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Zápis  z  17. zasedání VV ČJF - dne 14.11.2012  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.Renata Habásková, 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 
 
Omluveni: Gabriela Křístková, JUDr.Petr Toman 
 
Skoky: 

1. Manažer informoval o nejbližším termínu jednání komise – 16.11.2012 (Svinčice). 
2. Komise doporučuje pokračovat ve stylovém šampionátu 2013. Důležitá je účast a podpora ze 

strany oblastí. Bylo by vhodné, aby každý OV, pokud tomu tak dosud není, jmenoval 
sportovního koordinátory z řad OV, který by se projektem stylových soutěží 2013 zabýval. 
Celorepublikově za skokovou komisi je koordinátorem ing.Goščík. Do jednání VV 5.12. 
odevzdá skoková komise a pony komise projekt celého seriálu 2013. 

3. Komise jednala o možnosti pravidelné spolupráce se zahraničními staviteli. Ekonomicky i 
organizačně je projekt spolupráce podchycen.  GS osloví p.Sattlera z Warendorfu oficiální 
žádostí. 

4. Manažer informoval o halových závodech s účastí českých jezdců. Pravidelně se velký počet 
jezdců vydává na podzimní závody do Rakouska (Ebreichsdorf, Wr.Neustadt) a Polska 
(Leszno, Poznan). 

5. Komise doporučila jmenování J.Emmera spec.rozhodčích. VV ČJF jmenoval Jana Emmera 
spec.rozhodčím pro skoky. 

6. VV ČJF jmenoval na žádost oblasti Moniku Kopišovou národní rozhodčí pro skoky. 
7. Úspěšní absolventi závěrečných zkoušek stylových rozhodčích (16.-18.11.2012 – Sviničice) 

budou s platností nových pravidel ČJF (tzn.od 1.4.2013) jako jediní kvalifikovaní rozhodčí 
oprávnění rozhodovat skokové soutěže o nejlepší styl jezdce. 

 
Drezura: 

1. Manažerka informovala o jednání komise. VV ČJF projednal zápis z 8.11.2012. 
2. Manažerka informovala o třech plánovaných akcích v oblasti vzdělávání a výcviku. 

Tréninkové dny SCM Kolesa (11/2012) budou rozšířeny o možnost pro juniory a mladé jezdce 
zúčastnit se tréninku s B.Fischerem (před zahájením samotného SCM). Dále se uskuteční 27.-
30.11. soustředění zaměřené na ml.koně s H.H.Mayer Zu Strohen. A ve dnech 1-2.12. 
proběhne školení paradrezurních rozhodčích a zároveň výcvikový cyklus pro paradrezurní 
jezdce s Clivem Milkinsem. 

3. Manažerka žádá VV ČJF, aby podpořila projekt vzdělávání rozhodčích tím, že na Radě 
doporučí schválit návrh komise, který je přílohou tohoto zápisu. VV ČJF návrh podporuje. 

4. Drezurní komise nepřipravuje kategorizaci závodů po vzoru skokové komise. 
5. Oblast A žádá jmenování p.Bodnára nár.rozhodčím. Předáno komisi k jednání. 

 
 
Všestrannost: 

1. Manažer informoval o jednání komise. VV ČJF projednal zápis z 27.10.2012. 
2. Komise všestrannosti nepřipravuje kategorizaci závodů pro vzoru skokové komise. 
3. Manažer informoval o změnách drez.úloh FEI. Komise čeká na znění pravidel FEI 2013, než 

navrhne STP 2013. Originál verze FEI pravidel již byla GS odeslána ing.Palečkovi k překladu. 
4. Dne 14.11.2012 se koná schůzka chovatelských svazů, kde by se mělo rozhodovat o podobě 

KMK 2013, kvalif.kolech a termínu a místu konání finále. Za všestrannost bude finále buď  
v Humpolci při finále ZP nebo v Brně – Panské Líše. 
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Spřežení:  

1. Manažer informoval o jednání komise. VV ČJF projednal zápis z 6.11.2012 
2. Manažer informoval o jednání v polské Wroclavi 26.10.2012, kterého se zúčastnil. Jedná se o 

zahájení projektu seriálu halových a  následně i venkovních závodů v Polsku. Z počátku se 
bude jednat o závody CAN, později přejdou do mezinárodní úrovně. Mezi jezdci ČJF je o 
tento seriál zájem. VV ČJF schválil úhradu cestovného pro ing.Kunáta. 

