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Zápis  ze  82. zasedání VV ČJF, o.s. dne 15. 12. 2010  
 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Václav Drbal, Ing.Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Ing.Jiří Kunát, Ing. Jan Metelka, Michael 
Moudrý, Ing. Jaroslav Pecháček, Ing.Antonie Pellarová, Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan, Lucie 
Spiwoková, Ing. Vladimír Šretr, ing.Milan Theimer, MUDr. Helena Žižková  
Nepřítomni:  
Ivan Černoch, MVDr.Lucie Kalová (omluvena) 
 
Skoky 
1. Manažer stručně shrnul sportovní úspěchy dosažené v sezóně 2010. 
2. Manažer odevzdal seznam 15 jezdců-figurantů, kteří se budou účastnit prvního trenérského cyklu 

s T.Nagelem. Vzhledem k tomu, že ze strany bývalého GS ing.Lomského došlo k pochybení 
v jednání s ČOV a MOV ve věci projektu „Olympijská solidarita“ a v důsledku tohoto nebude 
možné čerpat prostředky původně plánovaným způsobem, budou si figuranti svoji účast hradit 
(ubytování, stravování, dopravu, ustájení 1 koně). 

3. Místo konání trenérských cyklů s T.Nagelem je přesně určeno zatím pro první 2 cykly. Lednový i 
únorový cyklus se bude vzhledem k roční době a zázemí pořadatele konat ve Svinčicích. 

4. VV ČJF schválil úhradu vstupního poplatku pro 5 osob na seminář stavitelů parkurů konaný v 
lednu roku 2011 v Neumünsteru, pod vedením p.Sattlera. Seznam účastníků dodá manažer. 

 
Drezura 
1. VV projednal zápis z jednaní drezurní komise ze dne 13.12.2010. 
2. Manažerka předala návrhy změn drezurních pravidel ing.Metelkovi. Drezurní komise 

nedoporučuje zavést do národních pravidel změnu FEI čl.432 a vyčkat, jak se tato změna osvědčí 
v praxi na mezinárodní úrovni. 

3. Manažerka představila bodový systém pro kvalifikace na mezinárodní závody CDI. Na základě 
tohoto systému budou také rozděleny příspěvky na účast na MZ. 

 
Všestrannost 
1. VV projednal zápis z jednání komise všestrannosti ze dne 6.12.2010. 
2. VV schválil oficiální podporu DVD od Ingrid Klimke zaměřeného na výcviku mladého koně pro 

všestrannost. 6 sad (3.díly) budou k dispozici k zapůjčení na sekretariátu ČJF – termín dodání sad 
DVD na Strahov je v jednání s V.Jiroutovou. 

3. VV projednal pořádání FEI kurzu pro všestrannost v roce 2011 (při mezinárodních závodech 
CCI,CIC1*2*3* Pardubice  konané 29.-31.7.2011). Vzhledem k podmínce FEI, že účastnící se 
rozhodčí, stavitelé a TD nemůžou zároveň rozhodovat žádnou z konaných soutěží, nesouhlasí 
pořadatel Dostihový spolek, a.s. Pardubice s pořádáním kurzu. Důvodem jsou vysoké vícenáklady 
spojené s účastí dalších zahraničních rozhodčích, kteří by místo českých oficiálů (u kterých je 
nutné, aby absolvovali kurz) byli dosazeni do sborů rozhodčích. Věc je v dalším jednání s FEI.  

4. L.Spiwoková bude urgovat překlad M.Pejčocha – Směrnice pro stavbu trati ve všestrannosti.  
5. L.Spiwoková informovala o jednání s M.Pejčochem ve věci upřesnění technických detailů, ceny a 

počtu kusů bezpečnostních čepů, pro další jednání s ČSTV. Písemné podklady dodá M.Pejčoch. 
 
Spřežení 
1. Manažer informoval o plánovaných soustředěních reprezentace spřežení pod vedením 

H.Rueschlina pro rok 2011. 
 
Voltiž 
1. Manažerka informovala o jednání voltižní komise 18.12.2010. VV projednal zápis z této komise. 
2. Komise rozhodla na základě kval.výjezdů v roce 2010 přerozdělit zbývající částku v rozpočtu 

voltiže na reprezentaci.  
3. VV schválil převod nevyčerpané částky na oblečení ve výši 7000,- do rozpočtu roku 2011. 
4. Manažerka předala úpravy národních pravidel ing.Metelkovi. 
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5. Manažerka informovala o plánované účasti na FEI voltižním fóru, které se bude konat 18.-
20.2.2011 v Helsinkách. Komise plánuje účast 3 zástupců ČR, protože se jedná o 3 souběžné 
workshopy. ČJF hradí 3 x vstupní poplatek na tento seminář. 

