Zápis z 36. zasedání VV ČJF - dne 18. 6. 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, ing.Jiří Kunát, Josef Malinovský, Martin
Ohnheiser, Mgr.Jana Perníčková, Andrea Videnková
Omluveni: Ivan Černoch, JUDr.Petr Toman
Nepřítomni: Gabriela Křístková
V úvodu ing.Pecháček přivítal nového manažera skokové komise Martina Ohnheisera.
Spřežení:
1. Manažer informoval o průběhu soustředění reprezentace čtyřspřeží (trenér T.Timmerman 23.25.5.2014) a jednospřeží (trenér J.Nesvačil jr. 6.-8.6.2014). Zprávy ze soustředění budou
dodány na sekretariát.
2. VV ČJF obdržel žádost oblasti B o jmenování M.Jiroušové národním rozhodčím pro spřežení.
Předáno komisi k vyjádření.
3. Rozpis na MČR – A Pardubice 2014 byl schválen 5.6.2014 ing.Metelkou.
Pony:
1. Rozpis na MČR S+D Zduchovice byl odevzdán ke schválení ing.Metelkovi. Ing.Theimer
připraví smlouvu na technické zabezpečení MČR pony ve Zduchovicích.
2. Koncepce činnosti disciplíny bude odevzdán do 30.6.
3. D.Vegrichtová splnila kvalifikaci FEI na ME-D pony- ME se koná v Irsku, tedy účast se ještě
zvažuje, z důvodu vysokých nákladů. Komise proplatí vstupní poplatky. Příspěvek na dopravu
bude případně vyplacen na podzim, dle stavu rozpočtu.
4. Komise schválila proplacení vstupních poplatků na CDIP Brno 2014.
5. Pony komise nesouhlasí s finanční spoluúčastí na náklady na zahr.TD při MČR v Humpolci.
Manažer všestrannosti namítá, že jezdci si sami zahraničního TD vyžádali a od začátku byla
podmínka spoluúčasti ve výši 1000,- Kč na 1 jezdce.
6. VV ČJF projednal zápis z komise – 16.5.2014
Všestrannost:
1. Manažer informoval o průběhu závodů CIC3* Luhmuehlen. Závodů se účastnili jezdci, kteří si
plní kvalifikace na WEG. J.Hatla měl pád. E.Opravilová byla zastavena na trati crossu.
2. Proběhly závody CCI1* Brno (6.-8.6.2014), na něž byly zaznamenány kladné ohlasy.
3. Manažer vznesl dotaz, zda žebříček „military index“ je oficiální statistikou ČJF a kdo ho
spravuje. Military index (stejně jako Parkur index a Dressage index) není žebříčkem
zpracovávaným na ČJF.
4. Koncepce činnosti disciplíny byla odevzdána ing.Theimerovi 30.4.2014.
5. Komise všestrannosti se nepřiklání k návrhu společného Galavečera pro všechny disciplíny.
Preferuje tradiční spojení všestrannosti a spřežení při předávání cen v Humpolci.
6. Rozpis MČR-C družstva Brno byl schválen ing.Metelkou 22.6.2014.
Skoky:
1. Manažer předal členům VV ČJF dotazy, které vzešly z jednání skokové komise k činnosti a
postavení komise v rámci ČJF.
2. Komise souhlasí s kodexem chování členů ČJF, který předložila komise vytrvalosti.
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3. Komise si stanovila dvě stěžejní témata: stylšampionát – revize koncepce. Komise si sjedná
schůzku s Mgr.Perníčkovou a ing.Metsenhauserem pro společnou konzultaci upadajícího
stylšampionátu velkých koní. Stylšampionát pony si drží svoji úroveň a soutěže se vypisují, je
o ně zájem. M.Ohnheiser konstatoval, že ne všichni styloví rozhodčí jsou kompetentní soutěžě
rozhodovat. Také žádá přehodnocení pravidla, že styl.rozhodčí musí rozhodovat v počtu dvou.
4. Druhým tématem jsou stavitelé parkurů: Olaf Peterson, který působil na CSI3*W Olomouc
jako stavitel nabídl dlouhodobou spolupráci na školení českých stavitelů parkurů. Komise
vypracuje koncepci. Dále vypracuje kalkulaci a nabídku možného školení pro případné
zájemce s O.Petersonem. GS zašle manažerovi vzdělávací systém FEI pro stavitele.
5. Jednací řád skokové komise bude upraven a znovu předložen VV.
6. Reprezentace: manažer informoval o výjezdech jezdců ch,J,Y na společné výjezdy do Arezza a
Lamprechsthausenu. Dále informoval o přípravě ME ch,J,Y v Arezzu. Výjezd na ME bude
jako v minulých letech financován za podpory sponzora, který se bude podílet na nákupu
oblečení (sponzor nakoupí oblečení, ze strany ČJF je pouze podmínka loga Czech team na
sakách a dečkách). Ubytování pak bude z 50% hradit komise, 25% sponzor a 25% spoluúčast
jezdců. Vstupní poplatky hradí 100% komise. Část jezdců pravděpodobně nevyužije možnost
bydlení v hotelu – těmto by se pak nevyužití hotelu kompenzovalo formou příspěvku.