3. Komise navrhuje mimořádnou jednorázovou odměnu pro I.Hrdličkovou, za práci pro komisi 
v uplynulých letech (administrativa, správa majetku atd.) – ve výši 5000,- Kč. Schváleno VV 
ČJF. 

4. Nákup čísel i míčků pro spřežení je dokončen. Faktury i platby jsou dořešené. 
5. Manažer informoval o vynikajících výsledcích českých jezdců v žebříčku World Cup. M.Gössl 

je na 2.místě aj.Nesvačil ml. na 4.místě!!! 
 

Voltiž: 
1. Manažerka informovala, že komise se fyzicky nesešla, ale aktivně komunikuje online. 
2. Byly odevzdány předběžné STP 2013, ale pravděpodobně budou ještě členy voltižní komise 

připomínkovány a upraveny. 
3. Komise schválila částečné krytí nákladů spojených s účastí v seriálu Vaulting Cup  

L.Kloudovi a J.Zelinkovi ve výši 200 EUR za jedny závody Vaulting Cup (celková částka 
L.Klouda 1600 EUR, J.Zelinkovi 600 EUR).  

4. ing.Pecháček informoval o výsledcích dopingových testů voltižérů, které provedl 
Antidopingový výbor při MČR 2012. Všechny vzorky byly negativní. 

5. Manažerka žádá VV o informaci, jakým způsobem má ukončit činnost manažera a jak 
postupovat při výběru nového manažera komise (případné VŘ). Bude vyřešeno ve spolupráci 
s ing.Theimerem. 
 

Vytrvalost: 
1. Komise se v mezidobí nesešla. Manažer nemá žádné materiály k dnešnímu jednání. 
2. Oblast B žádá vysvětlení neprodloužené licence klisny Svratka na MČR-E 2012. Sken průkazu 

klisny s platnou známkou a vysvětlení zasláno předsedovi oblasti a oblastnímu sekretáři. 
3. GS urguje dodání 2 kusů vysílaček v majetku ČJF, správci p.Bendákovi. Vysílačky byly 

zapůjčeny pořadateli MČR-E Most 2012 a 2 kusy nebyly vráceny zpět. Vrácení nebo náhradu 
zajistí A.Terber.  
 

Pony: 
1. Manažerka informovala o jednání komise. VV ČJF projednal zápis z 23.10.2012. 
2. manažerka informovala o termínu galavečera pony disciplíny – 26.1.2013 v Olomouci – 

pořadatel JK Derby. Všichni členové VV a manažeři jsou zváni.  
3. Manažerka nechá vyhotovit kartičky k výkonnostním odznakům pony, po vzoru kartiček pro 

jezdce na velkých koních. 
4. Manažerka stručně nastínila představu komise o kategorizaci pony závodů. Komise musí 

předložit dopracovaný písemný návrh. 
5. Manažerka informovala, že SCHČT bude uzavírat nové smlouvy s inspektory chovu, kteří 

zároveň oficiálně mohou měřit KVH pony. Při této příležitosti by se měly připomínkovat a 
aktualizovat postupy měření pony – ing.Metelka. 

  
Reining: 

1. Manažer informoval o dalším tréninkovém cyklu pro jezdce pod vedením lektora ze zahraničí. 
Výsledky z několika cyklů, které proběhly v roce 2012 jsou velmi patrné, zejména u mladých 
kategorií. Reprezentace směřuje veškerou přípravu na ME 2013.  

2. Termín a místo konání ME 2013 měly dle sdělení být známy po jednání GA FEI. Zatím stále 
nemáme konkrétní informaci. GS zaurguje u FEI. 
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Všechny disciplíny:  

- ing.Theimer upozorňuje, že nemá zprávu o reprezentaci 2012 a plán reprezentace 2013 
od manažerů disciplín: C, E, R, A. Původní termín 14.11. nový termín 27.11.2012.  

- termín k dodání STP 2013 je 30.11.2012 
- GS zašle manažerům návrh ing.Metelky na nové podmínky udělování výk.odznaků. 

Manažeři budou připomínkovat do 5.12.2012. 
 
Ostatní: 
 

1. VV ČJF projednal zápis z mimořádného jednání 31.10.2012 
2. Schválená služební cesta ing.Theimera na skokovou komisi na Moravě (do konce r.2012) + 

kontrola SCM Kolesa, Frenštát + účast VH ČSTV Nymburk. Dále cestu D.Denkové do 
Ostravy k soudu 28.11.2012 a na jednání s AK Toman a Devátý v Praze 23.11, Dr.Říhové do 
Svinčic na závěr.zkoušky styl. rozhodčích. 