6. Manažerka informovala o účasti L.Kloudy na závodech CVI Paris, CVI Dresden, CVI München. 
7. ing.Metelka upozorňuje, že je třeba dodat návrh sboru rozhodčích pro MČR-V 2011 a pro 

paravoltižní MČR 2011. 
8. VV odsouhlasil na doporučení Mgr.Sedláčka návrh voltižní komise na doplnění lonžovací 

zkoušky. Podmínky budou zapracovány do materiálu „Vzdělávání v ČJF“. 
9. VV upozorňuje, že dle dostupných dokumentačních materiálů (fotografie z WEG 2010) 

nerespektovali reprezentanti Jana Sklenaříková a Lukáš Klouda podmínku smlouvy s Dance and 
Jump a neumístili na dečku logo Czech Team. Jediný reprezentant, jehož kůň byl vybaven logem 
Czech Team byl Petr Eim. Podle informací od ing.Lomského informoval voltižní komisi na jejím 
jednání zaměřeném na účast na WEG o smluvní podmínce umístit na dečku logo Czech Team při 
všech sestavách v rámci WEG 2010. Manažerka poukazovala na potíže při zařizování všech 
náležitostí spojených se smlouvou. Manažeři ostatních komisí toto však vyvrací. Oficiálních 
reprezentačních výjezdů bylo v roce 2010 několik na úrovni ME v disciplínách skoky, 
všestrannost, vytrvalost a MS v jednospřeží (dále výjezdy typu CSIO atd) a vždy byla smlouva ze 
strany reprezentantů dodržena. VV předloží Radě návrh postihu: 50% výše odměn (=30.000,-Kč) 
uděleným za reprezentaci J.Sklenaříkové, L.Kloudovi a V.Kaštylovi (vedoucímu ekipy) odečíst 
z rozpočtu voltiže pro rok 2011. 

 
Pony 
1. VV vyjádřil poděkování bývalému manažeru pony komise ing.Šalkovi za jeho práci. 
2. VV schválil příspěvek 10.000,- na vyhlášení pony jezdů roku 2010 v Benešově. Příspěvek bude 

vyplacen z rozpočtu 2011, jelikož v roce 2010 tento příspěvek komise už čerpala na vyhlášení 
minulé sezóny. 

3. J.Matuška odevzdal STP pony 2011. 
4. ing.Metelka žádá manažera o doplnění návrhu sboru rozhodčích na MČR pony 2011. 
5. VV zamítl nový návrh pony komise na udělovaní klasických jezdeckých licencí pony jezdcům. 
6. VV projednal zápis z jednání komise pony – 12.11.2010. 
 
 
Vytrvalost - Disciplína se pro nepřítomnost manažera neprojednávala. 
 
Reining - Disciplína se pro nepřítomnost manažera neprojednávala. 
 
Ostatní 

1. Sekretariát ČJF obdržel 10.11.2010 odvolání proti rozhodnutí OV zlínské oblasti ve věci 
stížnosti p.Složila na chování ing.Malého. Odvolání bylo postoupeno DiK ČJF. 

2. Překladem úprav PJS byla pověřena I.Dörrová. 
3. VV projednal návrh JS Equitana Martinice na pořádání MČR mladých koní 2011 (skoky). VV 

postoupí tuto žádost Radě s tím, že nedoporučuje statut MČR a doporučuje pořadateli zvážit 
účast 4 letých koní. Dále pro skladbu soutěží doporučuje klasické soutěže dle PJS. 

4. VV na samostatném jednání projednal odvolání P.Půlpán proti rozhodnutí DiK v kauze MČR-
D 2010. Zápis z jednání v příloze.  

5. Ing.Pecháček informoval o usnesení Policie ČR ve věci H.Šalamonová. Právní zástupce ČJF 
proti tomuto usnesení podal stížnost.  

6. VV schválil žádost ing.Valíčkové o stanovení splátkového kalendáře pro splacení nákladů na 
řízení DiK.  

7. VV schválil žádost A.Pejose o stanovení splátkového kalendáře pro splacení nákladů na řízení 
DiK. Jezdecká licence bude A.Pejosovi obnovena po splacení částky 20.000,- Kč z celkových 
25.000,- Kč. 

