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Zápis  ze  81. zasedání VV ČJF, o.s. dne 10. 11. 2010  
 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Václav Drbal, Ing.Nora Hořická, MVDr.Lucie Kalová, Ing. Antonín Klauz, Ing. Jan Metelka, 
Ing. Jaroslav Pecháček, Ing.Antonie Pellarová, Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan, Lucie 
Spiwoková, Ing. Vladimír Šretr, ing.Milan Theimer, MVDr.Marie Vranková, MUDr. Helena Žižková  
 
 
Skoky 
1. Manažer informoval o jednání skokové komise – 26.10.2010. VV projednal zápis z tohoto jednání 

skokové komise. 
2. Manažer informoval o výjezdu reprezentantů na CSIPChJY Wr.Neustadt (22.-24.10.2010).  
Čeští jezdci dosáhli velmi dobrých výsledků – zejména 1.místo v GP Wr.Neustadt pro 
N.Crnkovou – Congo King Gain. 

3. Manažer předal sekretariátu návrh na STP 2011.  
4. Manažer předal ing.Metelkovi návrh na změny skokových pravidel.  
5. Skoková komise doporučuje používání identifikačních čísel na všech závodech. Vzhledem k 

narůstajícímu počtu závodníků je pro rozhodčí a komisaře při jakýchkoliv problémech obtížné 
adresně komunikovat s jezdci. 

6. ing.Pecháček informoval o průběhu jednání se zástupci JS Equitana Martinice ve věci případného 
pořádání ME ChJY 2012. Na základě všech dostupných informací se zástupci pořadatele rozhodli 
požádat FEI prostřednictvím ČJF o přidělení ME ChJY 2012. Bude schvalovat Rada ČJF na 
zasedání 15.12.2010. 

7. Na doporučení skok.komise schválil VV jmenování Petra Hrůzka národním stavitelem parkurů. 
8. ČJF zaslala návrh smlouvy o spolupráci s firmou Oil Team. Dle sdělení zástupce firmy by 

k případnému uzavření smlouvy a spolupráci mohlo dojít až v následujícím roce.  
9. V rámci projektu Olympijské solidarity, do kterého je ČJF zapojená, proběhnou v zimních a 

jarních měsících 3 tréninkové semináře vedené Tjarkem Nagelem. Celý dlouhodobý projekt se 
týká rozvoje trenérské struktury v jezdectví v ČR. Tyto praktické semináře s ukázkou 
tréninkových metod jsou jen dílčí součástí celého projektu, na kterém ČJF s T.Nagelem 
spolupracuje a jsou určené pro trenéry, eventuelně cvičitele! Výběr účastnících se jezdců-figurantů 
je v kompetenci skokové komise, s ohledem na požadavky T.Nagela. Nejedná se v žádném 
případě o soustředění pro jezdce! V současnosti jednáme s T.Nagelem o přesných termínech s tím, 
že nejbližší možný termín konání je koncem ledna 2011. Přesné termíny budou zveřejněny 
okamžitě po domluvě s T.Nagelem. 

10. VV obdržel žádost o pořádání MČR mladých koní 2011 od JS Equitana Martinice. VV tento návrh 
zváží a projedná a na příštím zasedání případně doporučí Radě ČJF. 

11. Manažer informoval o jednání s H.W.Sattlerem ohledně semináře stavitelů parkurů, který by se 
konal v průběhu některých mez.závodů v Německu začátkem roku 2011. Konkrétní termín a 
podmínky ještě nejsou přesně dojednány. 

 
Drezura 
1. VV projednal zápis z jednaní drezurní komise ze dne 1.11.2010.  
2. Manažerka odevzdala sekretariátu návrh STP 2011. 
3. Drezurní komise se zabývala návrhem p.Sadílkové – upravit podmínky ZZVJ se specializací pro 

drezuru a praktickou část zkoušek skládat bez parkuru. VV tento návrh zamítl. 
4. Manažerka informovala o nabídce členství v Mezinárodním klubu drez.rozhodčích IDOC.  

