedá očekávat dříve než 
v průběhu dubna 2021 . 
 

 
závěr/úkol 

  

3. SCM 2021 
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Roman Drahota zhodnotil činnost SCM, představil plány pro sezonu 2021 
Je třeba zintenzivnit komunikaci s VV ČJF 
Je třeba plánovaně pracovat s rozpočtem SCM 
Je třeba respektovat názvosloví.  
reprezentace = širší kádr,  
reprezentant = dvojice reprezentující ČR na oficiálních závodech ME, MS, OH 
Je řešena otázka smluvního vztahu. 
 

 
závěr/úkol 

 
 

4.  
Reprezentace ČR ve všech věkových kategoriích 
V aktuální situaci je velmi složité plánovat výjezdy. 
Především u nižších věkových kategorií chybí nominační kritéria pro tým A i 
B. 
Byla sestavena reprezentační komise pro D,J,Y, ve složení Roman Drahota, 
Pavel Vachutka, Zdeněk Žíla. 
Seniorská reprezentace B plánuje výjezd na EEF CSIO3 Gorla Minore 
v termínu 22.-25.4.2021 Finální sestava týmu pro Pohár národů bude 
v kompetenci vedoucího ekipy a hlavním kritériem bude aktuální forma 
dvojice v rámci závodů. Vedoucí ekipy bude určen. 
 

 
závěr/úkol 

Markéta Šveňková zajistí komunikaci a přihlášku s organizátorem CSIO 3 
Gorla Minore. 
 

5. Stavitelé 
 
Byla konstatována velmi špatná situace v oblasti stavitelů parkurů 
Je třeba urychleně pracovat na systému vzdělávání a profesního růstu 
stavitelů 
 
 

 
závěr/úkol  

 
Petr Mašek připraví návrh vzdělávání stavitelů v součinnosti s komisí pro 
vzdělání a K.Šálkovou./E lerning,praxe atd/ 
Petr Mašek, Roman Drahota, Aleš Suchánek sestaví manuál pro vzdělávání 
stavitelů 
 

6. Národní pohár ČJF 
 
Jiří Skřivan zhodnotil uplynulý ročník NP 
ČJF bude v tomto projektu pokračovat i v sezoně 2021 
Projekt je třeba lépe prezentovat především na oblastech ČJF 
 

 
závěr/úkol 

 
Jiří Skřivan bude prezentovat na jednání Rady ČJF 
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7.  
MČR a oblastní mistrovství 2021 
Roman Drahota přednesl návrh, aby oblastní mistrovství byla nominační na 
soutěž družstev v rámci MČR. 
Skoková komise doporučuje rozšíření počtu nominovaných  oblastních 
družstev na MČR dle velikosti oblasti ČJF. Velké oblasti, dle členské 
základny, by měly možnost nominovat do týmové soutěže tři družstva. Tzn. 
úprava STP 2021 
 

 
 

závěr/úkol  

 
Jiří Skřivan bude prezentovat na jednání Rady ČJF 

8.  
Skoková komise považuje za rozumné zachovat stávající model tvorby 
pravidel, a to překladem pravidel mezinárodních FEI a následným doplněním 
národních úprav. 
 

 
závěr/úkol 

 
Markéta Šveňková  je pověřena kontrolou změn pravidel pro sezonu 2021 

9. Jezdecká licence Olivera Písaříka 
Skoková komise byla seznámena a souhlasí se stanoviskem komise pony. 
Albert Písařík splnil podmínky pro udělení jezdecké licence na velkém koni 
bez absolvování ZZVJ.  
Výklad dle dokumentu vzdělávání ČJF:  
Držitel jezdecké licence pony, který v daném roce dovrší věk minimálně 11 
let, a který na pony kategorie B během posledních 2 sezón alespoň jednou 
absolvoval a úspěšně dokončil všechna 3 kola MČR pony ve skocích 
kategorie jednotlivců nebo MČR ve všestrannosti kategorie pony ZL a vyšší, 
nemusí pro vystavení všeobecné jezdecké licence skládat ZZVJ. 
 
 

 
závěr/úkol 

 

10. Skoková komise – odpovědnost 
 
Jiří Skřivan - předseda skokové komise, manažer reprezentace, komunikace 
s vrcholnými orgány ČJF 
Aleš Suchánek - koordinátor činnosti skokové komise , komunikace s 
pořadateli závodů, JIS, média 
Jarmila Beranová  výsledkový servis, zprávy o sportu, JIS, média 
Petr Mašek - stavitelé, doškolování 
Markéta Šveňková – komunikace  - oficiální výstupy skokové komise, správa 
webu, výjezdy se seniorskou reprezentací (A tým) , rozhodčí, pravidla, 
legislativa,  
Zdeněk Žíla – SCM,reprezentace D,J,Y 
Sylva Boušková - stylové ježdění , Národní pohár ČJF 
Roman Drahota – SCM ,  reprezentace D,J,Y 

 
závěr/úkol  

 
Markéta Šveňková zajistí úpravu informací na webu ČJF.  
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Návrhy komise výkonnému výboru s návrhem usnesení k přijetí: 

1.  
navrhované znění usnesení k přijetí: 
 
VV bere  na vědomí změny ve složení skokové komise. Konkrétně 
odstoupení Vladimíra Mestenhausera ze skokové komise na vlastní žádost. 
Změnu na pozici předsedy skokové komise. Novým předsedou Jiří Skřivan. 
Nový člen skokové komise Aleš Suchánek.  
 
určeno členu VV:  Skřivan                                                     

2.  
navrhované znění usnesení k přijetí: 
 
VV bere na vědomí sestavení reprezentační komise D,J,Y v disciplíně skoky, 
ve složení Roman Drahota, Pavel Vachutka, Zdeněk Žíla.  Sestavení 
reprezentačního týmu do PN bude v kompetenci vedoucího ekipy a hlavním 
kritériem bude aktuální forma dvojice v rámci mítinku. 
 
 
určeno členu VV: Skřivan 

3. navrhované znění usnesení k přijetí: 
 
VV schvaluje rozšíření počtu nominovaných  oblastních družstev na MČR dle 
velikosti oblasti ČJF tzn..změnu STP 2021. Velké oblasti, dle členské 
základny, budou mít možnost nominovat do týmové soutěže tři družstva.  
 
 
určeno členu VV:  Skřivan, Rejnek 

       4. 
 

 
navrhované znění usnesení k přijetí: 
 
VV schvaluje na základě splnění podmínek a doporučení skokové komise 
uznání licence na velké koně  bez skládání ZZVJ pro Olivera Písaříka.  
 
určeno členu VV: Šalková 

5. 
 
 

 
navrhované znění usnesení k přijetí: 
 
určeno členu VV:  

  
Doporučení komise výkonnému výboru: 

1. 
 
 

 
Skoková komise  doporučuje pracovat na systému vzdělávání a profesního 
růstu stavitelů. Petr Mašek připraví návrh vzdělávání stavitelů v součinnosti 
s komisí pro vzdělání a K.Šalkovou. /E learning,praxe atd./ 
Petr Mašek, Roman Drahota, Aleš Suchánek sestaví manuál pro vzdělávání 
stavitelů 
určeno členu VV:  Šalková 

2. 
 

Skoková komise navrhuje, aby oblastní mistrovství byla nominační na soutěž 
družstev v rámci MČR skoky. 
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 určeno členu VV:  Skřivan, Rejnek 
3. 
 
 

Skoková komise doporučuje zachovat stávající model tvorby pravidel, a to 
překladem pravidel mezinárodních FEI a následným doplněním národních 
úprav. 

 
 

 

 
        Zapsal:Suchánek 


