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Zápis  ze  1. zasedání VV ČJF, o.s. dne 1. 6. 2011  
 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, Ing.Nora Hořická, MVDr.Lucie Kalová, Ing. Antonín 
Klauz, Ing.Jiří Kunát, Ing. Jan Metelka, Michael Moudrý, Ing. Jaroslav Pecháček, JUDr.Kateřina 
Říhová, Lucie Spiwoková, Ing. Vladimír Šretr, ing.Milan Theimer, MUDr.Helena Žižková 
 
Omluveni: JUDr.Petr Toman 
 
Hosté: Mgr.Jaroslav Sedláček 
 
V úvodu přivítal ing.Jaroslav Pecháček nové členy VV ČJF a předsedkyni DoK a poděkoval za 
spolupráci Mgr.J.Sedláčkovi. 
 
Všestrannost: 

1. manažer informoval o jednání komise všestrannosti. VV ČJF vzal projednal zápis z komise – 
4.5.2011 

2. manažer informoval, že komise bude proplácet z prostředků disciplíny startovné 
P.Veselovskému na kvalifikační závody pro OH 2012. 

3. oproti roku 2010 došlo ke změně v STP na MČR-C – přibyla kategorie družstev. V rozpočtu 
ČJF – příspěvek ČJF pořadateli do výher tato kategorie chybí. Bude hrazeno z prostředků ČJF 
ve výši 19.900,- Kč. 

4. komise jmenovala 5 národních rozhodčích,kteří by se v případě dostatku míst zúčastnili FEI 
kurzu v Pardubicích. Prozatím je obsazeno 15 míst (max.je povoleno 20 účastníků) 
mezinárodními rozhodčími z ČR i zahraničí.  

5. VV ČJF projednal stížnost Y.Svobodové na pořadatele závodů ZP Pecínov 14.-15.5.2011, 
tech.delegáta ing.Klauze a hl.rozhodčího B.Šubra na nepřítomnost lékař.služby během závodů. 
Oba jmenovaní se vyjádřili písemně ke stížnosti. Dle ing.Klauze byl přítomen lékař, ale 
v neděli opustil závodiště, aniž by byl informován HR nebo TD. Nepřítomnost sanitky je 
neomluvitelná. Na všech závodech všestrannosti musí být sanitka přítomná. Další řešení celé 
záležitosti je v kompetenci oblasti. 

6. M.Pejčoch dosud neodevzdal překlad směrnic pro stavbu trati – bylo opakovaně urgováno 
ing.Klauzem i GS. 

 
Skoky: 

1. manažer informoval o výjezdu na CSIO Linz. V soutěžích jednotlivců se českým jezdcům 
dařilo. PN družstvo nedokončilo. N.Crnknová a J.Kincl byli vyloučeni v 1.kole. 

2. manažer apeluje na stanovení přesných podmínek účasti českých jezdců žijících v zahraničí na 
mez.závodech. Na úrovni 1* a 2* není problém s přihlášením jezdců trvale žijících v zahraničí. 
V případě CSIO4* Linz došlo ale k velmi nepříjemné situaci, kdy pořadatel omezil naší 
federaci počet jezdců na 4, tím bylo znemožněno startovat 2 dalším jezdcům, ale pozval 
k účasti mezi jednotlivce jezdkyni žijící  v Rakousku.  

3. manažer informoval o plánovaném výjezdu na CSIO Sopoty. A.Opatrný je nemocný, 
pravděpodobně nepojede tým, ale pouze jednotlivci: J.Luža a L.Jandourek. 

4. manažer informoval o výjezdu na CSIOJYCh Lamprechthausen. Vedoucím ekipy byl 
jmenován M.Půlpán.  

5. rozpis na MČR byl předán ke schválení ing.Metelkovi 
 
Pony: 

1. jednání komise v době od posledního VV ČJF neproběhlo 
2. manažer informoval o pony žebříčku, který se uchytil v praxi 
3. manažer informoval o plánované účasti pony jezdců N.Grünthalové a K.Rosické na ME pony 

v Jaszkowu. 
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4. VV ČJF projednal stížnost na JK Dražka, ohledně výše startovného. V soutěži pro děti bylo 
vypsáno startovné ve výši 1000,- Kč. Ačkoliv pravidla ČJF výši startovného nijak neomezuje, 
považuje VV ČJF takové startovné v soutěži pro děti za přehnané. 