3. VV ČJF projednal zápis z oblasti A (15.10.). Konference oblasti se uskuteční 14.1.2013 – za 
VV ing.Pecháček. 

4. VV ČJF projednal zápis z oblasti B (10.10.) 
5. VV ČJF projednal zápis z oblasti C (21.10.) 
6. VV ČJF projednal zápis z oblasti D (17.10.) 
7. VV ČJF projednal zápis z oblasti E (6.11.). Konference oblasti se uskuteční 16.2.2013 – za 

VV účast D.Denková. 
8. VV ČJF projednal zápis z oblasti G (10.10.) 
9. VV ČJF projednal zápis z oblasti H (27.8.) 
10. VV ČJF projednal zápis z oblasti K (11.10.) na dotazy ke vzdělávání odpoví Dr.Říhová. 
11. VV ČJF projednal zápis z oblasti L (1.10.) 
12. VV ČJF projednal zápis z oblasti V (5.10., 9.11.) 
13. D.Denková informovala, že obdržela k 14.11.2012 návrhy rozpočtů od všech oblastí i 

disciplín. Dne 5.12.bude VV a Radě předložen kompletní návrh provizorního rozpočtu 2013. 
14. J.Malinovský informoval o jednání s p.Langerem z ČT o vysílacím čase v roce 2013 na ČT4. 

Označili cca 40 závodů (nad rámec 10 záznamů navržených VV ČJF). Bude se dále jednat o 
konkrétních fin.podmínkách ze strany ČT. Je možné, že ČT pro rok 2013 navýší fin.spoluúčast 
svazu na pořízení záznamu. ČT projevila zájem o záznam z ME – E 2013 Most ve vlastní 
produkci, kdy by odvysílala 30min. Pokud by zůstala produkce manželům Litovových, ČT 
poskytne prostor pouze 15min. A.Terber souhlasí, aby se pořad produkovala Česká televize ve 
prospěch vysílacího času. ME bude zařazeno jako 11.na seznam vybraných závodů. 

15. VV ČJF projednal materiál J.Malinovském k návrhům nového loga ČJF. VV ČJF pověřil 
J.Malinovského, aby zadal návrh loga dalším firmám nebo grafiků – pro možnost většího 
výběru.  

16. VV ČJF schválil upravený materiál J.Malinovského – marketingové spoluprce s ČJF 2013. 
17. VV ČJF projednal dva návrhy na uspořádání vyhlašování výročních cen v jezdectví. Zvážil 

návrh ing.Motyginové (Jezdectví) a J.Malinovského a rozhodl takto: časopis Jezdectví 
uspořádá na Žofíně tradiční vyhlašování jezdců a koní v park.skákání a drezuře + paradrezuře. 
ČJF přispěje z rozpočtu částkou 60.000,- Kč. J.Malinovský uspořádá nový formát výročních 
cen, inspirovaný FEI. Nejedná se o vyhlašování všech disciplín. Bude vyhlašováno 5 kategorií: 
vycházející hvězda, ošetřovatel roku, cena za rozvoj jezdectví, cena navzdory všemu, celkový 
vítěz – vybraný 1 jezdec ze všech disciplín). ČJF přispěje částkou 50.000,- Kč. Mimoto budou 
probíhat tradičná galavečery zbývajících disciplín. 

18. VV obdržel stížnost a návrh na zrušení pořádání MČR pro disciplínu skoky v letech 2013-
2016 od p. Krulicha – VV dopis projedná s Radou ČJF. Odpověď p. Krulichovi zajistí GS. 

19. D.Denková předala k připomínkám smlouvu mezi ČJF, Equitana Martinice a JK Ptýrov – 
2013-2016 pořádání MČR-S. D.Denková zašle k připomínkování p.Peckovi a p.Bednářovi. 

20. ing.Metelka předložil návrh na úpravu všeobecných pravidel čl.N9.3. (hobby soutěže) – 
s platností od 1.1.2013. Schváleno VV ČJF.  
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21. VV ČJF udělil čestný odznak Evě Kuškové a Antonínu Husákovi při příležitosti významného 
životního jubilea. 

22. VV ČJF schválil výjimku pro P.J.Matušku. ZZVJ můžou být složeny v roce 2012 (v 11 letech 
věku jezdce), ale licence bude udělena v roce 2013 dle PJS. 

