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Zápis z jednání  
Komise všestrannosti ČJF 

č.4 /2020 
Den 
konání 

19.12.2020 

Místo 
konání 

Humpolec 

Čas  Od 10,00 Do 13,00  
     

Přítomnost členů komise Daniela Diringerová přítomen 
Simona Heidenreichová přítomen 
Ludmila Šedá omluvená 
Pavel Studnička přítomen 
Antonín Klauz omluven 
Roman Falta přítomen 

 Gabriela Slavíková přítomna 
Přítomnost hostů Robert Pokorný  
 Miloslav Příhoda  
Přítomnost dalších osob    

  
Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu 

 
Program jednání: 

1. Fungování seniorské reprezentace. 
2. Seznamy reprezentantů a podmínky zařazení do reprezentace. 
3.    Pravidla. 

     4. Statut komise. 
     5. Rozpočet všestrannost 2020. 
     6. Web všestrannosti. 
      
 
Průběh jednání a závěry: 

1. Na vlastní žádost z důvodu velkého pracovního vytížení rezignoval, s 
okamžitou platností, na funkci člena komise odpovědného za reprezentaci 
MUDr Lukáš Létal. 
D. Diringerová navrhuje za člena komise jako koordinátora reprezentace  
Ing. Adélu Svobodovou. 

hlasování pro : 5      proti : 0 
 

      2. D. Diringerová a M. Příhoda informovali o schůzce na Strahově dne 
3.12.2020, které se za VV ČJF zúčastnili Ing.O. Plachá a J.Skřivan, za komisi 
všestrannosti D. Diringerová a jezdci, kteří mají splněny všechny podmínky 
pro start na OH . Reprezentanti navrhují společnou schůzku všech jezdců, 
kteří se připravují na OH příp. ME ( M. Příhoda, M. Trunda, P. Březina,  
R. Pokorný, E. Opravilová, P.Myška, P. Lacina, J. Abík). 
 

3. 
 
 

Komise žádá VV ČJF zvážení průběžné vyplácení finanční podpory dle předem 
stanovených cílů širšímu počtu  reprezentantů v průběhu celé sezony, ne aby 
byla vyplácena pouze odměna dle směrnice pro odměňovaní reprezentantů 
na konci sezony. 
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Navrhujeme průběžné financování zapracovat do přípravných návrhů smluv 
pro reprezentanty. 
 

    4. Žádáme VV ČJF o informace ohledně financování oficiálních výjezdů 
reprezentace  pro všechny věkové kategorie v roce 2021. Zároveň žádáme o 
zajištění fungujícího systému vybavení ( oblečení, dečky) pro reprezentaci 
všech kategorií vždy na celou sezonu. 
 

    5. Komise schválila a navrhuje VV ČJF ke schválení Obecné podmínky pro 
zařazení do reprezentace v disciplíně všestrannost. Viz. příloha 

hlasování pro : 5         proti : 0 
 

    6. Komise schválila a navrhuje VV ČJF ke schválení seznamy reprezentantů       
( dvojic) v kategorii junioři, mladí jezdci a senioři. Viz. Příloha. 

hlasování pro : 5         proti : 0 
 

    7. Z důvodu absence reprezentačního trenéra seniorské reprezentace navrhne 
koordinátorka reprezentace  A. Svobodová ve spolupráci s reprezentanty 
stanovení klíče k výběru dvojic pro složení družstva pro účast v CCIO NC a 
výběr jezdců a koní pro ME, MS a OH. 
Dvojice pro soutěže družstev a ME v kategorii mladých jezdců a juniorů 
navrhne komisi hlavní trenérka SCM G. Slavíková. 

hlasování pro : 5       proti : 0 
 

    8. Cílem seniorské reprezentace  je účast na OH a na ME ( předpokládaný 
formát 4+1). Všichni jezdci zařazení do seniorské reprezentace připraví plán 
závodů na rok 2021 a odešlou ho A. Svobodové na mail: 
reprevsestannost@seznam.cz  do 31.1. 2021, z důvodu plánování oficiálních 
výjezdů a účasti na CCIO 4*NC, ME a OH.  
Kopii přihlášky na všechny soutěže úrovně 4*, případné přerušení 
reprezentace  jsou jezdci povinni zaslat A. Svobodové.  
 

   9. Všichni jezdci zařazení do juniorské reprezentace a reprezentace mladých 
jezdců připraví plán závodů na rok 2021 a odešlou ho G. Slavíkové na mail  
reprezentace.cr@email.cz do 31.1. 2021, z  důvodu plánování účasti          
na CCIO J, YR a ME . 
 

 10. G. Slavíková připraví návrhy národních úprav pro změny pravidel FEI. 
 

 11. Komise dostala k připomínkování Statut sportovní komise. 
 

 12. Komise žádá o možnost nahlédnou do čerpání rozpočtu seriálů a MČR ve 
všestrannosti a čerpání na reprezentační výjezdy. 
za rok 2020. V programu Xaverius kam máme přístup je pouze rozpočet za 
rok 2018 a 2019, do nového programu nemáme přístup. 
 

  13. Komise schvaluje jako správce stránek všestrannosti na webu ČJF pana J. 
Štvána. 

hlasování pro :  5          proti : 0 
 
  

 
Návrhy komise výkonnému výboru s návrhem usnesení k přijetí: 
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Doporučení komise výkonnému výboru: 

1. 
 
 

Ke schválení Obecné podmínky pro zařazení do reprezentace  v disciplíně 
všestrannost. Viz. příloha. 

     2. 
 
 

Ke schválení seznamy reprezentantů ( dvojic) v kategorii junioři, mladí jezdci 
a senioři. Viz. příloha. 

     3. 
 
 

 

 
        Zapsala: Diringerová 
  