 
Drezura: 
1. manažerka informovala o reprezentaci. Dobrých výsledků dosahuje zejména Ema Jančářová a 

K.Kotyzová. 
2. kvalifikace ml.koní na MS-YH Verden, která měla proběhnout v rámci CDN Himberg se 

pravděpodobně neuskuteční. Rakouské národní závody jsou určeny dle informací pořadatele 
pouze pro rakouské koně. GS byl odeslán dotaz na výjimku, kdy by koně z ČR byli pouze 
hodnoceny sborem, bez umístění ve výsledkové listině nebo nároku na výhry, ale dosud 
nedošla žádná odpověď. 

3. v úlohách pro ml.koně došlo ke změně v hodnocení. Bude opraveno Dr.Žižkovou a 
prostřednictvím I.Dörrové předáno na web ČJF. 

4. komise žádá o příspěvek na záznam televize z MČR-D. Záznam by měl být pořízen 
prostřednictvím produkce Horse TV za 45.000,- Kč. GS učiní dotaz na ČT4, zda by nebylo 
možné záznam pořídit přímo Českou televizí, kde by náklady na spoluúčast pořadatele byly 
pravděpodobně výrazně nižší. 

 
Spřežení: 
1. manažer informoval o jednání komise spřežení, na ČJF ale nebyl zaslán zápis 
2. manažer informoval o funkci fotobuněk. Je třeba ve spolupráci s ACE Designem zdokonalit 

jejich funkci – problém při nerovnosti terénu.  
3. manažer informoval o  přípravě a aktivitách reprezentace 
4. v Pardubicích by se měly uskutečnit závody CAN, ale došlo k personálním změnám ve vedení, 

takže konání závodů spřežení v Pardubicích již ing.Kunát nemůže ovlivnit. 
5. při CAN Police n.Metují se uskutečnila kvalifikace na MS, tak jak bylo schváleno FEI. 

 
Vytrvalost: 

1. manažerka informovala o uskutečněném školení veterinářů E. 
2. manažerka informovala o výjezdu na CEI Šamorín. Došlo k potížím s jednou z českých 

jezdkyň, která trvala na ustájení svého koně v padocku (v ohrádce) ne v boxu s ostatními 
koňmi. Toto pořadatel z bezpečnostních důvodů odmítl. Na jezdkyni si pořadatel hodlá 
prostřednictvím SVK NF stěžovat. 

3. manažerka informovala o problémech s doručením delegačenky (resp.potvrzením převzetí) 
s jedním z rozhodčích. VV nepovažuje rozhodčího, který nepotvrdí delegačenku za oficiálně 
delegovaného. 

4. VV ČJF schválil změnu rozpočtu – položka příspěvek ČJF na tech.zabezpečení MČR a výhry. 
Z tech.zabezpečení pro kategorii senior bude převedeno 18.500,- do výher a 
z tech.zabezpečení pro kategorii JY bude převedeno 14.600,- do výher. 

 
Voltiž: 
1. manažerka informovala o jednání komise. VV ČJF projednal zápis z jednání komise 6.5.2011 
2. manažerka informovala o aktivitách reprezentace CVI S.Paura a plánovaném CVI Pezinok. 
3. oblastní mistrovství – SM bylo přesunuto z Chotěbuzi do Frenštátu. 
4. o pořádání MČR 2012 projevil zájem PZOO Chomutov. 
5. vyhlášení koně roku 2011 proběhne v Tlumačově. 
6. VV ČJF schválil změnu sportovně-technických podmínek MČR2011 – viz.příloha 
7. manažerka informovala o změně termínu MČR v paravoltiži 2011. Termíny byly prohozeny 

