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Zápis z 10. zasedání VV ČJF - 17. 12. 2015  
 

 

 

Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Jaroslav Hupka, Ing. Klára Charvátová, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Olga Plachá, Bohumil 

Rejnek, JUDr. Kateřina Říhová 

 

Hosté: Jarmila Beranová, Daniela Diringerová, Mgr. Karina Divišová, Ing. Renata 

Habásková, Marek Holub, Pavel Kopecký, Ing. Jiří Kunát, Michaela Litovová, Ing. Klára 

Šalková, Andrea Videnková 

 

Omluveni: Mgr. Jana Perníčková, JUDr. Petr Toman 

 

 

1. VV schválil zápis ze svého 9. zasedání ze dne 30.11.2015 a zkontroloval plnění úkolů 

z něj vyplývaící. 

2. VV ČJF projednal návrh programu 10. zasedání VV ČJF, který přednesla Ing. Olga 

Plachá a Ing. Pařenicová navrhla doplnění programu o další body z ekonomické oblasti. 

VV ČJF jednomyslně schválil návrh programu 10. zasedání VV ČJF, doplněný o návrhy 

požadované ze strany Ing. Pařenicové. 

3. 3.1  Prezidentka Ing. Plachá představila hosty - pana Kopeckého, který bude od ledna 

2016 manažerem disciplíny vytrvalost a paní Beranovou, která se stane novým 

manažerem disciplíny skoky. 

3.2 Bohumil Rejnek, 2. víceprezident pro sport, znovu upozornil manažery disciplín 

na nutnost vložit informace z webů jednotlivých disciplín na webové stránky ČJF, 

kde jsou umístěny i stránky jednotlivých disciplín. 

3.3 Bohumil Rejnek informoval o zprávě, která dorazila z FEI, že pan Veselý, FEI 

rozhodčí pro disciplínu spřežení, dosáhne věku 71 let. Běžně jsou rozhodčí ve FEI 

databázi aktivní do 70 let věku, u disciplín spřežení a skoky je možné jim aktivní 

registraci na FEI prodloužit až do 74 let. Bohumil Rejnek, 2. víceprezident pro 

sport, i Ing. Kunát, manažer disciplíny spřežení, vzhledem k dobrému zdraví pana 

Veselého souhlasí s prodloužením jeho aktivní registrace ve FEI databázi o další 

rok. 

3.4 Daniela Diringerová, manažerka pro všestrannost, se informuje o termínech 

školení FEI rozhodčích. 2. víceprezident pro sport odpovídá, že všechny termíny 

jsou uvedeny na FEI a přislíbil rovněž jejich zaslání na její adresu. 

3.5 Manažerka reiningu, Ing. Šalková, připomněla žádost o pořádání závodů CRI dne 

29.4.2016 v Kozlovicích. Tyto mezinárodní závody by ráda zařadila do kalendáře 

z důvodu plnění kvalifikace na ME J, Y, sen. v Givrins.  

Dále Ing. Šalková vznesla dotaz, jestli je možné, aby školení rozhodčích probíhalo 

v den pořádání závodů. Toto bylo JUDr. Říhovou, členem VV za Vzdělávání, 

schváleno.  

Ing. Šalková se dotázala Ing. Pařenicové na otázky týkající se ekonomiky. 

3.6 Manažerka všestrannosti, Daniela Diringerová, informuje VV o špatné 

komunikaci s oblastí Vysočina, která odmítla uspořádat zkoušky stavitelů parkurů 

a tratí, přestože již účastníci plní praxi. Zkoušky proto musely být přesunuty na 

Jihomoravskou oblast. VV prodiskutoval současný systém pořádání školení 
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a zkoušek a došel k závěru, že sekretář oblasti je zaměstnancem ČJF a měl by se 

tedy řídit jejími pokyny, nejen pokyny OV své oblasti. 

Daniela Diringerová dále informovala o komunikaci s pořadateli závodů ve věci 

podpory mladých rozhodčích. Pokud pořadatele finančně podpoříme, jsou ochotni 

místo veřejných tréninků a hobby závodů pořádat oficiální závody, které tak 

umožní získat praxi novým mladým rozhodčím. 

