
 
 

Zápis  ze  5. zasedání VV ČJF, o.s. dne 12.10. 2011  
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.Nora Hořická, ing.Antonín Klauz, ing.Jiří 
Kunát, ing.Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, Mgr.Jana Perníčková, JUDr.Kateřina Říhová,  
Lucie Spiwoková, Antonín Terber, ing.Milan Theimer 
 
Omluveni: JUDr.Petr Toman, MUDr.Helena Žižková 
 
Voltiž 
 

1) Manažerka informovala o jednání voltižní komise – 9.10.2011 v Drásově. 
2) VV ČJF schválil složení komise navržené manažerkou. Komise bude pracovat 

v nezměněném složení. Ing.Hořická (manažer), M.Guznar Růžičková, 
MVDr.Cinerová, A.Svobodová, Mgr.Zdařil, A.Videnková. 

3) Návrh STP 2012 bude přizpůsoben případným změnám v pravidlech FEI. Komise 
zaslala na FEI prostřednictvím sekretariátu ČJF připomínky k návrhu změn 2012. 

4) Komise předložila rozpočet disciplíny na rok 2012, kde je zohledněno navýšení 
způsobené tím, že ME-sen. a ME-J se bude konat ve dvou různých zemích a termínech 
a tím se zvyšují náklady oproti minulosti, kdy reprezentanti obou kategorií jeli na ME 
pořádané najednou. 

5) Manažerka vznesla dotaz, zda je nutné, aby byl na závodech MČR jmenován komisař, 
když v případě voltiže se náplň práce a odpovědnost komisaře prolíná s technickým 
delegátem a pořadateli MČR zvyšuje náklady na funkcionáře.  

6)  Manažerka informovala o výsledcích průběhu MČR v Albertovci. Dále informovala o 
potížích při zpracování výsledků programem Gallop. Prověří GS u firmy ACE Design. 

7) Komise řešila stížnost J.Jablonské na zkoušky lonžérů a v souvislosti s tímto 
manažerka upozorňuje, že v materiálu Podmínky vzdělávání na webu ČJF jsou u 
zkoušek lonžérů informace, které neodpovídají. Podmínky byly takto změněny 
v prosinci 2011 na základě pokynů od Mgr.Sedláčka. Manažerka dodá správné znění 
Dr.Říhové, a toto bude zahrnuto do verze platné od 1.1.2012. 

8) VV ČJF schválil úhradu nákladů na vznik DVD z ME 2011, které se bude dále 
používat pro tréninkové účely (např. v SCM). Bude uhrazeno z položky na propagaci. 

9) VV ČJF schválil úhradu zakoupení daru pro p.Srněnského, za výrobu DVD z ME 
2011 v hodnotě cca 1000,-Kč. 

10) Manažerka pozvala všechny přítomné na vyhlášení Koně roku 2011, které proběhne 
3.12. v Holešově. 

11) Manažerka nahlásila chybějící termín MČR-V 2012 (29.-30.9.2012 – Frenštát). 
12) VV ČJF projednal zápis z komise – 9.10.2011 

 
Spřežení 
 

1) Manažer informoval o jednání komise – 4.10.2011 v Hradci Králové, STP a 
kvalifikacích ve spřežení pro rok 2012 

2) Komise má zájem na konání  CAI-B Police n.M. Pořadatel požádal pozdě, ale komise 
žádá VV ČJF, zda by konání závodů přesto neprojednal s členy Rady, protože není 
dostatek závodů, kde by se dala plnit kvalifikace na MS a DAP. Na tomto má zájem i 



Polsko, jejichž jezdci se také potýkají s nedostatkem kval.závodů v sousedních 
zemích. VV ČJF osloví Radu a nechá o tomto hlasovat emailem. 

3) Manažer informoval o soustředění širšího reprezentačního kádru a přípravě na sezónu 
2012. Soustředění proběhne v listopadu.  

4) VV ČJF projednal zápis z komise - 4.10.2011. 
 
