
Zápis z 53 . zasedání VV ČJF - 8.1.2019 
Přítomni (dle abecedního pořádku): 
Martin Blažek /MB/,Jaroslav Hupka /JH/,  JUDr. Kateřina Anna Magnna /KM/, Ing. Olga 
Plachá /OP/, Bohumil Rejnek /BR/ , Ing. Klára Šalková (KŠ) 
Omluveni:  
Hosté: Mgr. Karina Divišová /KD/ , Marek Holub /MH/,   J.Kunzl /JK/,  
Zasedání bylo zahájeno pí prezidentkou v 9:10 

 

1. VV odsouhlasil doplnění   předloženého programu jednání   o následující body: 
- Bod 3.1 určení priorit žádostí o dotaci v rámci výzvy  Významné sportovní akce  

MŠMT 
Hlasování: 5/0/0 

- Bod 6.7  doplnění  SCM skoky  B Morava/ SCP skoky Morava 
Hlasování: 4/0/1 

- Bod 6.8 Doplňkové semináře  v SCM všestrannost 
Hlasování:   4/0/1 

Následně byl schválen doplněný  program 53. zasedání  
Hlasování: 5/0/0 

2. Odsouhlasen  zápis  z  52. zasedání VV ČJF 

3. OP informovala o žádosti MŠMT o stanovení priorit pro poskytnutí dotací  z výzvy  
Významné sportovní akce. VV stanovil následující návrh priorit závodů (žadatelů) 
pro MŠMT : 

a. CSIO Zduchovice 
b. CAI *** Nebanice 
c. CSI *** Olomouc  

 
4. VV  schválil zvýšení kvalifikace  na Národní rozhodčí  -  vytrvalost  pro Ing. Petra 

Hladiše   a   Národní rozhodčí –všestrannost pro Květu Krupkovou 
Hlasování: 5/0/0 

5. VV na návrh OV Vysočina  uděluje Čestné odznaky ČJF  těmto členům: 
- pan Zdeněk  Němec,  lic. C1006 
- pan František Háva, lic  C1007 
- pan Zdeněk Ságl, lic. C 1005 
- pí MVDr. Helena Nováková, C1014 
- paní Jana Bambuchová ( 1959) 
- pan Pavel Matoušek ( 1959) 
- pan MVDr. Luboš Kucharovič (1959) 

Hlasování: 5/0/0 
 

 Příchod KM(9: 20) 
 

6. BR  shrnul komunikaci v procesu  rozhodování o místě pořádání olympijské 
kvalifikace   Tokyo 2020  skupina C ( viz materiály 6.1.1 a 6.1.2)   v závěru roku 
2018.  K dnešnímu dni  nepadlo ze strany  FEI rozhodnutí.   



7. VV  rozhodl (v návaznosti na rozhodnutí FEI Skokové komise) o zákazu používání 
kamaší na zadní nohy eQuick eUp s fialovou plastovou vložkou na národních 
závodech vč. hobby  s účinností od 9.1.2019. 
Hlasování: 6/0/0 

8. BR informoval o  semináři Eventing Risk Management  - Lausanne , 26.- 27.ledna 
2019.  VV rozhodl o účasti BR příp. náhradníka (konflikt termínů s Galavečerem 
ČJF). 
Hlasování: 5/0/1 

9. BR  informoval o zájmu  Klubu mezinárodních skokových funkcionářů  (IJOC) 
uspořádat v lednu 2020 pravidelný  seminář a generální shromáždění  v Praze. 
Zasedání je příležitostí na získání poznatků větším počtem tuzemských funkcionářů. 
VV  souhlasí se záměrem a rozpracováním podmínek pořádání. 

10. Board EEF 19.12. 2018 rozhodl o pořádání generálního shromáždění EEF v letošním 
roce v Bukurešti. ČJF má nadále zájem o pořádání v ČR , v úvahu připadá rok 2020. 

11. VV schvaluje na žádost vedení SCM voltiž  trenéra pana Jacques Ferrariho ( FRA)  na 
dvě soustředění á 3 dny  v průběhu jara, náklady ve výši 75 tis Kč budou zahrnuty 
do návrhu rozpočtu na rok 2019. 
Hlasování: 6/0/0 

12. VV  schvaluje  doplnění SCM skoky B Morava o  Jana Hurtíka ,lic.č. G3856  a 
přeřazení  Veroniky Tůmové  v SCP skoky Morava   z náhradníků do stálého kádru. 

    Hlasování: 6/0/0  
13. VV  bere na vědomí  podklad týkající se  doplňkových seminářů  v SCM všestrannost 

se záměrem vytvoření podpůrných video materiálů pro další SCM (materiál 6.8.1) 
14. VV   schvaluje návrh úpravy STP  pony  2019 (materiál  7.1.1) 

Hlasování: 6/0/0 
15. VV schvaluje  STP všestrannost  2019 (materiál 7.2.1) 

Hlasování: 6/0/0 
16. VV schvaluje  doplnění STP MČR 2019 (materiál  7.15.1) 

Hlasování: 6/0/0 
17. VV schvaluje úpravu  pravidel „ Národní drezurní pohár senioři ČJF 2019“ (materiál 

7.3.1),  bez rozhodnutí o zařazení  do rozpočtu 
Hlasování: 6/0/0 

18. VV schvaluje seriál „Národní  drezurní pohár mládeže ČJF 2019“ (materiál 7.4.1) 
Hlasování: 6/0/0 

19. VV projednal a vrací k dopracování  návrh seriálu „ Národní skokový pohár  ČJF dětí 
a mládeže“ (materiál 7.5.1) 

20. VV vzal na vědomí pravidla „ Drezurních šampionátů „ (materiály 7.6.1, 7.7.1), 
podklad pro zařazení do rozpočtu. 

21. VV schválil úpravy všeobecných pravidel  ( materiál 7.9.1) s dílčími úpravami 
Hlasování:6/0/0 

22. VV schválil úpravy skokových pravidel ( materiál 7.10.1) 
Hlasování: 6/0/0 

23. VV schválil úpravy pony pravidel (materiál 7.11.1) 
Hlasování: 6/0/0 

24. VV  schválil úpravy drezurních pravidel (materiál 7.12.1) 
Hlasování: 6/0/0 



25. VV vzal na vědomí přehled platných drezurních pravidel na rok 2019 (materiál 
7.13.1) 

26. VV vzal na vědomí překlad změn FEI vozatajských pravidel na rok 2019 (materiál 
7.14.1) 

27. VV schvaluje  nominaci reprezentantů ve všestrannosti ( materiál10.1.1) 
Hlasování:6/0/0 

28. VV bere na vědomí plán výjezdů reprezentace všestrannost na rok 2019 ( materiál 
10.1.1) 

29. VV bere na vědomí zápis komise všestrannosti 
30. VV vzal na vědomí výsledek hlasování per-rollam  - změna termínu  finále NDP 

v Nebanicích na 13.-15.9.2019 
 

 
 

 
 
Zasedání VV  bylo ukončeno ve 12:20 

 
Zapsal: JK 
 
 