Manažerka všestrannosti rovněž požádala o vytvoření plachty či banneru, na 

kterém by bylo vyobrazeno nové logo ČJF a nápis „Všestrannost“. Současná 

propagace ČJF pomocí stojanů k překážkám je náročná na přepravu a banner by 

mohl být snáze převezen mezi jednotlivými závodišti. 2. víceprezident pro sport 

uvádí, že výrobu banneru pro ČJF již řešil a ČJF bude pokračovat v řešení této 

situace v novém roce. 

Daniela Diringerová se VV dotázala, na koho se má obrátit, když by disciplína 

všestrannost ráda nechala natočit a odvysílat v televizi závody Zlaté Podkovy. VV  

odpověděl, že je nutné se obrátit na ČJF. 

Komise všestrannosti doporučuje Kamilu Vaňkovou na národního rozhodčího. 

VV diskutoval ve věci reprezentační smlouvy a sponzoři reprezentace.  

VV informoval manažery, že z rozpočtu disciplíny je možné podpořit účast na ME 

a na oficiálních mezinárodních závodech (tedy s „O“ ve zkratce), dále je možné 

finančně podpořit účast na předem určených přípravných soutěžích. 

9:41 příchod Andrey Videnkové 

3.7 Bohumil Rejnek, 2. viceprezident pro sport, vyjádřil lítost nad nízkým počtem 

účastníků semináře „Doping u lidí a koní, zakázané látky a průběh odběru 

vzorků“. Dále informoval o kurzu pro nové stewardy a povinném refreshingu pro 

stávající stewardy, který proběhne 30. - 31.1.2016 v areálu České zemědělské 

univerzity v Praze. 

3.8 Ing. Plachá, prezident, oznámila v reakci na množící se dotazy, že ČJF plánuje 

vytvořit informační materiál o dopingových látkách a ten dále distribuovat. 

3.9 Renata Habásková, manažerka drezury, informovala, že ples disciplíny drezura je 

v řešení a proběhne. 

VV schválil povinná Jarní drezurní školení 2016.  

3.10 VV ČJF informoval, že průkaz člena ČJF má být udělen každému, kdo uhradí 

členské poplatky, bez ohledu na jeho věk. Pokud se chce osoba na základě tohoto 

průkazu účastnit hobby závodů, musí splňovat Pravidla jezdeckého sportu, které 

obsahují i minimální věk pro dané soutěže. 

3.11 VV se opět zabýval problematikou vydání licencí jezdcům paradrezury 

a paravoltiže, aby bylo možné elektronicky zpracovat jejich výsledky. 

3.12 Renata Habásková, manažerka drezury, seznámila členy VV s cenou dopravy 

a dalšími informacemi v případě cesty na paralympiádu do Ria de Janeira, kam by 

se mohla kvalifikovat Anastasja Vištalová. Výsledky kvalifikace budou známé 

z žebříčku FEI, který by měl být zveřejněn do konce ledna 2016. 

3.13 Michaela Litovová, manažerka vytrvalosti, zodpověděla otázku Bohumila Rejnka, 

z jakého důvodu jsou v sekci Vytrvalost na webu ČJF umístěny reklamní bannery 

několika společností. Jedná se o sponzory plesu disciplíny. 

Manažerka vytrvalosti informovala o nutnosti překladu změn v mezinárodních 

pravidlech vytrvalosti, které byly doplněny např. o povinné odpočinky či další 

požadavky na welfare koní.  

3.14 2. víceprezident pro sport, Bohumil Rejnek, uvedl, že Generální sekretář ČJF má 

přístup do databáze FEI, kam je možno vkládat připomínky k novým pravidlům, 

a že by bylo vhodné toto využívat. 
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3.15 Michaela Litovová manažerka vytrvalosti požádala o schválení odměn účastníkům 

finále, které byly stanoveny na 80 %. Zbylé peníze z rozpočtu disciplíny navrhují 

rozdělit účastníkům MČR. 

Manažerka vytrvalosti dále uvedla, že nově je nutné do systému FEI zadávat 

kvalifikaci „novice“, kam se musejí uvádět i národní soutěže. Žádosti o uvedení 

kvalifikací budou zasílány na Sekretariát ČJF. 

