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Zápis  z  8. zasedání VV ČJF, o.s. dne 18. 1. 2012  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Ivan Černoch, 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, Ing. Jana Zetková, MUDr.Helena Žižková 
 
Hosté: Gabriela Křístková, ing.Antonie Pellarová, JUDr.Petr Toman     
 
 
Skoky: 

1. Manažer upozornil na potvrzování zahraničních kvalifikací přes skokovou komisi. 
2. Manažer informoval o zasedání skokové komise, které proběhne 3.2.2012 na Pýrově. V rámci 

tohoto jednání proběhne i vzdělávací den, kde budou představeni adepti na účast na ME 
v Ebreichsdorfu. 

3. Z důvodu přesunu termínu CSI Zduchovice, které bylo zařazeno do kvalifikací na ME – děti, 
J, Y, skoková komise rozhodne o náhradním povinném výjezdu v rámci kvalifikace na ME. 

4. Skoková komise doporučuje na jmenování specializovaným rozhodčím I. Hůlkovou a M. 
Šveňkovou, na návrh příslušného OV. 

5. VV ČJF projednal STP 2012 pro skoky a Ing. Metelka navrhl úpravy, které budou 
zapracovány – v kategorii mladí jezdci došlo ke zmírnění obtížnosti jednotlivých kol MČR na 
S**, ST*, ST** . 

 
 

Drezura: 
1. Manažerka informovala o zasedání komise, které proběhne 23.1.2012.  
2. VV ČJF projednal STP 2012 pro drezuru, které budou doplněny po jednání komise o 

kvalifikace na MS mladých koní ve Verdenu. 
3. Manažerka projevila nesouhlas se snížením rozpočtu disciplíny 2012 na  reprezentaci seniorů, 

který byl snížen o 20tis. Kč (tj. o 1/3). Na základě vyjádření tohoto nesouhlasu bylo 
vysvětleno, že převod z roku 2011 činí 55tis. Kč a tím se vše srovnává. 

4. VV ČJF zatím neobdržel písemné rozhodnutí disciplinárního řízení OV Praha ohledně 
stížnosti na jezdkyni A.Z. za nerespektování drezurního kvalifikačního systému pro 
mezinárodní závody. 

 
Všestrannost: 

1. VV ČJF projednal zápis z jednání komise – 9.1.2012 
2. Komise všestrannosti doporučuje účast MVDr. Trundy a MVDr. Pavlínové na školení 

veterinářů FEI. 
3. Viceprezident pro sport Ing. Theimer informoval o schůzce v Pardubicích dne 16.1.2012 (za 

účasti ing.Pecháčka a L.Spiwokové), která se týkala pořádání závodů na dostihovém závodišti. 
Bohužel v současné době to na 90% vypadá, že se neuskuteční jarní ani podzimní národní 
závody. Ohledně MČR a MZ proběhne 15.2.2012 další schůzka. Z tohoto důvodu VV ČJF 
žádá komisi všestrannosti o vyhledání případného náhradního místa pro konání MČR . 

4. GS zjistí informace o spolupráci s POL NF na ME – J 
5.  VV ČJF projednal STP 2012 pro všestrannost a po úpravě je schválil. 
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Spřežení: 
1. Manažer informoval o konání halových závodů dne 28.1.2012 v Semicích,  kam byla 

přislíbena účast televize. 
2. Komise spřežení připravuje termíny soustředění tak, aby se povedlo načasovat formu na MS. 
3. Nové otázky ZZVJ – A odevzdá manažer do 22.1.2012 JUDr. Říhové. 
4. VV ČJF projednal STP 2012 pro spřežení a po úpravě je schválil. 

 
Voltiž: 

1. Manažerka informovala o zasedání komise, které bude 21.1.2012 ve Frenštátě pod Radhoštěm. 
2. Pravidla voltiže jsou již přeložena, ale je třeba ještě přeložit směrnice. Náklady na překlad činí 

cca 10 – 12tis. Kč. 
3. Manažerka informovala o termínu MS seniorů ve voltiži, které se bude konat ve dnech 13. – 

19.8.2012 v Le Mans 
4. STP 2012 pro voltiž budou doplněna o kvalifikaci na MS a odevzdány do 22.1.2012. 

