
 1 

 
Zápis z 34. zasedání VV ČJF - dne 16. 4. 2014  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Dana Denková, ing. Jan Metelka, ing. Jaroslav Pecháček, JUDr. Kateřina Říhová, Lucie Spiwoková, 
ing. Milan Theimer 
 
Hosté: ing. Renata Habásková, ing.Antonín Klauz, Gabriela Křístková, ing.Jiří Kunát, Michaela 
Litovová, Mgr.Jana Perníčková, JUDr.Petr Toman 
 
Omluveni: Ivan Černoch, Petr Švec, Andrea Videnková 
 
Vytrvalost: 

1. Manažerka odevzdala návrh na definitivní složení sborů rozhodčích pro MČR 2014. Dále 
odevzdala odpovědi k otázkám ing.Šebkové.  

2. Vzdělávání: 19.4. proběhne školení pro začátečníky a mírně pokročilé jezdce v Mníšku 
p.Brdy. Povinné proškolení vytrvalostních veterinářů proběhne v Těšánkách 26.4.2014. 
Povinné proškolení TD proběhne v Třeštině 18.7.2014. 

3. ME JY bylo přesunuto do Verony (termín zůstává).  
4. Komise jednala o regulaci rychlosti v soutěžích Z a L. Max. průměrná rychlost 16 km/1 hod, 

což koresponduje s rychlostí danou FEI pro kategorii Novice. VV ČJF akceptuje tuto změnu. 
5. Komise se distancuje od jakýchkoliv aktivit Svazu distančního ježdění.  
6. VV ČJF projednal zápis z komise 8.- 10.4.2014 (elektronicky). 

 
Drezura:  

1. Komise navrhla kooptovat do drezurní komise V.Čmolíka místo ing.Šretra, který již není 
členem ČJF. Schváleno VV ČJF. 

2. Dotaz ke změně terminologie akreditace MŠMT – cvičitel x instruktor. ČJF bude cvičitelům 
nadále vydávat osvědčení pro ŽÚ pod kvalifikací cvičitel s poznámkou, že dle nové 
terminologie MŠMT je to shodné jako instruktor. 

3. Manažerka informovala o schůzce s pořadatelem MČR – Brno Panská Lícha a odevzdala zápis 
ze schůzky (28.3.2014). Problémy s rozhodčími, návrh komise se neshoduje s názorem 
pořadatele. Na MČR ale vždy navrhuje rozhodčí komise. Z důvodu nepříjemných tlaků, které 
ohledně rozhodčích vznikly, odmítla přijet Monique Peutz. Přijede pouze jako školitelka, 
rozhodovat nechce. Dále pořadatel vznesl dotaz, proč není MČR ve vybraných závodech pro 
záznam na ČT4. ČJF dostala 10 míst pro záznamy ze všech MČR a MZ. Vybrala tedy CDI 
Brno, nikoliv MČR. Lze tedy pouze nahradit CDI za MČR. Je několik závodů MZ a MČR, 
které ze stejného důvodu (limit 10 pořadů) nebyly do seznamu zařazeny. Touto situací vzniklo 
i mnoho dalších dohadů v drezurní veřejnosti – VV ČJF tedy prohlašuje, že neuvažuje o 
odvolání manažerky z její pozice a vzhledem k aktivitě, kterou ona i celá komise projevuje 
(hlavně v oblasti vzdělávání - semináře a školení se zahr.lektory a trenéry, na něž jsou velmi 
dobré ohlasy) ani není důvod o odvolání uvažovat. 

4. VV ČJF projednal zápis z komise 28.3.2014. 
 
Všestrannost: 

1. Manažer informoval o klinice s Ch.Klingspoor. Mezi jezdci jsou na pravidelné tréninky s touto 
zahr.rozhodčí a trenérkou velmi kladné ohlasy. 

2. Manažer informoval o školení rozhodčích – cross na styl. Školitel p.Krzyzanowski. Při startu 
cca 60 dvojic proběhlo vždy hodnocení polského školitele. Každý rozhodčí musí absolvovat 
alespoň 2 školení (celkem jich proběhne 6 při závodech KMK). 

3. VV ČJF jmenoval na návrh komise ing.Markétu Kvapilovou specializovaným rozhodčím pro 
všestrannost. 

4. VV ČJF schválil, že při MČR může startovat stejná dvojice v soutěži jednotlivců i družstev, 
protože se MČR v obou kategoriích koná v jiném termínu a na jiném místě.  



