
IT komise České jezdecké federace

Jistě jste již zaznamenali, že někdy na počátku června vznikla usnesením Výkonného Výboru ČJF 
nová pracovní skupina s názvem IT Komise. Za dobu našeho fungování jsem narazil na několik 
základních otázek, na které bych zde rád odpověděl a přiblížil Vám naší činnost a cíle. 

Jaký je status IT Komise? 
IT Komise vznikla jako poradní orgán VV ČJF a má pouze poradní hlas bez jakéhokoli 
rozhodovacího práva, to samozřejmě nadále zůstává v rukou VV ČJF. Jak název napovídá, jedná 
se o odbornou komisi, která se zabývá otázkami fungování a rozvoje IT v rámci ČJF od 
softwarového, přes hardwarové vybavení, otázky bezpečnosti, správy licencí až po strategické 
plánování rozvoje do budoucna. Členové IT Komise svou činnost vykonávají ve svém volném čase 
a za svou činnost nedostávají žádné peníze, vyjma proplacení případných cestovních náhrad. Já 
osobně se veřejně zříkám i tohoto nároku.  

Proč je komise potřeba? 
V dnešní době se žádná organizace neobejde bez řádného softwarového vybavení a jeho rozvoj je 
jedním z přímých nástrojů rozvoje celé organizace. Svět IT má mnoho svých specifik a aby mohla 
organizace efektivně fungovat, je třeba aby její zájmy hájili odborníci v dané oblasti. Tak jako si 
nedovedeme představit fungování ČJF bez právníka či ekonoma, měla by přítomnost odborníka na 
IT být též chápána jako samozřejmost. Dodavatelé musí mít partnera pro dialog po odborné 
stránce, je třeba dohlížet, že věci běží podle standardů v oblasti a v neposlední řadě, že je vše 
správně zabezpečené a neporušuje zákon či licenční podmínky používání. 

Kdo sedí v IT Komisi a proč? 
Skutečnost, že bude třeba IT v ČJF uchopit za jiný konec, než bývalo zvykem, si VV uvědomil velmi 
záhy po svém zvolení a následně jsem byl osloven paní prezidentkou, zda bych se této 
problematiky neujal. V oboru IT působím více, než 20 let v různých firmách (malé firmy i velké 
korporátní společnosti), na různých pozicích (od programování přes analýzy a architekturu až po 
střední management).  

Druhým ze členů je dlouholetý zpracovatel výsledků na předních jezdeckých závodech a člověk, 
který se svými připomínkami z praxe výrazně zasloužil na mnoha funkcionalitách programu Gallop - 
Dalibor Prokop. Pro Dalibora jsem sáhl pro jeho nadhled nad celou problematikou a především pro 
jeho praktickou zkušenost z prostředí závodů. 
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Jako třetího člena jsem do týmu vybral Pavlínu Bůžkovou, která má velký obecný přehled ať již jako 
pořadatel, tak bývalý člen skokové komise či jako jeden ze zástupců oblastního výboru. Krom 
problematiky zpracování výsledků je třeba řešit i otázky účetnictví a Pavlína je účetní svou profesí. 

Pro posledního člena komise jsem sáhl až na vzdálenou Severní Moravu. Richard Bauer je 
uznávanou osobností s velkým přehledem v problematice  a určitým vizionářem, který táhne po IT 
stránce celou svou oblast a může být pro mnohé další oblasti dobrým vzorem. 

Nebudete přihrávat zakázky sobě či svým známým? 
Ne, rozhodně ne. Já sám nemám ani svou ani spřízněnou firmu, ani produkt, který bych ČJF nabídl.  
V minulosti jsem sice nabízel vlastní řešení Online přihlášek, ale po ČJF jsem za to ani tenkrát 
nechtěl žádné peníze. Nyní ČJF má již Online přihlášky vyřešené a já nemám ambici toto fungující 
řešení měnit, spíše jej rozšiřovat. Obdobně jsou na tom mí kolegové z IT Komise, kde bude 
probíhat i vzájemná kontrola. Dalším kontrolním orgánem je pak samotný VV. 

A co jste tedy v tom uplynulém (téměř) čtvrt roce dělali? 
Uplynulé období bylo především období, kdy jsme se seznamovali s celou problematikou s 
fungováním ČJF po IT stránce a s procesy a pracovní postupy, které jsou spojeny s využíváním 
jednotlivých programů. Bylo nutné prostudovat i historické smlouvy. Ze spousty informací a 
skutečností je asi důležité zmínit tři podstatná zjištění, která jsou asi nejzávažnější. 