 
Reining: 

1. VV ČJF projednal a schválil STP 2012 pro reining. 
2. Manažer informoval o konání semináře v Římě  ve dnech 28. – 29.1.2012 ohledně nového 

znění pravidel FEI, kterého se zúčastní p. Ing. Havlík. S ohledem na závěry z tohoto 
semináře žádá manažer o benevolenci v dodání českého znění těchto pravidel. Na základě 
této žádosti VV ČJF stanovuje termín dodání pravidel reiningu do 29.2.2012. 

3. Manažer informoval o konání ZZVJ ve spolupráci se Středočeskou oblastí dne 7.4.2012 
v Krakovanech. 

4. Nové otázky pro testy ZZVJ – reining odevzdá manažer do 22.1.2012 JUDr. Říhové. 
5. Podmínky pro získání výkonnostních odznaků odevzdá manažer do 28.2.2012 

ing.Metelkovi. 
 

 
Vytrvalost: 

1. VV ČJF vyslovuje poděkování reprezentantům za účast na MS – J v Abu Dhabi. 
2.  Manažer informoval o osobním pozvání Heleny Terberové na závody v Abu Dhabi 11.2.2012 

na 160 km, tzv. The President Cup. 
3. Nová pravidla vytrvalosti byla manažerem odeslána na email GS. 
4. Manažer vznesl dotaz kolik peněz z rozpočtu disciplíny bylo převedeno z roku 2011, kdy 

převod úspor z r. 2011 byl krácen o 50 %, tj. 42tis. Kč. VV ČJF rozhodl tuto částku 
zaokrouhlit na 50tis. Kč. 

5. Manažer informoval o plánované účasti reprezentantů na MS - S, ME – J. 
6. VV ČJF projednal a schválil STP 2012 pro vytrvalost 
7.  Manažer pozval všechny přítomné na vyhlášení výsledků vytrvalosti za rok 2011 – Praha, 

Divadlo Na Fidlovačce 4.2.2012. 
 
Pony: 

1. Komise pony nebyla od minulého jednání VV ČJF svolána, pouze komunikovala 
prostřednictvím emailu.  

2. Manažerka informovala o přípravě drezurních soustředění pony v termínech 10. - 12.2. 2012 
v Herouticích (školitel – Z. Beneš) a 3. – 4.3. 2012 v Borové (školitel – D. Křemenová). Na 
každé z těchto soustředění bude z rozpočtu disciplíny uvolněn příspěvek 5000,- Kč.  

3. Manažerka informovala o plánu reprezentace na rok 2012. Reprezentace bude rozdělena na 
kádr A (jezdci na úrovni MZ, směrem k účasti na ME) a kádr B (talentované děti mladší 12-ti 
let, které nemohou startovat na MZ). 

4. V rámci ČDP proběhne seriál Wintermühle Trophy, který je vypsán ve dvou kategoriích – 
pony a J. Finále se bude konat ve dnech 28. – 30.9.2012  na Hradišťku jako tříkolová soutěž 
(úloha DD, DJ a FEI Kür pro pony). 

5. Úpravy pravidel pro pony předány Ing. Metelkovi. 
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6. Manažerka informovala o spolupráci s JUDr. Říhovou na stylovém šampionátu a stylových 
soutěží. Proběhlo první dobrovolné školení v Ansbachu. První povinné školení bude 17. – 
19.2. 2012 ve Svinčících. Do konce ledna bude předložen jmenovitý seznam účastníků tohoto 
školení. 

7. V návaznosti zapojení pony sportu do stylového šampionátu, manažerka informovala o 
přípravě smlouvy se sponzorem na projekt školení. 

8. Bude dodán termínový kalendář pro stylový šampionát – do 20.1.2012 
9. Pony komise podporuje vznik vzdělávací komise a doporučuje VV ČJF, aby ji ustanovil. 
10. Na základě kolize termínu CSI Zduchovice s MZ v Ebreichsdorfu pony komise podporuje 

přesun termínu. 
11. VV ČJF projednal STP 2012 pro pony a vyjádřil nesouhlas s kategorií S, kdy bylo doporučeno 

vrátit zpět tzv. šamiponát nadějí, který nebude součástí STP, ale pouze vložená soutěž MČR. 
Pony komise dodá podmínky šampionátu nadějí.    

 
Obecně k disciplínám: 

1. Ing. Theimer žádá manažery všech disciplín o zasílání zahraničních výjezdů měsíc dopředu a 
za již uskutečněné výjezdy výsledky. 

