Zápis ze 85. zasedání VV ČJF, o.s. dne 16. 3. 2011
Přítomni (dle abecedního pořádku):
Václav Drbal, MVDr.Lucie Kalová, 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, ing.Nora Hořická
Skoky
1. Manažer informoval o semináři stavitelů parkurů (4.-6.3.2011) při CSI Bremen pod vedením
p.Sattlera. Semináře se zúčastnilo 6 stavitelů z ČR (viz.zápis - VV 16.2.2011).
2. Seminářem pro trenéry a cvičitele s T.Nagelem ve dnech 19.-20.3.2011 ve Svinčicicích se uzavírá
projekt Olympijské solidarity. Vliv T.Nagela je patrný na trén.metodice českých trenérů a
cvičitelů, skoková komise hodnotí celý projekt jako velmi přínosný. V neděli 20.3.2011 proběhne
oficiální poděkování T.Nagelovi ve Svinčicích.
3. Do 30 dnů po ukončení projektu musí být náklady dle pravidel Olympijské solidarity vyúčtovány
Mezinárodnímu olympijském výboru. Vyúčtování budou doprovázet zprávy o průběhu (T.Nagela
a ČJF), seznamy účastnících se cvičitelů a trenérů, kopie článků z médií a další materiály
související s tímto projektem. Zajistí Lucie Spiwoková.
4. VV ČJF schválil jednorázovou odměnu Petrovi Doležalovi ve výši 8.000,- za spolupráci na
letošních seminářích s T.Nagelem.
5. Manažer předložil návrh na podporu olympijské přípravy. V širším výběru je 6 jezdců. Prvním
oficiálním výjezdem bude CSIO4* Linz 12.-15.5.2011. VV ČJF doporučuje konkrétní jezdce a
výši podpory definovat až dle výsledků na CSIO Linz, které prověří formu jezdců a koní. Podpora
by měla být formou určité částky konkrétním jezdcům. Je nereálné, aby se na OH 2012
kvalifikovalo 6 jezdců (účast 6 jezdců je vyloučená i pravidly FEI) a je tedy zbytečné možnou
částku rozdrobit mezi 6 jezdců, když podpora 2-3 jezdců by mohla být výraznější.
6. Byla odeslána principielní přihláška na ME-sen. 2011.
7. Byla schválena pravidla Skokového poháru České pojišťovny 2011.

Drezura
1. Manažerka informovala o jednání drezurní komise 14.3.2011. VV ČJF vzal na vědomí zápis
z jednání drezurní komise.
2. Kvalifikaci na ME-J 2011 mají splněnou dvě juniorky – K.Kotyzová a S.Brodová.
3. Manažerka informovala o semináři s P.Hollerem. Seminář byl zaměřen na praktické rozhodování.
4. Komise navrhuje ing.Fialovou, ing.Šretra a L.Duba na spec.rozhodčí. Podmínkou je stínové
rozhodování na úrovni SG na MČR nebo FEI Dress.Challenge 2011.
5. E.Jančářová a M.Šlambor zpracovali návrh na výpočet drezurního žebříčku. Návrh bude
konzultován s firmou ACE Design, z důvodů možného využití programu Gallop.
6. Bodový systém kvalifikace na mezinárodní závody stanovený drez.komisí je umístěn na webu ČJF
– v odkazu kvalifikace. Upozorňujeme, že účastníci závodů CDI se musí hlásit manažerce
písemně emailem!!!
7. L.Spiwoková informovala, že změna CDIY Brno na CDIJ původně schválená FEI nemůže
proběhnout. ČJF obdržela 8.3. zprávu z FEI, že se schválenou změnou nesouhlasí pořadatel
CDIOJ Hagen, které je v kalendáři FEI zapsáno na stejný termín. V kalendáři tedy zůstává CDI-W
a CDIY Brno.