1. ČJF si za dlouhá léta spolupráce s jedním jediným dodavatelem vybudovala téměř existenční 
závislost na ACE Design Brno. V případě problémů této společnosti, ukončení jeho činnosti či 
ukončení spolupráce s ČJF z jakéhokoli důvodu, by se ČJF dostala během velmi krátké doby do 
značných potíží, zejména v oblasti zpracování výsledků a správy databáze členů. Zásah do 
mnoha produktů ACE nesmí dle smlouvy udělat nikdo jiný než právě ACE, k některým 
produktům ČJF nevlastní zdrojové kódy. 

2. Primární systém pro agendu ČJF, tzv. Centrála, tedy program kde se spravuje členská základna, 
prodlužují licence jezdcům a koním a kam se importují veškeré výsledky ze závodů je 
naprogramován v dnes již mrtvé technologii. Zároveň běží na operačním systému, kterému 
Microsoft ukončil k 12.7.2015 podporu a nebude na něj již více vydávat bezpečnostní opravy. 
Vzhledem ke zmíněné mrtvé technologii z roku 1999 není možné Centrálu přeinstalovat na 
novější, podporovanou verzi operačního systému a tak se celé řešení stává zranitelným a 
náchylným k různým útokům virů a jiného škodlivého software, který může způsobit i odcizení 
dat. 

3. ČJF využívá několik programů, které vzájemně komunikují obtížným, zastaralým a těžkopádným 
způsobem a použité technologie neumožňují lepší provázanost a doprogramování nových 



IT komise České jezdecké federace

funkcionalit (případně by takové doprogramování bylo nesmírně obtížné a drahé a s mnoha 
omezeními). 

A co s tím? 
Řešení prvního bodu je asi nejsložitější. Vztahy s ACE Design a ČJF jsou nadstandardní a 
rozhodně by nebylo v zájmu ČJF je naráz zpřetrhat. Nedá se ani nikomu vybudování takto úzkých 
vztahů vyčítat, neboť trvalá spolupráce s osvědčeným dodavatelem, který dokázal v lecčems 
poradit a navrhnout řešení se sama nabízela a byla svým způsobem logická. Hledání východiska z 
této závislosti je otázkou delšího času a určitého se otevření novým možnostem a alternativním 
dodavatelům ze strany ČJF, například formou vystavení otevřených a zdokumentovaných rozhraní. 
Je to ale běh na dlouhou trať. 

Řešení druhých dvou bodů má oproti bodu prvnímu relativně jednoduché řešení, ale bude stát ČJF 
nějakou nevyhnutelnou investici. Bez naprogramování nové Centrály na moderních technologiích s 
podporou moderního způsobu vzájemné komunikace se nelze posunout v rozvoji služeb a 
komfortu, který ČJF svým členům poskytuje ani například napojit dynamický obsah webových 
stránek. 

A má Vaše působení již nějaké pozitivní výsledky? 
Myslím, že asi nejzásadnějším úspěchem IT komise je úspěšná registrace a schválení ČJF v 
programu “Software pro neziskové organizace”, který nám zaručuje pořízení různého software 
(zejména pak od společnosti Microsoft, jako je OS Windows či kancelářský balík Office) zcela 
zdarma, nebo s více než 90% slevou. Dále nám tato registrace pomohla k získání částky 
$10.000USD/měsíc na reklamní kampaň AdWords od společností Google, díky které je možné 
oslovit potencionální partnery / sponzory a vést osvětové kampaně. Jak tuto částku ČJF využije 
bude bude nyní předmětem interní diskuse. Registrace v programu přináší ještě další možnosti, 
které zkoumáme. 

Dále byly zpracovány a odsouhlaseny úpravy v Online přihlašovacím systému vzniklé na základě 
cca půlročního ostrého provozu a v současné chvíli probíhá jejich implementace a můžete se na ně 
těšit v blízké době. Seznamu novinek a úprav bude komunikován k veřejnosti ve chvíli, kdy projde 
testováním a bude připraven k nasazení na produkční prostředí. 

IT komise se na základě žádosti VV zabývala i otázkou síťové verze účetního software Pohoda a 
vzhledem k zastaralému operačnímu systému na serveru ČJF doporučila využít služeb cloudového 
řešení od firmy iPodnik, se kterým bude v brzké době podepsána smlouva. iPodnik je certifikovaný 
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poskytovatel cloudového řešení od výrobce sw Pohoda a spravuje účetnictví cca 500 firmám různé 
velikosti. 