 2 

5. B.Rejnek za FEI bezpečnostní komisi navrhl rozdělit stewardy všestrannosti do kategorií.  
6. Komise projednala návrh na pořadatele MČR 2015. doporučení Borová: sen.jun.Y,děti. Brno 

Panská Lícha: družstva, pony. 
7. VV ČJF projednal zápis z komise 11.4.2014. 

 
 
Voltiž: 
 

1. Manažerka omluvena. 
 
Pony:  

1. Komise jednala s pořadatelem MČR pony S+D Brno Panská Lícha. Předmětem byla kolize 
termínu MČR s Moto GP Brno. Jedná se o velkou komplikaci, zejména kvůli dopravě. Komise 
trvá na termínu MČR a po dohodě s původním pořadatelem bylo MČR přesunuto do 
Zduchovic. (VV ČJF hlasování: pro Pecháček, Metelka, Denková, Říhová, proti Theimer). 

2. Stylšampionát: VV ČJF neschválil žádost pony komise  - stylové soutěže musí být 
rozhodovány dle PJS (počet a kvalifikace stylových rozhodčích). Bude navržena koncepce 
vzdělávání stylových rozhodčích a rozšíření o nové rozhodčí.  

3. Pony komise předložila návrh složení funkcionářů na MČR 2014. 
4. VV ČJF projednal zápis z pony komise 27.3.2014. 

 
Reining: 

1. Manažer omluven.  
 
Skoky:  

1. Manažer omluven. 
2. VV ČJF projevil nespokojenost s prací manažera skok.komise, špatná komunikace, chybí 

zápisy atd.  
3. Koncepce Stylšampionátu 2014 byla dodána. Nicméně v nepoužitelném stavu. Ze strany VV 
ČJF upraveny výšky parkurů dle PJS.  

4. VV ČJF ukládá skokové komisi provést nominaci českých jezdců na CSI3*-W Olomouc. 
Průběh musí být stejný jako v případě jakéhokoliv reprezentačního výjezdu, nominace podléhá 
národní federaci, resp.její skok.komisi.  

5. VV ČJF projednal návrh skok.komise na změnu počtu styl.rozhodčích ze dvou na jednoho – 
neschváleno – pravidla platí od 1.4.2014. 

6. VV ČJF projednal návrh skok.komise na změnu STP2014 a kvalifikací na MČR 2014: nově –
STP senioři 1.kolo T*, 2.kolo T**, 3.kolo T**, kvalifikace 2 x T* nebo výška 145cm 
v zahraničí nebo vyšší s max.počtem tr.b. 12 z obou soutěží. Při splnění kvalifikace v zahraničí 
předloží jezdec výsledkovou listinu. V souvislosti se STP obdržel VV ČJF v průběhu jednání 
16.4. návrh oblasti A, který se částečně shoduje s návrhem skokové komise. Návrh oblasti jako 
celek schválen nebyl. 

 
Spřežení 

1. Manažer informoval o semináři, který proběhl v Němčicích. Účast 47 jezdců.  
2. Manažer informoval, že soustředění reprezentace pro čtyřspřeží povede T.Timmermann 

(NED). První soustředění proběhlo 4.-6.4.2014 v Kladrubech.  
3. V širším reprezentačním kádru pro jednospřeží je 12 jezdců. Trenér Jiří Nesvačil st. První 

soustředění proběhlo 7.-8.4.2014 v Kladrubech. 
4. VV ČJF jmenoval na návrh komise a oblasti Ilu Hrdličkovou specialiozvanou rozhodčí pro 

spřežení.  
5. Manažer informoval o školení FEI, kde se účastnili: ing.Kunát - TD, J.Trojanec – TD a 

stewardi: ing.Veselý, B.Trojancová a J.Prokeš. Všichni absolvovali školení úspěšně. 
6. VV ČJF projednal zápis komise 22.3.2014.  
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Ostatní: 
1. VV projednal zápis z 12.3.2014 
2. Via Solaris – CSI2* (W) Pardubice – 11/2014. GS oslovila AUT NF s kolizí termínu mezi 

případným CSI2* Pardubice a závody CSI2* Ebreichsdorf (13.-16.11.2014). AUT 
konzultovala kolizi s pořadatelem, ten se zápisem českých závodů do kalendáře FEI 
nesouhlasí. Jelikož v takových případech FEI zasílá vždy pořadateli, který byl v kalendáři 
nahlášen včas (v tomto případě CSI Ebreichsdorf) „kolizní“ email, je nanejvýš pravděpodobné, 
že by byl odmítnut i tento oficiální krok přes FEI. 