1

Všestrannost
1. Manažer informoval o celorepublikovém školení rozhodčích. První část proběhla v Humpolci.
Manažer doporučuje k zdravotnickému proškolení využít záchrannou službu. Zdravotnické školení
v Humpolci poskytl lékař z pelhřimovské záchranné služby a bylo na vynikající úrovni.
2. Dodatečná změna v pravidlech C – penalizace za rozlomení překážky čl.532 se mění z 25 bodů
na 21.
3. Manažer předložil návrh na podporu olympijské přípravy. Ve všestrannosti jsou 2 jezdci, kteří
budou plnit kvalifikaci (J.Hatla a P.Veselovský). Manažer předal písemnou žádost
P.Veselovského o finanční podporu. VV ČJF stejně jako v případě parkurového skákání
doporučuje definovat konkrétní jezdce a částku po prověrce na první olympijské kvalifikaci.

Spřežení
1. Manažer informoval o galavečeru všestrannosti a spřežení v Humpolci a poděkoval
ing.Pecháčkovi za účast.
2. 8.4. 2011 proběhne soustředění reprezentace pod vedením p.Reuschlina.
3. Manažer informoval o vozatajském semináři, který se konal 5.3.2011.
4. Pořadatel CAN Police n.M. (20.-22.5.) žádá FEI o schválení závodů jako kvalifikace pro MS-A2
2011. VV ČJF žádost podporuje. Žádost byla oficiálně odeslána na FEI.
5. Byl schválen rozpis na CAI-A 1,2,4 Nebanice 2011. Rozpis byl odeslán na FEI.
6. Upozorňujeme opět, že kužely pro spřežení nakoupené z investičních dotací jsou v majetku
centrální ČJF nikoliv oblasti, která je má jen ve správě (oblast F).
Voltiž
1. VV vzal na vědomí zprávy z voltižního fóra v Helsinkách .
Pony
1. VV vzal na vědomí zápis z komise pony – 31.1.2011.
2. V zápise pony komise 31.1.2011 bod.8 je opět zmiňován přechod pony jezdců na klasické licence.
VV ČJF opakovaně upozorňuje, že po několik let byla udělována výjimka z běžného vzdělávacího
postupu. Jezdci pony pro postup na klasickou licenci musí složit ZZVJ.
3. Manažer informoval o nutnosti sestavit nový výkonnostní žebříček. Náklady na naprogramování
nového žebříčku činí 12.000,- Kč. VV ČJF schválil pokrytí nákladů z rozpočtu ČJF.
4. Pořadatel MČR – pony ve všestrannosti Loštice žádá o finanční podporu. Vzhledem k tomu, že se
jedná o závody třech kategorií MČR, byl navýšen rozpočet oproti provizornímu rozpočtu o
45.000,- Kč
5. Do sboru rozhodčích na CIC* Loštice byl doplněn ing.Vondrouš.
Vytrvalost
1. Manažerka informovala, že bude změněn pořádající subjekt MČR,CEI Mikulov – místo i termín
závodů zůstane stejný. Konkrétní pořadatel bude oznámen ČJF co nejdříve to bude možné.
2. Manažerka požádala VV ČJF o stanovisko k vysvětlení čl.824.2.6. Dle VV ČJF je logické, že
vzhledem k vytíženosti TD a sboru rozhodčích na závodech CEN je kumulace funkce TD a člena
sboru rozhodčích možná pouze u početnějšího sboru rozhodčích, než tříčlenného. VV ČJF schválil
úpravu pravidel, že kumulace funkce TD a člena sboru rozhodčích je možná pouze v tom případě,
že má sbor rozhodčích min. 4 členy a více.
3. VV ČJF schválil dodatek do pravidel vytrvalosti čl.816.1.2 – kvalifikace novice pro koně platí 24
měsíců.
Reining
1. Disciplína nebyla projednána pro nepřítomnost manažera.
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Ostatní
1. Kontrola zápisu VV ČJF – 16.2.2011.
2. Ing.Metelka oznámil, že pravidla voltiže a veterinární pravidla budou zveřejněna do 31.3.2011
3. VV ČJF projednal dopis ing.Lébla (firma Leman). VV ČJF po svém jednání 16.2.2011
písemně odmítl firmě Leman spolupráci. Podmínky dané v návrhu smlouvy od firmy Leman
není pro ČJF reálné splnit. Pakliže nedojde k úpravě povinností ČJF vyplývajících z návrhu
smlouvy, ČJF s firmou Leman jednat nebude.
4. Mgr.Sedláček zahájil jednání s MŠMT ohledně odlišení kvalifikace cvičitel a instruktor
turistických jízdáren – viz.úkol 4/84. K dané problematice se musí vyjádřit akreditační komise