Co se dá očekávat v nejbližším období? 
Jak jsem již naznačil o odstavec výše - rozhodně není naším cílem vše fungující rozbít a dělat 
nekontrolovatelnou revoluci či nevratně přetrhat vazby na dlouholeté partnery. Ani nechceme 
přijímat různá “rychlá a operativní” řešení, která nám sice vyřeší momentální situaci, ale z 
dlouhodobého hlediska jsou spíše cesto do pekel. Rád bych, aby IT Komise pracovala koncepčně s 
ohledem na budoucí rozvoj potřeb ČJF a vývoj členské základny. Priority pro následující období 
jsou tři: 
1. Vypracovat dokumentaci a zadání pro výběrové řízení na dodávku nové “Online centrály ČJF”, 

která by měla probíhat ve dvou etapách - Analýza a Vývoj. Ve velmi optimistické variantě 
bychom rádi, kdyby nová centrála byla uvedena do pilotního provozu v polovině roku 2016 a do 
plného provozu s registračním obdobím roku 2017. Termíny prosím berte jako naše přání, neboť 
se jedná o velmi rozsáhlý projekt a do hry vstupuje příliš mnoho faktorů, které ne vždy 
dokážeme plně ovlivnit. Na tomto úkolu intenzivně pracujeme a probíhá vypracování funkční 
specifikace tohoto produktu. 

2. WEB ČJF - stav centrálních webových stránek je neuspokojivý. Roztříštěnost a pro běžného 
návštěvníka naprosto neintuitivní umístění informací, jejich duplikování či absence. V současné 
době probíhá interní analýza možné nápravy. Rádi bychom, aby web nebyl určen jen jezdcům 
hledajícím pravidla či výsledky, ale stal se vstupní branou do světa jezdectví a měl i výchovně / 
osvětovou funkci. Určitě je cílem mít všechny informace z oblastí i disciplín na jednom místě, ale 
ve formě přijatelné pro jednotlivé oblasti / disciplíny a reflektující jejich odlišnosti a potřeby. 

3. Rozběhání síťové verze Gallopu - díky velkému množství startů, zejména ve skokových 
soutěžích, často nebývá mezi soutěžemi ani 30 minut času, takže pořadatelé velmi často 
porušují VPJS N7, odst.3 a N9, odst.15 hovořící o tom, že se startovní listina uzavírá 1h před 
zahájením soutěže a že musí být uveřejněna včas. Za tento neduh může především fakt, že na 
běžné verzi Gallopu, pokud běží zpracování výsledků probíhající soutěže, není možné zároveň 
připravovat startovní listiny na soutěž následující. ACE Design má již několik let siťovou verzi k 
dispozici (tedy verzi, kdy je možné na jednom PC zpracovávat soutěž a na druhém dělat 
prezentaci a připravovat startovní listiny), ale v současné podobě je spojení počítačů příliš 
vázáno na hardware, operační systém počítače a je nutný poměrně zdlouhavý zásah operátora 
z ACE Design. Je tedy nutné tuto funkcionalitu dotáhnout do použitelného stavu a následně 
udělat mezi pořadateli informační kampaň, aby se o této funkci dozvěděli 
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Krom těchto prioritních úkolů se nelze ubránit některé operativě, jako jsou např. úpravy v Gallopu 
vycházející z legislativních změn a podobné věci. Pokud jsem znovu zmínil Gallop, pak bychom v 
současné chvíli rádi shromáždili na jednom místě všechny požadavky uživatelů (napříč disciplínami) 
a vybrali k realizaci ty nejpodstatnější z nich, které zlepší “odbavování” jednotlivých soutěží na 
závodech a zvýší komfort obsluze či rozhodčím. Pokud máte i vy nějaké připomínky ke Gallopu, 
budu rád, když je zašlete na adresu IT Komise - komise.it@cjf.cz  

Je ještě mnoho dalších oblastí, které bude třeba řešit, ale jak již bylo řečeno, všichni členové IT 
Komise pracují ve svém volném čase a tak si nemá smysl dávat v tuto chvíli před sebe více cílů, 
než které jsme schopni zvládnout. A věřte, že sousto, které jsme si vzali je i tak hodně velké, tak 
nám držte palce.. 

Za IT Komisi ČJF       

           Martin Blažek 
              manažer IT Komise ČJF
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