3.16 Ing. Kunát, manažer spřežení, informoval o schůzce reprezentace, která proběhla 

7.12.2015 a na které se reprezentanti shodli na nových trenérech. Vozatajové 

chtějí trénovat s panem Jirgalou a panem Nesvačilem st., příprava reprezentace 

těmito trenéry by měla začít již od ledna 2016. 

Manažer spřežení přislíbil včasné vložení informací disciplíny na nový web ČJF. 

Ing. Kunát informoval o jarním vozatajském semináři, na který je jako 

přednášející pozvána i MVDr. Pokorná se svým školením o problematice 

dopingu. 

3.17 Manažerka voltiže, Andrea Videnková, přednesla připomínky k pořadateli MČR 

2015, vše by mělo být podchyceno smlouvou tak, aby se tyto problémy již 

nemohly neopakovat. 

Andrea Videnková zasílala GS e-mail s žádostí o oslovení rozhodčích, jestli by 

byli ochotni si svou kvalifikaci rozšířit rovněž o disciplínu voltiž. Bohužel 

z důvodu čerpání dovolené GS nebyla tato zpráva na Sekretariát ČJF doručena. 

Manažerka voltiže se dotázala Ing. Pařenicové na stav rozpočtu paravoltiže. 

Andrea Videnková uvedla, že disciplína voltiž vyslala na seminář týkající 

se dopingu dva své zástupce, kteří měli vypracovat zprávu pro ostatní členy 

disciplíny. Vzhledem k tomu, že má být ČJF vytvořen oficiální materiál 

k distribuci, nebudou se zprávou prozatím zabývat. 

Manažerka voltiže se dotázala na smlouvy trenérů SCM, které mají platnost pouze 

do konce roku 2015. Stávajícím trenérům budou vytvořeny a zaslány nové 

smlouvy platné v dalším kalendářním roce. 

Andrea Videnková žádá schválení příspěvku 20 000 Kč pořadateli CVI z rozpočtu 

voltiže. 

Manažerka voltiže sdělila, že se shání choreograf pro voltiž, a dotázala 

se ostatních, jestli o nějakém vhodném adeptovi nevědí. 

VV se zabýval problémem veterinárního dozoru v Aachen, kde byl veterinář 

společný pro disciplíny voltiž a spřežení. Veterinář poté své náklady rozdělil mezi 

obě disciplíny a faktury byly uhrazeny, z disciplíny voltiž ale nikdo veterinární 

dozor neobjednal, ani žádný jejich kůň nebyl ošetřen, proto s úhradou faktury 

nesouhlasí. Faktura tedy bude zaslána veterináři nazpět. Abychom v příští sezóně 

předešli podobným problémům, je nutné předkládat rozpočty začátkem roku. VV 

informoval, že je vhodné dané téma vždy předjednat dříve, než je předneseno na 

schůzi. Výkonný výbor by měl hlasovat o přijatých usneseních  a nemůže 

reagovat na všechna sdělení bez přípravy. 

3.18 Jarmila Beranová, budoucí manažerka komise skoky, navrhla v rámci úprav STP 

zřízení kategorie jezdců 16 - 25 let, která se běžně jezdí v zahraničí a je i součástí 

Českého skokového poháru. Drezura by rovněž s novou kategorií souhlasila, ale 

navrhuje vytvořit kategorii navazující na stávající, tj. 21 - 25 let. Dále Jarmila 

Beranová navrhla 3 kvalifikační soutěže jako požadavek pro MČR, místo 

dosavadních 2 soutěží. Jednou z těchto kvalifikačních soutěží by pak mohlo být 

již MČR předešlé sezony. Problematika vodního příkopu na MČR v kategorii děti 

jednotlivci, družstva dětí a juniorů bude řešena STP. 
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Jarmila Beranová navrhla pro rok 2016 zavést kategorizaci v 1. stupni, aby děti do 

18 let musely jezdit stylové soutěže. Tento návrh ale není v souladu s požadavky 

všestrannosti, jejíž jezdci potřebují rovněž parkurové soutěže pro trénink na 

závody ve všestrannosti, a kteří by se jich na úrovni L nemohli účastnit, aniž by 

absolvovali stylové soutěže nižší úrovně. Tato problematika se bude projednávat 

na schůzce pořádané v lednu 2016.  