3. Dne 22.4.2014 se uskuteční tisková konference ČJF v Anežském klášteře – kontakt s médii za 
ČJF Josef Malinovský. 

4. Dr.Říhová informovala o jednání vzdělávací komise – odevzdala zápis 3.4.2014. Byla 
přizvána A.Mašková, která komisi představila vzdělávací systém jezdců navazující na 
systematickou práci jejich instruktorů a trenérů FRA NF. Dr.Říhová bude kontaktovat FRA 
NF se žádostí o součinnost, protože systém se jeví jako velmi dobrý.  

5. Diskuze k doškolování rozhodčích všech disciplín. JUDr. Říhová znovu vysvětlila, že 
doškolování je rozděleno na dvě části. První část je všeobecná v rozsahu 6 hodin (podobná 
jako dříve refreshing) a druhá část je specializovaná dle požadavků disciplín. Obě části 
pořádají oblasti. Část specializovanou dle disciplín (teoreie pravidel disciplíny a praxe) 
pořádají oblasti ve spolupráci s jednotlivými komisemi disciplín. Povinnost doškolování je 
upravena i tzv. přechodným ustanovením v následujícím znění, které bylo dnes schváleno: 
„Rozhodčí, od jehož posledního doškolení uplynulo k 31.12.2013 více než 2 roky, se musí 
v souladu s novým systémem zúčastnit doškolení dle bodu I a II na str.73 dokumentu 
Vzdělávání do 31.12.2014.“  

6. VV ČJF projednal nabídku produkce JBS. Po porovnání všech parametrů (komentátor, skryté 
titulky nejsou v ceně, délka pořadu apod.) se rozhodl pokračovat ve spolupráci s produkcí 
Equinet,s.r.o. 

7. VV ČJF projednal zápis a usnesení z konference oblasti L 30.3.2014. 
8. VV ČJF projednal zápis z oblasti D 11.3.2014  
9. VV ČJF projednal zápis z oblasti V 19.3.2014  
10. VV ČJF projednal zápis z oblasti E 29.3.2014 a jmenoval ing.Zdenku Liškovou nár.rozhodčí 

pro skoky. 
11. VV ČJF projednal zápis z oblasti B 25.3.2014 – bod 11) platba za registraci subjektu – datum 

odeslání peněz vs. datum připsání na účet – datem platby se rozumí datum připsání platby na 
účet, což bylo schváleno Radou ČJF dne 22.9.2011 v rámci bloku vnitřních směrnic. Dále ke 
změně názvu JK Český Dvůr – změna názvu se nehlásí na MV ČR (!!!) ale na místně příslušný 
Krajský soud, který vede spolkový rejstřík. Ty jsou téměř ve všech krajích zahlceny změnou 
obč.zákoníku a převzetím agendy právě z MV ČR. Tedy změna z JK Český Dvůr na JK 
Mariánovice by obnášela dvojí vyhotovení všech licencí v průběhu cca 2 měsíců, čemuž se 
tímto zabránilo. Správnost vlastního postupu si GS ověřila na spolkovém rejstříku.  

12. VV ČJF projednal zápis z oblasti C 22.1.2014. 
13. VV ČJF projednal zápis z oblasti R 15.2.2014. 
14. VV ČJF projednal zápis a usnesení z konference oblasti R 15.2.2014.  
15. VV ČJF projednal zápis z oblasti K 7.3.2014 + usnesení z konference oblasti K 7.3.2014. 

Vzdělávací komise se bude zabývat kategorizací jezdců. 
16. VV ČJF projednal zápis z oblasti F 4.3.2014.  
17. VV ČJF schválil seriál závodů „Middle Europe Jumping Cup 2014“  
18. VV ČJF obdržel žádost Mgr.Balnarové o doporučení akreditace u MŠMT. Středisko by 

působilo v Albertovci, což by pro členy ČJF bylo svou polohou vhodné. V Moravskoslezském 
kraji žádná akreditovaná škola podporovaná ČJF není. Vzdělávací komise vydá stanovisko. 