23. A.Terber informoval o jednání s firmou Cardhouse a ACE Design. Jednání proběhla 8.11. (za 
ČJF účast A.Terber a J.Malinovský) a 13.11. pouze s ACE Design (za ČJF účast A.Terber, 
J.Malinovský, ing.Pecháček, D.Denková, L.Spiwoková). Z jednání vyplynulo mnoho úprav 
software v blízké i vzdálené budoucnosti. VV ČJF vzhledem k vysokým nákladům zvažuje 
vypsání VŘ. S A.Terberem bude uzavřena DPP na 8000,- + cestovné k pokrytí jeho 
dosavadních nákladů. Jednání bude pokračovat 5.12. na VV a Radě. 

24. Dr.Říhová informovala o jednání IGEQ ve Švédsku a předala vyúčtování. Vedení IGEQ bylo 
nabídnuto, že v budoucnosti bude možné uspořádat jednání byra IGEQ v ČR. (výhledově léto 
2013). Dr. Říhová též informovala o získání kontaktů a další spolupráce v oblasti školení 
paradrezurních rozhodčích a jezdců. První školení se uskuteční 1-2. prosince 2012 
v Herouticích. 

25. VV ČJF projednal návrh skokové komise na kategorizaci závodů. Po připomínkách definitivní 
znění připraví ing.Metelka. 

26. VV ČJF schválil materiál k ZZVJ - vytrvalost. V příloze. 
27.  ing.Pecháček informoval o volbách do VV ČOV – 1.11.2012 
28.  ing.Pecháček informoval o zasedání GA FEI Istanbul 2012. GS informovala o workshopu 

k online přihlašovacímu systému FEI pro závody CSI, který proběhl souběžně s GA FEI. Bude 
spuštěna zkušební verze. Zatím je naprogramováno pouze pro skoky a přístup mají jen národní 
federace + pořadatelé CSI (v souladu s pravidly FEI). 

 
 

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 5.9. 2012  
Úkol trvá 

Kalkulace nákupu karet pro členy ČJF / poptávka nabídek 10.6.2012 
3/12 

GS / A.Terber 31.10.2012 
Splněno 

Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe 8.8.2012 
1/13 

Dr.Říhová + ing.Metelka   10.10.2012 
Trvá 

Výklad hobby soutěží v rámci/mimo rámec ČJF 5.9.2012 
1/14 

Ing.Metelka  14.11.2012 
Splněno 

Organizace zkoušek styl.rozhodčích – Svinčice (11/2012)  
1/15 

Dr.Říhová   
Průběžně  

Rozpočet na r.2013 oblastí a disciplín 31.10.2012 
2/15 

OV, manažeři  
Splněno  

Odpovědi na otázky voltiže k programu Gallop 15.10.2012 
1/16 

D.Denková  
Splněno 

Návrh čerpání zbylých prostředků z dotací 2012 15.10.2012 
2/16 

manažeři  
Splněno 

Návrh kategorizace závodů jednotlivých disciplín  14.11.2012 
 3/16 

Manažeři (kromě S)  30.11.2012 
… 
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Úkoly z 17.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Odstoupení manažera voltižní komise – výběr nového manažera 5.12.2012 
1/17 

Ing.Theimer  
 

Připomínkování smluv ČJF, Martinice, Ptýrov 5.12.2012 
2/17 

D.Denková  
 

Odpovědi – zápis oblasti K    5.12.2012 
 3/17 

Dr.Říhová  
 

Zadání nového loga ČJF   5.12.2012 
4/17 

J.Malinovský  
 

Oficiální žádost o spolupráci p.Sattler – Warendorf 5.12.2012 
5/17 

GS  
 

Urgence termínu a místa konání ME-R 2013 na FEI 5.12.2012 
6/17 

GS  
 

Odpověď dopis L.Krulicha – MČR    5.12.2012 
7/17 

GS  
 

Aktualizace legislativy – měření KVH pony   31.12.2012 
8/17 

Ing.Metelka  
 

 
 
 
 
Přílohy:  

- ZZVJ vytrvalost 
- Úprava čl.N9.3 Všeobecných pravidel 
- Návrh drez.komise – podpora vzdělávání rozhodčích 
- Zápis z oblasti A – 15.10. 
- Zápis z oblasti B – 10.10. 
- Zápis z oblasti C – 21.10. 
- Zápis z oblasti D – 17.10. 
- Zápis z oblasti E – 6.11. 
- Zápis z oblasti G – 10.10. 
- Zápis z oblasti H – 27.8. 
- Zápis z oblasti K – 11.10. 
- Zápis z oblasti L – 1.10. 
- Zápisy z oblasti V – 5.10., 9.11. 
- Zápis drezurní komise – 8.11. 
- Zápis komise všestrannosti – 27.10. 
- Zápis komise spřežení – 6.11. 
- Zápis pony komise – 23.10. 

 