s MČR v paradrezuře. (MČR – paravoltiž proběhne 8.-10.10. a MČR v paradrezuře proběhne 
15.-16.10.) 
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Reining: 
1. manažer informoval o výjezdu P.Orla na finále SP do Švédska. Komise uhradí startovné a 

ustájení z rozpočtu komise. 
2. manažer informoval o přípravě na ME sen,J, Y ve Wr.Neustadt. Pravděpodobně nebudeme 

schopni postavit družstvo v seniorské kategorii. 
3. manažer doporučuje poslat MVDr.Seitla na kurzu FEI. Schváleno VV ČJF. 
4. VV ČJF schválil změnu v systému schvalování rozpisů pro reiningové závody na všech 

úrovních. Všechny rozpisy budou schvalovány komisí reiningu. 
 
 
Ostatní 

1. Kontrola zápisu VV ČJF – 20.4.2011. 
2. VV ČJF schválil tabulku Peněžité a věcné ceny na MČR 2011. 
3. VV ČJF schválil účast L.Spiwokové a A.Kolářové na semináři FEI pro GS ve Varšavě (6.-

8.6.2011) 
4. JUDr.Říhová zpracuje návrh na kvalifikace pro jmenování hl.komisařem a členem komise pro 

ZZVJ. 
5. VV schválil účast JUDr.Říhové a Mgr.Sedláčka na jednání skupiny IGEQ v Budapešti 11.-

12.11.2011 
6. ing.Metelka byl pověřen přípravou koncepce komise rozhodčích. 
7. VV ČJF projednal zápis z oblasti B ze dne 5.5.2011. Ing.Šretr se v zastoupení VV vyjádří 

k otázkám týkajícím se účetnictví. 
8. VV ČJF projednal zápis z oblasti A ze dne 12.4.2011. 
9. VV ČJF projednal zápisy z oblasti F ze dne 31.3.2011 a 27.4.2011 
10. VV ČJF vypíše výběrové řízení na manažery 3 olympijských disciplín. Podmínky VŘ navrhne 

ing.Theimer. Termín přihlášek do VŘ bude 31.7.2011.  
11. VV ČJF projednal návrh ČAPJ na stanovení startovného v nižších soutěžích. Další zpracování 

je v kompetenci ing.Metelky. 
12. VV ČJF projednal návrh ČAPJ na obsazení postu manažera skok.komise a členů komise. VV 
ČJF rozhodne na základě přihlášek do VŘ s přihlédnutím k preferencím ČAPJ. 

13. VV ČJF vzal na vědomí čerpání rozpočtu k 31.5.2011 (jedná se o čerpání rozpočtu centrální 
ČJF). 

14. VV ČJF schválil návrh ing.Šretra na znovuobnovení ekonomické komise ve složení ing.Šretr, 
ing.Bůžková a L.Dub. 

15. VV ČJF projednal návrh ing.Šretra na změnu rozpočtu. a) vyčlenit z rozpočtu příspěvek pro 
skoky a všestrannost na olympijskou přípravu. b) vyčlenit z rozpočtu příspěvek pro pořadatele 
mez.závodů 2011. návrh a) byl schválen VV ČJF. Návrh b) schválen nebyl, sezóna 2011 je už 
téměř v polovině. Případně by se návrh podobného charakteru měl projednávat pro rok 2012. 

16. VV ČJF projednal materiál pro žádosti o strojní a stavební investice pro rok 2012. Termín 
žádostí je 31.8.2011. Metodický pokyn bude distribuován přes oblasti. Žádosti musí obsahovat 
všechny náležitosti stanovené metodickým pokynem. Bude také zveřejněno na webu ČJF. 