Reining 
 

1) Manažer informoval o jednání komise (zápis nebyl dodán). 
2) Komise doplnila místo konání MČR 2012 – Krakovany (15.-16.9.2012) 
3) Manažer požádal FEI prostřednictvím sekretariátu ČJF o zaslání změn v pravidlech 

reiningu 2012. 
4) Manažer informoval o novém webu reiningu, na kterém komise pracuje. 

 
Skoky 
 

1) Manažer informoval o jednání komise 6.10.2011. 
2) Komise přijala ing.M.Šímovou jako externího člena, který bude spolupracovat na 

pravidlech včetně překladu.  
3) Manažer informoval o dalším zpracování návrhu ing.Šímy na kategorizaci jezdců. 

V.Drbal a ing.Šíma přijali množství připomínek z oblastí, které nyní zpracovávají. 
1.fáze: komise již od roku 2012 navrhne tech.podmínky stavby parkuru v návaznosti 
na případnou kategorizaci jezdců, po jejich schválení těmto tech.podmínkám uzpůsobí 
STP 2012. 
2.fáze: v průběhu roku 2012 bude zpracována metodika kategorizace jezdců 
3.fáze: v průběhu roku 2012 nebo od roku 2013 by měla být zavedena do praxe. 

4)  L.Spiwoková upozorňuje, že výkonnost by bylo pravděpodobně možné získávat 
z kariér, ale je třeba dát konkrétní požadavek, tak aby firma ACE Design mohla zvážit 
možnosti Gallopu a Centrály. Přesné požadavky zatím nikdo nedefinoval. Ze zápisu 
skokové komise vyplývá, že komise žádá, aby z Gallopu bylo možné získat informace 
o jezdcích. Toto možné je od začátku existence programu Gallop. Uživatel Gallopu 
může najít č.licence, platnost licence, rok narození, titul, jméno, příjmení, kontaktní 
telefon, stát, klubovou příslušnost. Více informací není možné zveřejňovat (R.Č. 
bydliště apod.). Ze zápisu není jasné, o co je třeba výstupy v Gallopu rozšířit.  

5)   Manažer informoval o plánovaných výjezdech na závody CSIOJY Manerbio, CSIJY 
Wr.Neustadt.  

      6)   Požadavek Asociace parkurových jezdců na posun termínu MČR-sen.Y 2012 
v Martinicích bude předmětem dalšího jednání manažera komise s pořadatelem. Týden 
po přiděleném termínu se koná CSIO Bratislava, ASPJ žádá tedy posun MČR 
Martinice ještě o týden dříve, aby případní účastníci CSIO nestartovali tak krátce před 
PN na MČR. Posun termínu v rámci července je ale velmi komplikovaný, protože 
v červenci je několik dalších MČR (potíže se záznamem ČT) a také pořadatel je 
omezený dalšími akcemi, volnou kapacitou ubytování v areálu atd.  

7)  Manažer informoval o diskuzi na téma CSIO v rámci skokové komise. Vzhledem 
k finanční náročnosti pořádání takové akce je přínosnější pořádat závody CSI (W). 
Komise bude jednat s případným pořadatelem. 

8)  Manažer vznesl dotaz, zda by se dali na FEI projednat připomínky k pravidlu 255.2. 
(účast juniorů a jezdců na pony v seniorských soutěžích v rámci jedněch závodů CSI). 
Ing.Pecháček reagoval, že zrušení tohoto pravidla, které nerespektuje téměř nikdo 



z pořadatelů, jezdců a rozhodčích diskutoval na jednání s Johnem Rochem (skokový 
manažer FEI) a že možnost zrušení byla ze strany J.Roche striktně odmítnuta. 

9)  V kalendáři závodů 2012 došlo k souběhu dvou významných akcí, VC Plzně (ČSP) a 
finále KMK-skoky. Bude předmětem dalšího jednání mezi manažerem, pořadatelem 
VC Plzně a ASCHK.  

     10)  VV ČJF projednal zápis z komise – 6.10.2011. 
 