VV projednal problematiku nízkého počtu účastníků MČR v kategorii družstev 

dětí. Bylo navrženo, aby 1. kolo družstev dětí bylo současně 1. kolo jednotlivců 

v této věkové kategorii, což by vyřešilo problém sestavit dostatek družstev 

jednotlivých oblastí. 

3.19 Pavel Kopecký, budoucí manažer vytrvalosti, se dotázal VV na termín odevzdání 

STP. VV sdělil, že nejzazší termín odevzdání je do 27.12.2015 tak, aby STP pro 

rok 2016  mohly být schválené na zasedání VV v lednu 2016. 

3.20 Michaela Litovová, manažerka vytrvalosti, požádala Sekretariát o opětovné 

odeslání formulářů nutných pro účast českých jezdců na závodech v Dubaji. Na 

tyto závody mají jezdci odlétat 31.12.2015, bohužel druhá strana přestala 

komunikovat a účast našich závodníků tak v současné době není jistá. 

Manažerka vytrvalosti Michaela Litovová děkuje všem manažerům disciplín 

a členům VV za spolupráci během trvání její manažerské pozice. 

 

Zasedání s manažery bylo ukončeno v 11:45 

Zasedání VV bez manažerů začíná 12:35 

 

4. 4.1 VV hlasoval o jednotlivých členech komise skoky a rozhodl o jmenování komise 

v následujícím složení: Jarmila Beranová jako manažer (jednohlasně), Markéta 

Šveňková (1 se zdržel, ostatní pro) a Vladimír Mestenhauser, Jiří Skřivan, Zdeněk 

Žíla a Petr Mašek - jednohlasně. Komise skoky byla jmenována ke dni zasedání 

VV, tj. k 17.12.2015.  

4.2 VV hlasoval o členech komise disciplíny vytrvalost a jednohlasně rozhodl 

o jmenování komise v následujícím složení: Pavel Kopecký jako manažer, dále 

MVDr. Zuzana Žežulková, Antonín Hrdina, Ing. Petr Hladiš a Vlastimír Dlouhý. 

Komise vytrvalosti je jmenována ke dni 1.1.2016. 

4.3 Bohumil Rejnek, 2. víceprezident pro sport, předal informaci z FEI, že ačkoli Jana 

Holá nesplnila nové podmínky praxe na stavitele parkurů a tratí, může si podat na 

FEI žádost o výjimku. FEI jí buď uzná praxi dle předešlých podmínek, či si bude 

moci chybějící praxi dodělat v průběhu kurzu. 

4.4 VV projevil zájem o Letní akademické hry. 

5. 5.1 VV projednal znění Zásad Pony Games a schválil je s několika úpravami. JUDr. 

Říhová informovala o školení pro rozhodčí a komisaře Pony Games, které povede 

Mgr. Mašková. 

5.2 JUDr. Říhová, člen VV pro Vzdělávání, přednesla projekt Pedagogická 

gramotnost, jehož účelem je školení školitelů všech funkcionářů ČJF. 

5.3 JUDr. Říhová společně s Bohumilem Rejnkem předložila předložila návrh na 

proplácení vstupních poplatků účastníkům z řad rozhodčích, stewardů a stavitelů 

parkurů a tratí na zkouškách a školeních FEI v tomto znění: (i) aktivní účast 

v disciplíně a na závodech v dané funkci (viz splnění podmínek doškolování), (ii) 

uhrazení poplatku zpětně po úspěšném absolvování školení, a to do maximální 

výše 300 euro, (iii) doporučení odborné komise, (iv) závazek výkonu dané funkce 

na minimálně jedněch mezinárodních závodech v ČR v následujících dvou letech 

nebo účast na školeních ve funkci školitele a předání znalostí získaných na školení 
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FEI. Pokud dotyčný dané podmínky do určené doby nesplní, musí Federaci peníze 

za úhradu kurzu vrátit.  

5.5 VV jednomyslně vyjádřil podporu Střední škole chovu koní a jezdectví Kladruby 

nad Labem ve věci žádosti o akreditaci střediska. 