17. VV ČJF vzal na vědomí zápis z Rady 12.5.2011 a usnesení a zápis z Konference 12.5.2011  
18. ing.Pecháček informoval o jednání ČOV (21.4.2011) 
19. ing.Pecháček informoval o jednání iniciativy Český sport 2011 (19.5.2011) 
20. VV ČJF schválil, že překročení paušálu u O2 (ing.Metelka) bude uhrazeno z prostředků ČJF. 
21. VV ČJF jmenoval Janu Holou národním stavitelem parkurů, na návrh oblasti H. 
22. VV ČJF jmenoval Ivetu Adámkovou národní rozhodčí pro skoky, na návrh oblasti G. 
23. VV ČJF schválil udělení jezdecké licence Magdaleně Přikrylové, na základě slovenské 

licence, jejíž je držitelkou – oblast E. 
24. JUDr.Říhová zpracuje nové testy pro ZZVJ (platné od 1.1.2012). 
25. JUDr.Říhová zpracuje podmínky pro školitele rozhodčích. 
26. VV ČJF projednal návrh oblasti F na zařazení O.Sojky, J.Tvarůžka, ing.Gotthardové, J.Poura 

do seznamu komisařů ZZVJ a zařazení M.Kvapilové do seznamu hl.komisařů na ZZVJ. Bylo 
předáno JUDr.Říhové, v jejíž kompetenci je stanovení podmínek pro komisaře a hl.komisaře 
ZZVJ. 



 4 

27. VV ČJF projednal návrh ing.Šretra na zřízení Fondu pomoci, pro případ živelných pohrom. Po 
připomínkování bude ještě dopracováno pro příští jednaní VV a následně doporučeno ke 
schválení Radě ČJF. 

28. předávání medailí na MČR 2011:  
MČR-D Praha – ing.Šretr 
MČR-S Ptýrov – ing.Metelka 
MČR-C Humpolec – ing.Theimer 
MČR-E Mikulov – JUDr.Říhová 
MČR-C Pardubice (sen + družstva) – ing.Pecháček 
MČR-d,J Zduchovice – ing.Pecháček 
MČR-R – JUDr.Říhová 
MČR-pony Zduchovice – ing.Pecháček 
MČR-A Bolehošť – L.Spiwoková 
MČR-C Loštice – ing.Theimer 
MČR-V Albertovec – ing.Theimer 
MČR-paravoltiž –JUDr.Říhová 
MČR-paradrezura – ing.Šretr 

29. příští jednání VV ČJF proběhne 29.6.2011 
 

 
 

Úkoly z předchozích zasedání: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“ 22. 9. 2010 
5/50 

J. Skřivan, manažer skoky  16. 3. 2011  

Částečně splněno, 
vráceno 
k dopracování 

Zajistit překlad Směrnice pro stavbu trati ve všestrannosti 10.11.2010 
3/77 

GS, Ing. Michael Pejčoch 30.4.2011 
Trvá 

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody   20.4.2011 
 1/85 

GS   30.6.2011 
Trvá 

Zpracovat návrh na zřízení Fondu ČJF pro mimořádné události   31.5.2011 
1/86 

Ing.Šretr   
Splněno 

Jednání s operátorem O2 o změně tarifu 31.5.2011 
2/86 

GS   30.6.2011 
Trvá 

 
 
Úkoly ze 1. zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Iniciovat jednání s ČT – záznam MČR-D  10.6.2011 
1/1 

GS  
 

Zpracovat podmínky pro jmenování komisařem a hl.komisařem 
ZZVJ a nové testy na ZZVJ 

30.9.2011 
2/1 

JUDr.Říhová  
 

Zpracovat podmínky pro školitele kurzů pro rozhodčí    30.9.2011 
  3/1 

JUDr.Říhová  
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Zpracovat návrh na vznik komise rozhodčích 31.8.2011 
4/1 

Ing.Metelka  
 

Zpracovat koncepci omezení výše startovného v nízkých soutěžích    31.8.2011 
  5/1 

Ing.Metelka  
 

 
 
Přílohy:  
 

- nové STP Voltiž 2011  
- zápis oblasti B (5.5.2011) 
- zápis oblasti A (12.4.2011) 
- zápis oblasti F (31.3.2011 a 27.4.2011) 
- zápis z voltižní komise (6.5.2011) 
- zápis z komise všestrannosti (4.5.2011) 
- zápis z Konference ČJF (12.5.2011) 
- zápis z Rady ČJF (12.5.2011) 
- usnesení Konference ČJF (12.5.2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