 

Pony 
 
1) Manažerka informovala o jednání pony komise – 5.10. a odevzdala zápis. 
2) Komise podporuje povinné používání bezpečnostních vest jezdců do 18 let, nebo 

případně minimálně jezdců na pony do 16 let. Komise plánuje provést kampaň a 
osvětu za používání certifikovaných vest a prostřednictvím webu pony sportu zveřejní 
možnosti a nabídky prodejců v ČR. 

3) Komise uspořádá do konce roku 2011 dvě soustředění pro pony jezdce. V Herouticích 
(Čechy) a v areálu Horymas Horní Město (Morava), na každé přispěje 5.000,- Kč 
z rozpočtu disciplíny – schváleno VV ČJF. 

4) Komise žádá o dodatečné částečné proplacení nákladů na účast na závodech 2011 
(Hagen – N.Grüntahlová – 350 EUR, Jaszkowo – V.Trávníček – 300 EUR, Jaszkowo 
–Hrudková – 300 EUR). Bude hrazeno z rozpočtu disciplíny. 

5) Manažerka informovala o plánovaném výjezdu do Manerbia. Mělo se uskutečnit také 
CDIP Celje, ale bylo zrušeno. 

6) Komise podporuje stylové soutěže. Plánuje vytvořit koncepci seriálu závodů/soutěží 
na styl. Dále se chce podílet ve spolupráci se skokovou komisí na plánované 
kategorizaci jezdců. 

7) Komise pracuje na vytvoření stabilního reprezentačního kádru, se kterým by se 
v každé disciplíně pracovalo v až 3letých cyklech.  

8) VV ČJF projednal vědomí zápis z pony komise 5.10.2011. 
 
Všestrannost 
 

1) Manažer informoval o jednání komise - 3.10.2011 v Humpolci. 
2) Manažer informoval o plánovaném šampionátu veteránů na rok 2012 v Brně. 
3) Manažer upřesnil kalendář MČR 2012. V Humpolci budou vypsané kategorie  

d,J,Y,pony a v Pardubicích budou vypsané kategorie sen. a družstev. 
4)   Komise navrhuje příspěvek V.Plucarové a B.Žáčkové na účast na ME 2011. Ve výši 

20.000,- Kč každé z jezdkyň. Bude hrazeno z rozpočtu disciplíny. 
5)  VV ČJF projednal zápis z komise – 3.10.2011 
 
 

Vytrvalost 
 

1) Komise podporuje konání závodů CEI Mikulov 2012 (v termínu 16.-17.6.2012), při 
kterém by bylo vypsáno MČR-J. VV ČJF osloví Radu s žádostí o online hlasování o 
dodatečném schválení. 

2) Manažer informoval o plánovaném výjezdu na MS-JY Abu Dhabi – VV ČJF schválil 
nominaci (T.Hrubá- Watan, M.Jadlovský - Sioux Dakota, N.Terberová – Joulik de 
Villeneuve, T.Terberová – Kiev de Villeneuve), vedoucí ekipy K.Kyselá, veterinář 
týmu dr.Dvořák. 



3) Manažer žádá sloučit zbylé prostředky na reprezentaci seniorů a JY a přispět na 
dopravu koní účastnících se MS (doprava z ČR na letiště do Liege). 

4) Manažer předběžně projednal změnu podmínek ve smlouvě s Dance and Jump, 
ohledně reprezentačního vybavení, protože pro vytrvalost by byla vhodnější 
softshellová bunda než triko.  

 
 
 
Drezura  
 

1) VV ČJF projednal zápis z komise – 10.10.2011 
2) Komise nesouhlasí s přidělení pořádání MČR do Staré Role z důvodu nevyhovujícího 

obdélníku a diváckého zázemí. Pořadatel byl osloven s žádostí o vyjádření. Dle 
informací od pořadatele bude vše připraveno, obdélník bude upraven. Smlouva o 
pořádání MČR bude doplněna o dodatek týkající se nutných úprav areálu. 