Drezurní komise navrhla manažerku Dr.Žižkovou jako zástupkyni ČR v tomto klubu. VV schválil. 
 
Všestrannost 
1. Manažer předal sekretariátu návrh STP 2011. 
2. VV schválil návrh komise na zpětné vyplacení příspěvků na sport.přípravu vybraným 

reprezentantům. 
3. VV schválil přesun prostředků z položky na reprezentaci C do položky na soustředění. 
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4. VV schválil zpětný příspěvek P.Veselovskému na účast na CIC3*W Strzegom 2010 – ve výši 
startovného + poplatků za ustájení. 

5. Manažer předal nové podmínky pro udělování výkonnostních odznaků, které začnou platit od 
1.1.2011. 

6. Ve dnech 3.-4.12.2010 navštíví trenérská dvojice Pippa Funnell a William Funnell Radimovice. 
Horse Academy nabízí výjimečnou možnost pro trenéry zúčastnit se, resp.přihlížet jejich tréninku. 
Trenéři mají možnost domluvit si s J.Hatlou (tel. 724 373 804) telefonicky účast na tomto 
tréninku. Nabídka je pouze pro trenéry! 

7. Byla projednána možnost organizovat FEI kurs pro oficiály všestrannosti (rozhodčí, TD, CD) 
v průběhu konání závodů CIC1*,2*,3* a CCI2*,3* Pardubice. GS shromáždí přesné podmínky 
FEI pro pořádání kursu a povinnosti pořadatele a zašle pořadateli.  

8. VV projednal zápis z komise ze dne 22.10.2010. 
 
Spřežení 
1. VV neprojednal zápis z jednání komise spřežení (26.10.2010) pro nepřítomnost manažera. 
2. STP 2011 byly zaslány na sekretariát ČJF. 
3. VV jmenoval Luboše Kocmana specializovaným rozhodčím pro spřežení. 
 
Voltiž 
1. Manažerka informovala o výsledcích dosažených na WEG 2010 Kentucky a zároveň poděkovala 

všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizací výpravy voltižérů do USA. 
2. Manažerka přednesla žádost o dodatečné schválení příspěvku na účast na WEG. VV schválil jako 

odměnu za vynikající reprezentaci následující částky: Jana Sklenaříková – 20.000,- Kč, Lukáš 
Klouda – 20.000,- Kč, Petr Eim – 40.000,- Kč a jako částečné krytí nákladů odsouhlasil částku 
20.000,- pro V.Kaštyla – vedoucího ekipy. 

3. Dne 8.12.2010 budou výše jmenovaným voltižérům předány „šeky“ na uvedené částky. Předání a 
oficiální poděkování za reprezentaci proběhne v Praze na Strahově. 

4. Manažerka informovala o vyhlášení jezdce a koně roku a vyhlášení Voltižního poháru. 
5. Manažerka předala návrh změn pravidel ing.Metelkovi. 
6. Manažerka předala návrh zkoušky pro lonžéry Mgr.Sedláčkovi. 
7. Manažerka žádá o přehodnocení a navýšení přidělení financí na SCM-V Frenštát p.R. Ing. Šretr 

prověří s ekonomkou tuto možnost do 30.11.2010. 
8. VV neschválil udělení čestného odznaku pro Petra Eima. Čestný odznak je možné udělit při 

významném životním jubileu nebo bývalým reprezentantům za vynikající reprezentaci. 
 
Pony 
1. Ing.Radovan Šalek rezignoval na funkci manažera pony komise. VV jeho rezignaci přijal. 
2. STP 2011 budou zaslány na sekretariát do 15.11. 
3. VV neschválil návrh na výjimku na přechod z licence pony jezdce na standartní licenci na základě 

výsledků z MČR pony 2010.  
4. Zástupkyně komise Dr.Vranková předala ing.Metelkovi návrhy změn pravidel pony. 
5. Dr.Vranková informovala o konání galavečeru pony – předběžně se bude konat v únoru 2011 

v Benešově. 
6. VV ČJF jmenoval novým manažerem komise pana Michaela Moudrého. 
 