5.6 Mezinárodní FEI kurz veterinářů proběhne ve dnech 8. - 10. 4. 2016 v areálu 

České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole. Sekretariát byl pověřen 

organizačním zajištěním tohoto kurzu  

5.7 JUDr. Říhová předává informaci z oblastí, které považují 8 hodinový refreshing 

rozhodčích za zbytečně dlouhý. Je vhodné sehnat instruktážní video první pomoci 

z kurzů záchranářů a zkrátit některé části refreshingu tak, aby celkově školení 

trvalo jen 4 hodiny. Dojde ke zkrácení školení v části první pomoci 

a veterinárních pravidel na 30 min. V průběhu ledna bude zapracováno do 

dokumentu Vzdělávání a rozesláno na oblasti. 

5.8 JUDr. Říhová přednesla návrh o rozšíření zkoušek ZZVJ o praktickou zkoušku 

pohybu na jízdárně. VV s tímto návrhem souhlasí, je potřeba dořešit možné 

uvedení do praxe. 

5.9 VV schválil skládání zkoušek a opravných zkoušek instruktorů jezdectví 

v akreditovaném středisku Mgr. Petry Balnarové v únoru 2016. VV schválil vyšší 

počet, tj. 16, účastníků únorových zkoušek instruktorů jezdectví a složení 

opravných zkoušek Ing. Janě Vavrošové 2 měsíce po uplynutí dvouleté lhůty pro 

složení opravných zkoušek. 

5.10 JUDr. Říhová přednesla návrh školení a doškolování stylových rozhodčích 

v disciplíně skoky. Stejně jako u skokových rozhodčích bude povinnost 

doškolování jednou za dva roky. První doškolení pod vedením zahraniční 

školitelky Ines Bejdl proběhne ve dvou termínech (druhá polovina února, začátek 

března). Školení je povinné pro všechny stávající stylové rozhodčí a zároveň bude 

otevřen kurz pro nové stylové rozhodčí 

5.11 JUDr. Říhová předložila podmínky školení a doškolování stewardů, které budou 

od roku 2016 součástí dokumentu Vzdělávání. Povinné školení viz bod 3.7 zápisu. 

5.12 JUDr. Říhová informovala o konání refreshingu stavitelů parkurů II. a III. třídy 

v JMO dne 23. 1. 2016 v areálu TJ Moravan Brno. 

5.13 JUDr. Říhová předložila zápis ze vzdělávací komise ze dne 7. 12. 2015 

a představila 3 projekty, kterými se chce komise v roce 2016 zabývat: (i) 

Pedagogická gramotnost, (ii) Vybudování systematické přípravy jezdců a jejich 

vedení instruktory a trenéry v rámci GALOPS, (iii) Děti na pony (získání nové 

jezdecké veřejnosti a příprava do sportu v rámci Pony Games) 

5.14 VV rozhodoval o proplacení vstupních poplatků za účast na FEI kurzech. 

Uhrazení poplatků do výše 300 EUR bylo schváleno Ing. Fialové a Ing. 

Valeriánové (3 hlasy pro, 2 se zdrželi). 

5.15 VV informoval, že pro příští rok je nutné vytvořit sazebník náhrad a nastavit 

systém tak, aby většinu podobných žádostí o úhradu vstupních poplatků za FEI 

kurzy rozhodoval Sekretariát ČJF. VV by rozhodoval jen o výjimečných 

případech 

5.16 VV jednohlasně schválil jmenování Kamily Vaňkové národním rozhodčím. 

6.      6.1  VV jednomyslně schválil návrh legislativní komise, že vzhledem k velkému 

množství připomínek a návrhů změn k úpravě kategorizace skokových jezdců 

z jednotlivých oblastí ČJF, které je nutno vyhodnotit, zpracovat a vytvořit 

odpovídající dokument pro kategorizaci skokových jezdců, není v současné době 

toto možné stihnout, a proto je tento návrh postoupen nové skokové komisi 
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se všemi doručenými připomínkami ke kategorizaci jezdců tak, aby byla možnost 

jeho řádného zpracování a schválení v následujícím roce 2016. 

6.2 VV jednohlasně schválil pravidla Zimního jezdeckého poháru 

 VV po drobné úpravě jednomyslně schválil pravidla Českého drezurního poháru 

6.3 VV odkládá návrh STP skoky a vrací ho komisi k přepracování kategorie Jezdců 

U25 a možnosti plnění kvalifikace na MČR předchozího roku. 