3) L.Spiwoková informovala o stížnosti na jezdkyni A.Z., kterou podala k Disciplinární 
komisi za nerespektování drezurního kvalifikačního systému pro mezinárodní závody. 
Na základě reakce Dr.Tomana, že toto je podle platného disciplinárního řádu v 
kompetenci příslušné oblasti a že pro to, aby porušení pravidel na mezinárodních 
závodech v zahraničí řešila DiK by musel být změněn disciplinární řád, VV požádá 
ČJF Radu o hlasování o doplnění disc.řádu. V souvislostí s touto záležitostí zaslala 
L.Spiwoková také upozornění na HUN NF, aby jejich pořadatelé respektovali 
přihlášky z ČJF, protože v přihlášce byla uvedená správná runda, do které jezdkyně 
byla skutečně kvalifikována. 

 
Ostatní: 
 

1) VV ČJF projednal chybějící logo Czech Team na ME-E Florac. Disciplíně bude jako 
postih krácen převod zůstatku z roku 2011 do roku 2012 o 50%. 

2) Proběhne online hlasování Rady ČJF o doplnění CEI a MČR-E J Mikulov a CAI-B 
Police nad Metují do kalendáře 2012. 

3) Ing.Metelka a Dr.Říhová navrhují školení osob zodpovědných za schvalování rozpisů 
v oblastech řešit formou metodického pokynu a jednotného formuláře. Seminář by byl 
zbytečně nákladný, pakliže bude fungovat formulář pro rozpis, který se bude pouze 
doplňovat. 

4) L.Spiwoková informovala o VŘ na pozici účetní na ČJF. Přihlásilo se celkem 10 
uchazečů, vybraná účetní nastoupí od 1.11.2011. 

5) Jelikož pořadatelé často nedodržují termíny k předložení rozpisů ke schválení a to jak 
na oblastní úrovni, tak na úrovni MČR. Rozhodl VV ČJF o sankcích ve výši 4.000,-Kč 
za pozdní předložení rozpisu na MČR (bude příjmem centrální ČJF) a ve výši 2.000,- 
Kč za pozdní předložení běžných rozpisů ke schválení na oblasti (bude příjmem 
oblasti). 

6) VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 21.9.2011 
7) VV ČJF projednal zápis z oblasti G – 29.9.2011 
8) Oblast H zaslala připomínky ke skokovým pravidlům – předáno ing.Metelkovi, 

V.Drbalovi a ing.Theimerovi. 
9) VV ČJF schválil návrh Dr.Říhové na metodiku jmenování hlavních a řadových 

komisařů ZZVJ. 
10) VV ČJF schválil návrh Dr.Říhové na metodiku určování lektorů na školení 

rozhodčích. 



11) Odpověď p.Strnada Radě na vyjádření k problematice startovních čísel ČSP byla dána 
na vědomí VV ČJF. Jelikož je ale opět adresována Radě, není v kompetenci VV 
reagovat. 

12) VV ČJF jmenoval na doporučení oblasti a komise A.Husáka národním rozhodčím pro 
skoky. 

13) VV ČJF jmenoval na doporučení oblasti a komise L.Duba specializovaným rozhodčím 
pro drezuru. 

14) VV ČJF schválil žádost oblasti H o výjimku pro H.Dihenesčíkovou, aby mohla složit 
opravnou zkoušky z teorie ZZVJ o 1 den dříve, než stanoví podmínky ČJF. 

15) VV ČJF schválil, že J.Živníček ml. může složit zkoušky ZZVJ-spřežení v roce 2011 (v 
15ti letech), ale jezdec obdrží licenci až v roce dovršení 16ti let. 

16) VV ČJF projednal žádost oblasti K o výjimku pro E.Čmolíkovou. VV ČJF ukládá 
splnění povinné praxe a následné absolvování zkoušky. 

17) Ing.Metelka informoval o spojení Registračního a Přestupního řádu v jeden dokument. 
Bude dopracováno ve spolupráci s Dr.Tomanem a předloženo VV ČJF k jednání 
23.11. a následně Radě ČJF. 