Vytrvalost 
1. Manažerka informovala o medializaci vytrvalosti. V roce 2010 byly odvysílány 2 příspěvky 

v hlavních zprávách ČT a na stanici ČT4 bylo odvysíláno 10 záznamu a repríz ze závodů 
vytrvalosti. 

2. Manažerka předloží změny pravidel do 15.12.2010. 
3. Komise vytrvalosti vydá kalendář 2011 věnovaný disciplíně pro propagaci a distribuci sponzorům. 
4. VV projednal elektronický zápis z komise ze dne 1.11.2010. 
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Ostatní 

1. Kontrola zápisu ze schůze VV ČJF z 13.10.2010 – bez připomínek.  
2. VV projednal zápis z jednání OV Zlínské oblasti ve věci stížnosti p.Složila na chování 

ing.Malého a konstatoval, že OV Zlínské oblasti nepostupoval dle Disciplinárního řádu. GS 
postoupila celou věc Disciplinární komisi ČJF. 

3. VV obdržel zprávu o postupu OV Severočeské oblasti ve věci stížnosti p.Pelcové na jednání 
I.Dörrové. Záležitost nebyla zatím projednána z důvodu nemoci p.Dörrové. 

4. Ing.Pecháček informoval o schůzi předsedů sportovních svazů z 19.10.2010. Důležitou 
změnou projednanou na této schůzi je sloučení dotačních programů MŠMT. Dále informoval o 
zkrácení dotace MF ČR o 10% pro rok 2010.  

5. Ing.Pecháček přednesl návrh vypracovat nové Stanovy ČJF ve spolupráci s JUDr.Tomanem. 
VV toto odsouhlasil. 

6. Ing.Šretr informoval o jednání s OV Severomoravské oblasti ve věci neodvedených peněz 
z licencí na ČJF. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému posunu v této věci, VV projedná 
s JUDr.Tomanem možnost vypracování splátkového kalendáře – Ing. Šretr, Ing. Pecháček.  

7. VV po dohodě s manažery komisí S, C a D rozdělil mimořádný příspěvek ČOV pro rok 2010 
na přípravu na OH 2012 v následujícím poměru: S – 30.000,- Kč, C – 30.000,- Kč, D – 
15.000,-Kč 

8. Ing.Šretr informoval o změnách v účetnictví oblastí ČJF a začlenění oblastních účetnictví do 
účetnictví ČJF. Materiál v příloze. 

9. Dne 2.11.2010 bylo na sekretariát doručeno odvolání Petra Půlpána proti rozhodnutí DiK. 
Kauza je postoupena VV ČJF dle Disciplinárního řádu a tento jí bude projednávat 15.12.2010. 

10. VV doplnil Milana Kyselého jako zkušebního komisaře pro vytrvalost pro zkoušky stavitelů 
parkurů a tratí – 27.11.2010 v Ostravě 

11. VV schválil změnu komisaře pro zkoušky rozhodčích v Brně 27.-28.11.2010. Místo Z.Beneše 
byl jmenování Ing.Šretr. 

12. VV schválil jmenování Mgr.S.Zemanové hlavním komisařem ZZVJ a MUDr.P.Lexu 
komisařem ZZVJ ve Zlínské oblasti. 

13. VV neschválil návrh smlouvy s ing.F.Lomským na překlad „Směrnice jezdectví a vozatajství – 
II.díl“ – s Ing. Lomským projedná Ing. Šretr. 

14. VV schválil „Hodnocení trenéra mládeže 2010“ pro ČOV ze dne 8.11.2010. 
15. VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu k 10.11.2010. 
16. VV vzal na vědomí rozhodnutí DiK v kauzách – start L.Kozy na MČR-S 2010 a chování 

P.Valíčkové na závodech CEI Mikulov 2010. 
17. VV projednal návrh V.Jiroutové o spolupráci na projektu Základní výcvik koně I.Klimke – 

DVD. Mgr.Sedláček byl pověřen zhodnotit obsah DVD a rozhodnout, zda je tato spolupráce 
pro ČJF přínosná. 