 VV jednomyslně schvaluje STP drezura a paradrezura 

 VV jednomyslně schvaluje STP všestrannost 

 VV jednomyslně schvaluje STP voltiž 

VV jednomyslně schvaluje STP spřežení 

VV jednomyslně schvaluje STP reining vyjma soutěže družstev 

VV odkládá schvalování STP vytrvalost a vyčká na předložení návrhu STP novou 

komisí vytrvalosti 

VV odkládá návrh STP pony a vrací ho komisi pony k úpravě navržených úprav 

6.4 VV schválil návrh rozšíření Odborné komise na výběrové řízení na novou 

Centrálu o Vladimíra Zvěřinu, který bude spolupracovat ve fázi realizace 

projektu. 

6.5 VV se zabýval národní úpravou pravidel, dle které není nutné při úhynu koně 

na závodech odebírat krev pro dopingové testy. VV na žádost J. Hupky týkající 

zajištění překladu změn a úprav pravidel vydaných FEI schválila pana B. Rejnka  

6.6 VV řešil otázku výjimek disciplín endurance, voltiž a reining při schvalování 

rozpisů. V současné době schvalují rozpisy závodů těchto disciplín komise 

jednotlivých disciplín a ne Oblastní výbor, jak je to běžné u ostatních disciplín. 

 15:55 zasedání opustila JUDr. Říhová 

6.7 VV se zabýval žádostí o vrácení poplatku paní Ing. Kornějevové za podání 

disciplinárního řízení v roce 2012. Protože se DŘ v této věci dosud nekonalo, 

rozhodnul VV jednomyslně o navrácení poplatku. 

6.8 VV obdržel doporučení pony komise na areál a trenéra na základě vypsaného 

výběrového řízení tréninkové středisko Talent pony. VV po prostudování projektu 

a diskusi pověřil Bohumila Rejnka a Ing. Pařenicovou k dalšímu jednání s pony 

komisí s cílem dopracování z pohledu finanční i sportovní stránky. 

7. Ing. Plachá, prezident ČJF, informovala o průběhu výběrového řízení na pozici 

Generálního sekretáře ČJF. Celkem se do VŘ přihlásilo 8 zájemců, z nichž do užšího 

výběru postoupili 4. Nový Generální sekretář ČJF by měl být znám koncem tohoto roku. 

8. VV schválil zápis z Kontrolní a revizní komise 

Další zasedání VV se bude konat v pondělí 18.1.2016 

 

 

Zapsala: Ing. Klára Charvátová 

 

 

Úkoly ze zasedání VV ČJF: 

 
 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění 

Zodpovídá Nový termín 

1/2 

Vypracování metodického pokynu pro vyplácení odměn za 

úspěšnou reprezentaci 
1/2016 

trvá 
Ing. E. Pařenicová + B. Rejnek + manažeři odb. komisí  
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6/1 
Dodání návrhů úprav národních pravidel a STP MČR 2016 31.12.2015 

trvá 
J. Hupka + manažeři odb. komisí disciplín 1/2016 

6/2 
FEI školení – veterináři + oficiálové zjištění situace na FEI 31.12.2015 

částečně splněno 
GS + Sekretariát ČJF + B. Rejnek 1/2016 

8/1 
Vypracování plánu práce jednotlivých členů VV 31.12.2015 

trvá 
GS + Sekretariát ČJF + VV  

10/1 
Výroba bannerů pro prezentaci ČJF 01/2016 

nový 
B. Rejnek + Sekretariát ČJF  

10/2 
Obstarání videa první pomoci z kurzu záchranářů 01/2016 

nový 
Sekretariát ČJF  

10/3 

Vypracování sazebníku náhrad vstupních poplatků za FEI kurzy a 

metodického pokynu pro schvalování náhrad Sekretariátem  
01/2016 

nový 
JUDr. Říhová, B. Rejnek, Ing. Pařenicová  

10/4 
Překlad změn a úprav vydaných FEI 01/2016 

nový 
B. Rejnek  

10/5 

Výběrové řízení tréninkového střediska Talent pony z pohledu 

finanční i sportovní stránky 
01/2016 

nový 
B. Rejnek,  Ing. Pařenicová, pony komise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