MŠMT.
5. VV ČJF odsouhlasil spolupráci s firmou About Net na on-line systému přihlašování na národní
závody. Konkrétní podobu zpracuje L.Spiwoková ve spolupráci s K.Seidenglanzem.
6. ing.Pecháček informoval o setkání zástupců sportovních svazů, OV, MŠMT, sportovních
škol… atd. na půdě Senátu s názvem „Kam kráčí český sport“. Vzhledem k omezené časové
kapacitě nebylo možné, aby ing.Pecháček vystoupil se svým příspěvkem do diskuze.
7. VV ČJF vzal na vědomí oznámení OV oblasti E, týkající se řešení stížnosti na oblastní
sekretářku Irenu Dörrovou.
8. VV ČJF vzal na vědomí zápis z jednání zástupců oblasti E s kolegy ze Saského jezdeckého
svazu v Moritzburgu (18.-19.2.2011).
9. VV ČJF jmenoval Markétu Kvapilovou národní rozhodčí pro všestrannost na základě žádosti
oblasti F.
10. VV ČJF jmenoval Martu Novákovou spec.rozhodčí pro skoky na základě žádosti oblasti H.
11. VV ČJF projednal žádost OV oblasti H o doplnění Marty Novákové do seznamu komisařů
ZZVJ. Žádost není doprovázena žádným zdůvodněním nebo podrobnostmi. VV ČJF žádá
oblast o zdůvodnění.
12. VV ČJF projednal žádost OV oblasti E o rozhodnutí ve věci udělení klasické licence jezdkyni
Janě Jílkové, která je držitelkou voltižní licence. VV ČJF vrací žádost oblasti. Toto je plně
v kompetenci OV.
13. Porada předsedů sportovních svazů před VH ČSTV se koná 30.3. od 10.00 hod. což koliduje
s dlouho stanoveným termínem jednání Rady ČJF. Na poradu předsedů svazů vysílá ČJF
viceprezidenta pro sport Jiřího Skřivana.
14. VH ČSTV (16.4.2011) se za ČJF zúčastní Lucie Spiwoková.
15. Dne 9.3.2011 se uskutečnila schůzka zástupců sportovních svazů, ze kterého vzešlo
Memorandum a pracovní skupina pro jednání sportovních svazů se státní správou (v příloze).
16. VV ČJF se vyjádřil k hospodaření Severomoravské oblasti jako odpověď ne email A.Gladiše
(v příloze).
17. Lucie Spiwoková odeslala odpověď na otevřený dopis Dr.Cinerové, J.Sklenaříkové a
L.Kloudy k chybějícím logům Czech Team a krácení odměny voltižním jezdcům. Dopisy
budou také projednány Radou dne 30.3.2011.
18. Ve dnech 6.-7.6.2011 se koná jednání Evropských jezdeckých federací ve Varšavě. Za ČJF se
zúčastní nově zvolený prezident ČJF.
19. VV ČJF neudělí čestný odznak J.Balounovi, jelikož již čestný odznak obdržel
k 65.narozeninám!
20. VV ČJF projednal vznik právní subjektivity Karlovarské oblasti. Ing.Šretr podal v této věci
návrh na zahájení disciplinárního řízení. VV ČJF se ztotožňuje s názorem, že přechod na
oblast s právní subjektivitou neproběhl v souladu se Stanovami ČJF. Stanovy ČJF umožňují
vznik právní subjektivity a VV ČJF v takovém kroku oblastem nebrání, nicméně KV oblast
nekonzultovala s ČJF znění svých nových Stanov, další nutné ekonomické a legislativní
souvislosti!
21. VV ČJF schválil čerpání rozpočtu 2010. Čerpání 2010 bude projednáno na Radě 30.3.2011.
22. VV ČJF schválil definitivní rozpočet 2011. Rozpočet 2011 bude projednán na Radě 30.3.2011.
23. VV ČJF projednal návrh nových Stanov ČJF a doporučuje k jednání na zasedání Rady
30.3.2011.
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24. Byly schváleny úpravy v podmínkách pro získání výkonnostních odznaků (v příloze).
25. Upozorňujeme, že dle veterinárních pravidel FEI je nutné, aby veterináři, kteří jsou jmenovaní
NF jako oficiální veterináři družstva nebo jednotlivců na MZ a dále testující veterináři měli
akreditaci FEI a absolvovali kurz vypsaný FEI do 31.12.2011.
26. VV ČJF projednal zápisy z jednání OV oblasti B (19.1. a 5.3.)
27. VV ČJF projednal zápis z jednání OV oblasti K (28.2. a 13.3.)
28. VV ČJF projednal návrh Smlouvy o technickém a organizačním zajištěni MČR a návrh
Smlouvy o technickém a organizačním zajištění MZ.
29. Další jednání VV ČJF se uskuteční 20.4.2011.

Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
5/50

3/77

2/78

1/83

1/84

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“

22. 9. 2010

J. Skřivan, manažer skoky

16. 3. 2011

Zajistit překlad Směrnice pro stavbu trati ve všestrannosti

10.11.2010

GS, Ing. Michael Pejčoch

28.2.2011

Vypracovat nové smlouvy pro pořádání MČR a MZ

31. 10. 2010

Ing.Pecháček + JUDr. P. Toman

28.2.2011

Předložit VV ČJF překlad pravidel 2011

16.2.2011

Ing.Metelka

31.3.2011

Podmínky pro udělení výk.odznaků – zapracovat návrh změn

16.3.2011

Ing.Metelka
2/84

3/84

Trvá

Trvá
Částečně splněno
Chybí voltiž a vet.
Splněno
Vypouští se

16.3.2011

Ing.Metelka

31.3.2011

Prověřit možnost žádosti o dotaci z Programu IV – MŠMT – čepy

16.3.2011

Splněno
Vypouští se

16.3.2011

Splněno
Vypouští se

Jednání s MŠMT – kvalifikace cvičitel – viz bod 10
Mgr.Sedláček

5/84

Částečně splněno,
vráceno
k dopracování

Odevzdat zpracovaná pravidla votliže a veterinární

L.Spiwoková
4/84

Stav plnění

Vypracovat koncepci plánu olympijské přípravy – viz bod 22

16.3.2011

Trvá

Částečně splněno

Manažeři S,D,C
6/84

Zpracovat úpravu peněžitých a věcných cen MČR 2011
Manažeři všech disciplín
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16.3.2011

Splněno

Úkoly ze 85. zasedání:
Číslo
úkolu
1/85

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody

20.4.2011

Lucie Spiwoková
2/85

Zpracovat návrh na „placení členských příspěvků“

30.3.2011

Ing.Šretr

Přílohy:

-

Zápis drezurní komise 14.3.2011
Zápis pony komise 31.1.2011
Aktualizované sbory rozhodčích MZ, MČR 2011
Aktualizovaný kalendář MZ, MČR 2011
Vyjádření k hospodaření SM oblasti
Memorandum sportovních svazů
Podmínky pro získaní výk.odznaků – aktualizace 18.3.2011

5

Stav plnění