19. Upozornění: bezpečnostní vesty je nutné používat v disciplíně skoky do 16 let včetně, tedy do 
data 17.narozenin. 

20. VV ČJF neschválil žádost B.Novohradského a trvá na dodržování PJS v hobby soutěžích dle 
Všeobecných pravidel a Pony pravidel o otázce min.věku soutěžících (pony i hobby soutěže od 
8 let věku dle PJS). 
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21. Skokové soutěže s následným rozeskakováním jsou klasické soutěže a lze si v nich plnit 
kvalifikaci na MČR. 

22. VV ČJF schválil seznamy funkcionářů pro MČR 2014.  
23. VV ČJF schválil úpravu rozpisu pro ZP. 
24. Ve stylových soutěžích je povolena kumulace funkce TD a stavitele parkuru se stylovým 

rozhodčím, pokud TD a stavitel parkuru jsou stylovými rozhodčími na seznamu ČJF. 
25. JUDr.Toman předložil návrhy úprav dokumentů pro Konference a návrh úpravy Stanov ČJF. 
26. ing.Metelka upozorňuje všechny OV, aby věnovaly odpovídající pozornost při schvalování 

rozpisů NZ (stylové soutěže, platné drez.úlohy, počty funkcionářů, články soutěží apod. 
27. Příští jednání VV ČJF se uskuteční 14.5.2014. 
 

Úkoly z předchozích zasedání: 
Úkol Termín Číslo 

úkolu Zodpovídá Nový termín 
Stav plnění  

Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními 
údaji o refreshingu 

12.6.2013 
2/23 

GS, ing.Metelka  

Souvisí se změnou 
dtb.systému, 2014 

Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo 13.11.2013 
1/28 

GS 12.3.2014 

Částečně splněno 
Trvá 

EEF, FEI solidarita (podpora styl.soutěží všestrannost)     16.1.2014 
  2/30 

GS     16.4.2014   
Trvá 

Koncepce Stylšampionátu 2014 16.1.2014 
3/30 

Mgr.Perníčková, Petr Švec 16.4.2014  
Splněno 

Předběžné návrhy a žádosti o MČR 2015 30.4.2014 
5/30 

Manažeři  
Trvá 

Dlouhodobá koncepce činnosti disciplín    30.6.2014 
  6/30 

Manažeři  
Trvá 

Jednání s Českou televizí – změna fin.podmínek     12.3.2014 
 4/23 

J.Malinovský   
Průběžně 

VŘ na prodej reklamního prostoru     31.3.2014 
 5/23  

J.Malinovský (+ GS) ve spolupráci s Dr.Tomanem    16.4.2014 
Trvá 

Dopis ing.Šebkové 16.4.2014 
1/33 

Členové VV a komise  
Komise splněno 

Kodex chování     30.4.2014 
  2/33 

Manažeři   
Trvá 

Kolize termínu Ebreichsdorf – komunikace s AUT NF 31.3.2014 
3/33 

GS  
Splněno 

 
 
 
Úkoly z 34.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  
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Koncepce vzdělávání styl.rozhodčích 31.7.2014 
1/34 

Vzdělávací komise  
 

Kontakt – FRA NF vzdělávací systém    31.7.2014 
  2/34 

Vzdělávací komise  
 

 
 
Přílohy:  

- zápis z komise všestrannosti – 11.4.2014 
- zápis z drezurní komise – 28.3.2014 
- zápis z komise vytrvalosti 
- zápis z komise pony – 27.3.2014  
- zápis z komise spřežení – 22.3.2014  
- zápis z oblasti B – 25.3.2014  
- zápis z oblasti C – 22.1.2014 
- zápis z oblasti D – 11.3.2014 
- zápis z oblast E – 29.3.2014 
- zápis z oblasti F – 4.3.2014 
- zápis z oblasti K -7.3.2014 
- zápis z konference oblasti K – 7.3.2014 
- zápis a usnesení z konference oblasti L – 30.3.2014  
- zápis z oblasti R – 15.2.2014 
- zápis a usnesení z konference oblasti R – 15.2.2014 
- zápis z oblasti V – 19.3.2014 
- dokument - stylšampionát 2014 