18. A. Pejos podal odvolání k Nejvyššímu soudu – stanovisko ČJF zpracuje JUDr. Poupě. 
19. Termíny ZZVJ: 9.12.2010 Heroutice (přesun z 1.12.), 16.4.2011 Koměříž, 23.4.2011 Přerov, 

30.4.2011 Chrámečné 
20. Ing. Pecháček přednesl ústně zprávu z GA FEI konané v Taipei. 
21. Ing. Šretr zhodnotil smlouvy z ACE Design. Bude vyvoláno  jednání na jejich eventuální 

aktualizaci. 
22. Příští zasedání VV proběhne: 15.12.2010 

 
Úkoly z předchozích zasedání: 
 

Číslo 
úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

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

Částečně splněno  
J. Skřivan, manažer skoky  15. 12. 2010  
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3/76 
Předložit specifické podmínky pro kandidáty na rozhodčího 30. 9. 2010 D, C splněno 

Trvá  manažeři 15.12.2010 

3/77 
Zajistit překlad Směrnice pro stavbu trati ve všestrannosti 10. 11. 2010 

Trvá 
GS, Ing. Michael Pejčoch 31. 12. 2010 

2/78 
Vypracovat nové smlouvy pro pořádání MČR a MZ 31. 10. 2010 

Trvá 
GS + JUDr. P. Toman  

3/79 
Překlad Education System for Dress.Judges 30.10.2010 Splněno 

Vypouští se Dr.Žižková  

4/79 
Prověřit nákup čepů ze strojních investic ČSTV 13.10.2010 

Částečně splněno 
GS  

5/79 
Úprava programu pro všestrannost 31.12.2010 Splněno, nutná 

kontrola v praxi GS, ACE Design  

7/79 
Kontaktovat subjekt TC Nová Amerika – splátkový kalendář 13.10.2010 Splněno 

Vypouští se GS  

1/80 
Kontaktovat p.Jiroutovou a vyžádat podrobnější podmínky pro 
podporu projektu DVD I.Klimke 

10.11 Splněno 
Vypouští se 

GS  

2/80 
Kontaktovat Zlínskou oblast ve věci stížnosti na ing.Malého 10.11. Splněno 

Vypouští se GS  

3/80 
Kontaktovat Sev.českou oblast ve věci stížnosti na obl.sekretáře 10.11. Splněno 

Vypouští se GS  

4/80 
Zpracovat materiál o použití bezp.čepů pro ČSTV 10.11. Nesplněno 

 Manažer všestrannosti + M.Pejčoch 15.12. 

 
Úkoly ze 81. zasedání: 

Číslo 
úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

1/81 
Vypracovat a odevzdat STP 2011 na sekretariát ČJF 1.12. 

 
Manažeři E, R, P  

2/81 
Zhodnocení DVD I.Klimke – doporučení VV ČJF 15.12. 

 
Mgr.Sedláček  

3/81 
Prověření možnosti navýšení financí na SCM-V Frenštát p.R. 30.11. 

 
Ing. Šretr  

4/81 
Projednání splátkového kalendáře pro Severomoravskou oblast 15.12. 

 
Ing. Pecháček, Ing. Šretr  

 
Přílohy:   

- Zápis voltižní komise – 31.10. 
- Zápis skokové komise – 26.10. 
- Zápis komise spřežení – 26.10. 
- Zápis komise všestrannosti – 22.10. 
- Zápis drezurní komise – 1.11. 
- Zápis komise pony 1.11. – zasláno ing.Šalkem 
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- Zápis komise pony 3.-5.11. – zasláno Dr.Vrankovou 
- Zápis OV Zlín – 25.10. 
- Zápis OV StČ – 13.10. 
- Změna ve způsobu zpracování účetnictví ČJF od r.2011 
- Žádost Equitana Martinice o pořádání MČR ml.koní 2011 
- Zápis DiK 3.11., Rozhodnutí DiK 3.11.  
- Zápis ze jednání OV SM – 20.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


