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Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté konference ČJF 

Dovolte mi, abych Vás seznámila s činností VV ČJF od minulé Konference konané v listopadu 

2016. VV pracoval ve složení Olga Plachá, Eva Pařenicová, Bohumil Rejnek, Kateřina Říhová a 

Jaroslav Hupka a v lednu 2017 byli Radou ČJF zvoleni další 2 členové VV v souladu s novými 

Stanovami, a to Martin Blažek a Gabriela Valeriánová. Výběr nových členů VV nebyl 

náhodný, Martin Blažek pracoval v IT a legislativní komisi a byl jedním z tvůrců JISu. 

G.Valeriánová má bohaté zkušenosti z projektového řízení a mou snahou bylo posílit 

systémový přístup k rozvoji ČJF. Od července letošního roku, po rezignaci Ing.Pařenicové,  byl 

radou zvolen jako víceprezident pro ekonomiku p.Ladislav Dub.  

Všem bývalým i současným členům VV děkuji za jejich práci. 

VV se schází pravidelně jednou měsíčně, a to zpravidla druhé úterý v měsíci. Scházíme se 

také na pracovních poradách. Dále byla svolána Rada ČJF, a to od minulé konference 4x. ČJF 

měla ke 31.10.2017  18658 členů sdružených v 1554 subjektech. 

Programem jednotlivých zasedání VV bylo vždy spektrum aktuálních bodů, jejichž 

rozhodování je v kompetenci VV, detailněji v zápisech z jednotlivých zasedání. 

Rok 2017 přinesl pro naše členy mnoho novinek spojených se zavedením Jezdeckého 

informačního systému, který byl úspěšně nasazen v registračním období tohoto roku. 

V průběhu roku došlo k celé řadě programových vylepšení a součástí systému je nejen 

evidence klubů, členů a koní, ale i přihlašování na závody, žebříčky či nově spuštěný blok 

věnovaný vzdělávání. Ráda bych z toho místa poděkovala všem, kteří se na implementaci 

tohoto systému podíleli a také děkuji našim členům za jejich aktivní přístup k tomuto 

systému. Nejen všeobecně známí tahouni JIS jako je p.Martin Blažek nebo byl p.Martin 

Hladík, pomohli rozvoji a nasazení tohoto systému. Poděkování patří také všem oblastním 

sekretářům, kteří mnoha svými nápady pomohli k zavedení co nejefektivnějších postupů. 

Naším společným úkolem je poradit se o dalších krocích v budování JISu, kde je hodně věcí 

hotovo, skvěle fungujících, ale snad o to ještě více námětů, požadavků na další funkcionalitu. 

Kdybychom měli označit klíčová témata posledních měsíců, jmenujme alespoň dvě: 

- Po vleklých jednáních s MŠMT, do kterých jsme se aktivně zapojovali v rámci aktivit 

ČOV a ČUS se podařilo dosáhnout kompromisu v dotačním titulu V. – Činnost 

sportovních svazů a získat dotaci ve výši více než 13 mil Kč. Zde je  na místě zdůraznit, 

že solidarita s klíčovými sportovními svazy navzájem, slavila úspěch ve schválení 

100% profinancování nákladů. Některé sportovní svazy tohoto nedosáhly a hradí 

spoluúčast. 



- Pro rozvoj našeho sportu je klíčovým prvkem realizace Koncepce rozvoje a podpory 

sportu, kterou jsme schválili na březnovém zasedání Rady.  Vedle pravidelného bodu 

na zasedáních či poradách VV se těmto otázkám a především pak rozběhu 

inovovaného modelu SCM za účasti zahraničních trenérů, věnujeme velmi intenzivně. 

Víceprezident pro sport B.Rejnek zastupoval ČJF na jednání EEF ( Evropské jezdecké 

federace) a FEI ( Mezinárodní jezdecké federace) a intenzivně se také věnoval posílení role 

České republiky a dalších zemí zařazených do skupiny C pro olympijské hry a poháry národů. 

Více informací najdete v samostatné zprávě B.Rejnka. 

Během uplynulého období sportovci dosáhli mnoha předních umístění na mezinárodních 

kolbištích, jmenujme alespoň některá: 

- Miroslav Příhoda ME Sztregom všestrannost  
- Pohár Národů skokový tým Sopoty 3.místo 
- Sezona Jiřího Nesvačila ve spřežení celkově 21. místo ve světovém žebříčku a přímý 

postup z redukovaného 12. místa na WEG Tryon 
- 12. místo skokanů na ME v Goeterborgu družstva a O. Zvara a E De Moussace před 

branou finále 
A také na poli sportovní diplomacie odsouhlasení Olympijských kvalifikací, 2 místa pro 

skupinu C, která je naší skupinou 

 

Velmi děkuji všem sportovcům za jejich výkony a majitelům koní a sponzorům za jejich 

podporu, bez nich bychom nemohli být tak úspěšní. 

Členka VV pro strategický rozvoj a projekty, G.Valeriánová, intenzivně pracuje s odbornými 

komisemi a trenéry SCM na rozběhnutí nového modelu SCM a zpracování koncepce rozvoje 

jednotlivých disciplín. Více se dozvíte v Koncepci rozvoje ČJF v tištěných materiálech. 

Neoddělitelnou součástí našeho poslání tj zastřešujícího sportovního svazu je příprava  a 

výchova nejen našich závodníků ale i nezbytné spektrum sportovních funkcionářů 

v projektech vzdělávání – více opět naleznete v tištěném materiálu. Významnou část činnosti 

člena VV pro legislativu  p. Hupky tvoří  systém pravidel a STP procházející každý rok revizí. 

Na programu naší konference je také samostatná zpráva viceprezidenta pro ekonomiku 

L.Duba.    

Stále před námi stojí úkol vybudovat profesionální a fungující   sekretariát na centrální i 

oblastní úrovni. Jsem přesvědčená, že to je jediná cesta, jak zlepšit efektivnost ČJF a umožnit 

voleným orgánům ČJF více se věnovat řízení, směřování a rozvoji ČJF a ne standardní 

operativě, kterou mají zpracovávat zaměstnanci. Myslím, že na to narážíme na všech 

úrovních, jak na oblastech, tak v odborných komisích.  



Nezapomínáme také na ocenění našich nejlepších ,  a to na Galavečeru, který se uskuteční 

27.ledna 2018 v Národním domě , v Praze – Vinohradech. Současně budou podpořeny 

společenské večery jednotlivých disciplín, kde budou vyhlašováni další úspěšní sportovci. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem aktivním členům ČJF, kteří se věnují jezdectví v klubech 

a oblastech, kteří jsou ve volném čase schopni pracovat na rozvoji ČJF. 

Děkuji vám za pozornost  

Za VV ČJF dne 30.11.2017 prezidentka Ing.Olga Plachá 

 