2. ČOV zajistil na rok 2012 smlouvu s Kooperativou i s OSA. 
3. GS upozornila na zpřísnění podmínek FEI registrace, která je nutná při startu na 

mezinárodních závodech. Pokud nebudou jezdec nebo kůň řádně zaregistrováni před účastí na 
těchto závodech, je jim nevratně tento výsledek škrtán a nelze tento stav zvrátit ani pozdější 
registrací. 

 
Ostatní: 
 

1) VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 7.12.2011 
2) JUDr.Ríhová předložila materiály ke vzdělávání: 

- aktualizovaný návrh podmínek ve vzdělávání v ČJF. Členové VV ČJF obdrží od 
Dr.Říhové výňatek úprav a do příštího jednání VV zpracují připomínky. 

- Podmínky jmenování komisařů ZZVJ, ve kterých vyhověla žádosti oblasti B na vyšší 
počet komisařů jmenovaných za tuto oblast. Schváleno VV ČJF. 

- Návrh na ustanovení komise pro vzdělávání (ing.L.Šímová, ing.L.Gotthardová, 
P.Minářová, Z.Ptáčková, Mgr.Jáchimová). Schváleno VV ČJF. 

- Žádost o vyčlenění 45.000,- z rozpočtu ČJF na fungování komise pro vzdělávání. VV 
ČJF navrhuje požádat oblasti o příspěvek 4000,-  Kč 

- Žádost o záštitu a finanční podporu projektu Cadre Noir. VV ČJF schválil podporu ve 
výši 10.000,- Kč 

- VV ČJF projednal návrh ing.Studence na možné omezení vzdělávacího cyklu pro 
stylové rozhodčí (na 1 školení v Ansbachu a 1 ve Svinčicích) z důvodu finanční 
náročnosti a vzhledem k tomu, že všichni rozhodčí už jsou na určitém vyšším stupni 
kvalifikace. VV ČJF na doporučení JUDr.Říhové o tomto omezení neuvažuje, protože 
značná část výdajů na tento cyklus je pokryta sponzorsky. 

3) VV ČJF projednal žádost Z.Vorlíčkové o finanční podporu plesu SOUZ V.Chuchle. VV ČJF 
neschválil podporu, jelikož na takové aktivity nejsou v rozpočtu prostředky. 

4) VV CJF schválil udělení čestného odznaku pro pana Gustava Svitáka, na doporučení 
příslušného OV. 

5) Ing.Metelka obdržel pravidla ČDP 2012. Dr.Říhová žádá VV ČJF o výjimku z pravidel pro 
finále ČDP. Všechny finálové soutěže se pojedou bez biče. VV ČJF i manažerka drez.komise 
souhlasí. 

6) VV CJF projednal žádost JO La Boheme Zduchovice o posun termínu mezinárodních závodů 
CSI1, CSIJY, CSIch na termín 8.-10.6.2012 z důvodu kolize termínu s nově zapsanými 
závody CSI Ebreichsdorf. Schváleno. 

7) Ing.Pecháček informoval o VH ČSTV, který proběhne 28.1. Za ČJF se zúčastní ing.Pecháček. 
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8) Ing.Pecháček informoval o jednání s ředitelem ČT4 p.Ponikelským – 10.1.2012. Na všech 
záznamech pořízených ČT v roce 2012 se bude muset finančně podílet ČJF, včetně pořadatelů. 
Pořízení deseti záznamů se pohybuje mezi cca 150.000 – 200.000,- Kč. 

9) Ing.Pecháček informoval o jednání se zástupci České pojišťovny ohledně případné nové 
úrazové pojistky pro členy ČJF. ČSTV (resp.ČOV) se podařilo na rok 2012 pokrýt původní 
pojistku u Kooperativy, ale ta již přestává být pro potřeby sportovců vyhovující, tedy i tak je 
třeba ve věci pojištění připravovat další kroky.  

10) VV ČJF vzal na vědomí čerpání rozpočtu k 31.12.2011. Čerpání se ještě může měnit, jelikož 
stále probíhá zaúčtovávání dokladů z roku 2011. 