18) VV ČJF pojednal žádost voltiže ohledně sloučení funkce TD a komisaře na MČR – 
viz.bod 5) voltiž z důvodu prolínání náplně práce těchto 2 funkcí. ing.Metelka žádá, 
aby zástupce komise zodpovědný za pravidla podal návrh na změnu pravidel od 
r.2012, protože tak jak jsou pravidla daná v současné době je nutné jmenovat jak 
komisaře tak TD.  

19) L.Spiwoková informovala o schůzce iniciativy Český sport 2011. A kampani Hvězdy 
nepadají z nebe, s kterou přišli zástupci Českého sportu 2011 a osloví Parlament ČR 
s žádostí o zohlednění sportovní problematiky a financování mládežnického sportu při 
jejich hlasování o zákonu o sportu. 

20) Ing.Pecháček informoval o průběhu zasedání EEF v Londýně. 
21) Problematika stanovení měsíčních odměn sekretářů oblastí: jsou zde značné rozdíly ve 

výši odměn. VV ČJF navrhuje zohlednit velikost oblasti, tedy počty licencí jezdců a 
funkcionářů, koní, počty klubů apod. Byla by stanovena nejvyšší odměna pro 
sekretáře největší oblasti a od této by byly klíčem dle velikosti oblasti stanoveny 
odměny dalším menším oblastem. Toto je však zejména v kompetenci Rady a 
předsedové byli na posledním jednání osloveni s žádostí o spolupráci a vyjádření, jak 
by příslušná oblast odměňovala svého sekretáře nebo jaký systém navrhují. 

22) D.Denková informovala o návrhu zpracovávání rozpočtu, tak aby odpovídal účtové 
osnově a to jak na centrále, tak pro oblasti. Dále informovala o nutné revizi čerpání 
rozpočtu, protože podle ohlasů některých manažerů disciplín neodpovídá skutečnosti.  

23) L.Spiwoková informovala o podání žádostí o státní dotace na program MŠMT č.III, 
IV a V. Žádosti odevzdala v termínu do 30.9.2011 se všemi náležitostmi, dle žádostí, 
které subjekty doručily na sekretariát ČJF. U programu III bylo žádáno celkem o 
1.512.000,- Kč na 9 projektů. U programu IV bylo žádáno celkem o 5.337.100 na 19 
projektů. Program V je nový program, původně dotace MF tzv.“Kalouskovné“. U 
tohoto programu není jisté, zda s ním vůbec bude rozpočet vlády na rok 2012 počítat, 
ale i přesto ČJF požádala o totožnou částku, jakou obdržela v roce 2011. Na dotace 
MŠMT není žádný právní nárok a samotné včasné podání žádosti s vyčíslenou částkou 
nezakládá nárok na udělení dotace. Dle informací z ČSTV bude o udělení dotací 
rozhodovat MŠMT na jaře 2012. 

24) L.Spiwoková obdržela žádost oblasti H o vyjádření ke stavu kauzy Šalamonová. Bylo 
vyžádáno vyjádření od AK Toman, Devátý a partneři. 

25) JUDr.Říhová navrhuje, že zpracuje skripta pro ZZVJ.  



26) Ing.Pecháček informoval o slavnostním podpisu přihlášky na OH 2012. Přihlášku 
podepsal prezident ČR Václav Klaus na Pražském hradě. 

27) Medaile na MČR v paravoltiži předá ing.Hořická. Dr.Říhová, která měla původně 
předávat medaile se ve stejném termínu účastní zasedání mezinárodní vzdělávací 
skupiny IGEQ v Budapešti. Zasedání bylo přesunuto na tento termín z listopadu 2011, 
z důvodu souběhu s GA FEI. 

28) Ing.Pecháček informoval o jednání s prezidentem POL NF o ME-J ve všestrannosti 
2012. Jedná se o společnou spolupráci Polska, ČR, Slovenska a okolních zemí i 
případnou společnou přípravu reprezentace. Bližší podmínky budou projednány na 
zasedání GA FEI v listopadu. 