8. VV projednal žádost A.Pejose o výjimku z praktické části zkoušek pro drezurní rozhodčí. VV 
udělení výjimky zamítl. A.Pejos není poslední 3 roky držitelem platné jezdecké licence, 
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neabsolvoval min.80% docházky. Mimoto žádost se týkala zkoušek konaných 11.12.2010, 
byla doručena 3.12.2010 na sekretariát, ale nejbližší jednání proběhlo až 15.12.2010. 

9. VV jmenoval Janu Chladovou národní rozhodčí pro spřežení. 
10. VV jmenoval ing.Gabrielu Valeriánovou národní rozhodčí pro drezuru. 
11. VV jmenoval Simonu Heidenreichovou národním stavitelem pro skoky a všestrannost. 
12. VV jmenoval Radka Heidenreicha,st. národním rozhodčím pro skoky a všestrannost. 
13. VV projednal zprávu Mgr.Sedláčka z jednání IGEQ ve Warendorfu – 18.-21.11.2010. 
14. VV vzal na vědomí zápis z konference karlovarské oblasti – 25.11.2010. 
15. ing.Šretr předložil VV návrh provizorního rozpočtu pro rok 2011. VV doporučuje tento 

rozpočet vrátit. 
16. VV projednal čerpání rozpočtu 2010. 
17. VV projednal a schválil návrh firmy Biofaktory na spolupráci v roce 2011. Smlouva bude 

vyhotovena ve spolupráci s K.Damborskou. 
18. L.Spiwoková zajistí termín jednání s firmou ACE Design týkající se aktualizace smluv. 
19. VV vzal na vědomí zápis komise vytrvalosti - 6.12.2010. 
20. VV vzal na vědomí návrh termínů konání SCM v 1.pol.2011.  
21. Na základě zápisu ze schůzky oblastních sekretářů (10.11.2010) doporučí VV Radě změnu 

registračního období. Nově navrhované reg.období od 1.1. do 28.2. daného roku. 
22. VV schválil účast B.Rejnka a M.Pejčocha na semináři FEI pro bezpečnost ve všestrannosti, 

konaném v Londýně 29.-30.1.2011. ČJF uhradí cestovné, stravné, ubytování a vstupní 
poplatek. 

23. Nově hlášené termíny obl.konferencí: B – 5.3.2011, E – 9.3.2011, G – 4.3.2011, L – 5.3.2011, 
D – 26.3.2011. 

24. VV upozorňuje, že s platností od 1.1.2011 není možné udělit výjimky ze ZZVJ absolventům 
zemědělských učilišť a kurzu Policie ČR – bez ohledu na rok dokončení studia. Všichni 
uchazeči o jezdeckou licenci musí bez výjimky absolvovat ZZVJ. 

25. Ing.Metelka představil národní úpravy pravidel, definitivní verze bude projednána na VV 
v lednu 2011. 

26. VV zamítl žádost K.Abtové o výjimku ze ZZVJ – splnění ZZVJ bez skokové zkoušky. 
27. Termíny konání VV:   19.1.2011 

16.2.2011 
16.3.2011 
20.4.2011 

 
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, 

vráceno 
k dopracování J. Skřivan, manažer skoky  19. 1. 2011  

3/76 
Předložit specifické podmínky pro kandidáty na rozhodčího 30. 9. 2010 D, C splněno 

Vypouští se manažeři  

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 
Ing.Pecháček + JUDr. P. Toman  

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 
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GS, ACE Design  kontrola v praxi 

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

 Manažer všestrannosti + M.Pejčoch 15.12. 

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

Vypouští se Manažeři E, R, P  

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

Vypouští se Mgr.Sedláček  

 
Úkoly ze 82. zasedání: 

Číslo 
úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

1/82 
Vypracovat smlouvu o spolupráci ČJF a Biofaktory 19.1.2011 

 
GS + K.Damborská  

 
 
 
Přílohy:  
 

- Zápis z jednání VV ve věci odvolání P.Půlpána proti rozhodnutí DiK ČJF 
- Zápis z voltižní komise 18.12.2010 
- Zápis z komise všestrannosti 6.12.2010  
- Zápis z komise pony 12.11.2010 
- Zápis z drezurní komise 13.12.2010  
- Zápis a usnesení z oblastní konference Karlovarské oblasti 25.11.2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