11) VV ČJF schválil výši odměny pro lektory školení – tzv.refreshingu na 1200,- / 1den. 
12) L.Spiwoková informovala o průběhu oponentního řízení s MŠMT, které proběhlo 18.1. 

v 11.30 hod. Jedná se o obhajobu žádosti o dotaci na program č.I – sportovní reprezentace. 
MŠMT v tomto řízení bohužel přihlíží zejména k úspěšnosti sportu, a pro finanční podporu 
započítává nově pouze ty disciplíny a kategorie, které v posledních 3 letech měly na ME nebo 
MS umístění do 8. resp.16.místa. (tzv.pravidlo 3x a dost). Vzhledem k tomu, že většina 
disciplín (případně věk.kategoríí) tohoto nedosáhla, snižuje se oproti roku 2011 velmi výrazně 
dotace na reprezentaci pro rok 2012. 

13) VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 12.1.2012. JK Pecínov nezaplatil náklady na disc.řízení 
v roce 2011 a tedy nebude subjektu prodloužena registrace na rok 2012. Bod 19) VV ČJF 
nesouhlasí s návrhem OV.  

14) VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 7.12.2011 
15) VV ČJF projednal zápis z oblasti H – 5.12.2011 
16) VV ČJF projednal zápisy z oblasti V – 10.11.2011, 12.1.2012 
17) VV ČJF projednal zápis z oblasti K – 20.12.2011 
18) VV ČJF projednal zápis z oblasti F – 7.12.2011 
19) Termín Rady byl stanoven na 28.3.2012 
20) DK navrhuje, aby se při ZZVJ jezdila pouze úloha Z1 a stejnou úlohu by jezdili i jezdci na 

pony při ZZVJ-pony. Schváleno VV. 
21) Dr.Říhová vznesla dotaz na možnost automatické přechodu pony jezdců na klasické licence. 

VV nesouhasí. 
22) L.Spiwoková bude urgovat podpisy chybějících smluv o technickém zabezpečení MZ a MČR 

2012. 
23) ČJF zahájila školením stewardů v Herouticích 2011 novou koncepci práce a vzdělávání 

stewardů. Prozatím ale platí, že funkci stewarda na národních závodech může vykonávat i 
rozhodčí.  

24) Pakliže uchazeč o školení a zkoušky (např.cvičitele, trenéra atd.) v době přihlášení do kurzu 
nesplňuje některou z podmínek (např.výkonnostní odznak), může se do kurzu přesto přihlásit, 
ale chybějící podmínku musí splnit v době do konání závěrečné zkoušky. 

 
 
Usnesení úkoly  
 
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. 1. 2012  

Částečně splněno 
Úkol trvá 

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody 20.4.2011 
1/85 

GS  31.1.2012 

Částečně splněno 
Jednání trvá 

Zpracovat hodnocení reprezentace 2011 a plán 2012   15.11.2011 
   1/4 

Manažeři   20.12.2011 

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

Manažeři 31.12.2011 

Částečně splněno 
Trvá 

Pravidla 2012 + zpracovat problematiku zdrav.služby na závodech   31.3.2012 
  4/6 

Ing.Metelka  
 

Jednání s Bavorská svazem o podpoře drezury a stylových soutěží 31.1.2012 
  1/7 

GS  

Splněno 
 

Jednání s OSA / nová smlouva 31.12.2011 
2/7 

D.Denková  

Splněno 
Vypouští se 

Jednání o úrazovém pojistění pro členy ČJF / nová smlouvy 31.12.2011 
  3/7 

GS  

Splněno  
Vypouští se 

Podmínky účasti na neofic.ME C týmů - 2013 31.1.2012 
  4/7 

GS  
 

Koncepce stylového šampionátu + semináře Ansbach, Svinčice průběžně 
  5/7 

Dr.Říhová, Mgr.Perníčková  
 

 
 
 
 
Úkoly ze 8. zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Urgovat smlouvy MZ a MČR 2012 15.2.2012 
   1/8 

GS  
 

Jednání s O2 o rozšíření smlouvy o oblastní telefony 15.2.2012 
2/8 

GS  
 

Nové podmínky pro udělování výk.odznaků-reining 15.12.2012 
  3/8 

I.Černoch  
 

 
 
Přílohy: 

- zápis z oblasti B – 12.1.2012 
- zápis z oblasti D – 7.12.2011 
- zápis z oblasti F – 7.12.2011 
- zápis z oblasti H – 5.12.2011 
- zápisy z oblasti V – 10.11.2011, 12.1.2012 
- zápis z oblasti K – 20.12.2011 
- zápis (úprava) z drez.komise 5.12.2011 
- zápisy z komise všestrannosti 6.12.2011, 9.1.2012 
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