29) Ing.Pecháček informoval o spolupráci a osobní návštěvě před zahájením školení 
cvičitelů a trenéru v akreditovaném středisku M.Lázně. 

30) Příští jednání VV ČJF proběhne 23.11.2011 
 
Úkoly z předchozích zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

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

Ing.Theimer, manažer skoky  31. 10. 2011  

Částečně splněno, 
vráceno 
k dopracování 

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody 20.4.2011 
1/85 

GS + About Net 31.10.2011 

Částečně splněno 
Jednání trvá 

Jednání s operátorem O2 o změně tarifů   31.5.2011 
 2/86 

GS   31.10.2011 

Částečně splněno 
Trvá 

Organizace školení pro komisaře 31.8.2011 
  1/2 

JUDr.Říhová ve spolupráci s ing.Šalkem a B.Rejnkem 30.11.2011 
 Trvá 

Organizace školení pro členy OV zodpovědné za schvalování 
rozpisu 

  30.9.2011 
  2/2 

JUDr.Říhová ve spolupráci s ing.Metelkou  30.11.2011 
 Zrušeno 

Zpracovat návrh STP 2012  30.11.2011 
  2/3 

Manažeři disciplín  

Částečně splněno 
Trvá 

Zpracovat návrh provizorního rozpočtu 2012   30.11.2011 
3/3 

GS + ekonom  
 Trvá  

Aktualizovat vnitřní směrnice ČJF   21.9.2011 
  4/3 

GS  

Splněno 
Vypouští se 

Podmínky VŘ pro správu boxů a jejich užívání   21.9.2011 
  5/3 

Ing.Theimer   30.10.2011 
Trvá  

Zpracovat hodnocení reprezentace 2011 a plán 2012  15.11.2011 
   1/4 

Manažeři  

Částečně splněno 
Trvá 

Předložit rozpočet disciplíny 31.10.2011 
2/4 

Manažeři  

Částečně splněno 
Trvá 



Zpracovat koncepci disciplíny pro jednání Dr.Říhové s partnery  31.10.2011 
  3/4 

Manažeři  

Částečně splněno 
Trvá 

Revize vysílaček  31.10.2011 
  4/4 

GS  
 Trvá 

Doplnění kalendáře MČR 2012 (místa a termíny konání R,V,C)  10.10.2011 
  5/4 

Manažeři disciplín R,V,C  

Splněno 
Vypouští se 

 
Úkoly ze 5. zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Jednání s pořadatelem VC Plzně + Finále KMK 2012 – souběh 30.10.2011 
   1/5 

Manažer skokové komise  
 

Návrh tech.podmínek pro stavbu parkuru v návaznosti na 
kategorizaci jezdců 

15.11.2011 
2/5 

Manažer skokové komise  
 

Jednání s ACE Design – potíže s voltižními výsledky  30.10.2011 
  3/5 

GS  
 

Online hlasování Rady – termíny MČR a MZ + změna Disc.řádu   15.10.2011 
  4/5 

GS  
 

Jednání s pořadatelem MČR – S Martinice o posunu termínu   30.10.2011 
  5/5 

Manažer skokové komise  
 

Dodatek ke smlouvě MČR-D / bod.2) drezura  30.10.2011 
  6/5 

GS  
 

Úprava Přestupního a Registračního řádu ČJF  23.11.2011 
  7/5  

Ing.Metelka  
 

 
Přílohy: 

- zápis z komise všestrannosti – 3.10.2011 
- zápis z drezurní komise – 10.10.2011 
- zápis z pony komise – 5.10.2011 
- zápis ze skokové komise – 6.10.2011 
- zápis z voltižní komise – 9.10.2011 
- zápis z komise spřežení – 4.10.2011 
- zápis z jednání OV - oblast D – 21.9.2011 
- zápis z jednání OV – oblast G – 29.9.2011 
- metodický pokyn k jmenování komisařů ZZVJ a školitelů rozhodčích 
- kalendář MZ 2012 na Slovensku 

  
 
 

 
 



 