7. Nabídka využití areálu v Šamoríně pro soustředění ml.reprezentace ČR (7.-8.7.2014). Je třeba
ještě jednat o podmínkách. Areál je výborně vybaven, proto je vhodný pro tuto příležitost.
8. Manažer žádá, aby bylo přehodnoceno jmenování šéfa ekipy na WEG. Komise navrhuje místo
ing.Šalka vyslat M.Ohnheisera – bude projednáno VV ČJF.
9. JUDr.Říhová pozvala manažera na schůzku vzdělávací komise 16.7.2014, aby byly projednány
otázky styl.soutěží a stavitelů parkurů. Dále žádá manažera, zda by bylo možné dodat přehled
závodů, kde se vypíšou stylové soutěže v r.2014. Žádá o dodání termínu finále stylšampionátu,
kvůli pozvání zahraničních rozhodčích.
10. Rozpis na MČR – sen.Martinice byl schválen 26.5.2014.
11. VV ČJF projednal zápisy z komise – 30.5. a 16.6. a zápis z jednání s GS a D.Denkovou –
2.6.2014.
Vytrvalost:
1. Manažerka informovala o testování koní pro ME JY 2014 za přítomnosti MVDr.Kalové a
MVDr.Freye. A.Terber odmítl nechat své koně podrobit ohyb.zkouškám.
2. Komise předložila VV následující návrhy, které byly VV schváleny:
- pro jezdce se splněnou kvalifikací Novice dle pravidel FEI bude možné otevřít soutěž
L bez omezení maximální rychlosti
- způsob překonání trasy se řídí pravidly vytrvalosti. U soutěží stupně ZM – L se kůň
musí, pod hrozbou vyloučení, pohybovat plynule a přímočaře po vyznačené trase
směrem k cíli, nestanoví-li pravidla jinak
- botičky na koně ve vet.kontrole jsou povoleny
- kategorizace: Začínající jezdci, kteří stoupají kategoriemi, jsou momentálně uzavřeni v
rychlostech - minimální 12 km/hod dle pravidel kategorizace, maximální 16 km/hod
dle omezení rychlostí v nižších soutěžích. Rozdíl 12 - 16 km/hod je ve skutečnosti 30
minut a pokud se stane, že musí jezdec na trati zastavit (např. chyba na trase, oprava
výstroje, podkova ad.), snadno se dostane pod onu spodní hranici a přijde o možnost
postupu v kategorizaci. Dalším případem je účast na závodech s obtížným terénem
(např. Třebušín). Pokud se přidají náročné klimatické podmínky, je mnohdy na takové
trati nemožné dosáhnout min. rychlosti 12 km/hod tak, aby kůň úspěšně prošel všemi
veterinárními kontrolami. Z toho důvodu se komise rozhodla zrušit minimální rychlost
u kategorizace a to u kategorií B (povinnost 2 soutěže st. Z) a C (povinnost 2 soutěže
st. L). Minimální rychlost nechť je stanovena rozpisem daného závodu. Ten nejlépe
zohlední obtížnost terénu a stav trati a tedy i rychlostní možnosti dané trati. Maximální
rychlost 16 km/hod bude korespondovat jak s pravidly novice, tak s omezením
rychlostí v nižších soutěžích
3. V ČT4 se v sezóně 2014 objeví záznamy z celkem 4 důležitých závodů – MČR JY, MČR sen.,
MEJY a MSYH. Komise oslovila firmy, které by mohly vyrábět záznamy pro ČT. Dosud to
2

dělali manželé Litovovi, ale kvůli tlakům a desinformacím v této činnosti pokračovat nebudou.
Finanční podmínky za jakých vyráběli pořady pro TV manželé Litovovi budou ale velmi
pravděpodobně pro oslovené nepřijatelné.
4. Při závodech v Těšánkách proběhlo školení veterinářů s MVDr.Kalovou, velmi dobré ohlasy,
školení bylo dobře a podrobně připravené, dobře vedené.
5. Komise jednala za účasti ing.Šebkové a ing.Theimera. VV ČJF projednal zápis 30.5. a
17.6.2014.
Voltiž:
1. Nominace na ME JY je téměř uzavřená. Chybí pouze jedna žena – bude doplněno po CVI
Kaposvar.
2. Pro WEG prozatím má kvalifikaci stále pouze L.Klouda a J.Bartoňková + skupina, která
kval.FEI nemá stanovené. Žádný další voltižér ani Pas de Deux se prozatím nekvalifikovali.
Komise zvažuje možnost přepravit se do Francie letecky. Finančně by se to oproti dopravě
auty nebo autobusem vyplatilo.
3. O pořádaní MČR-V 2015 mají zájem k dnešnímu dni dva pořadatelé: TJJ Lucky Drásov a TJ
Slovan Frenštát p.R.
4. J.Malinovský upozorňuje, že do 30.6. je třeba rozhodnout a oznámit, jak se bude postupovat
při spolupráci s ČT na vysílání záznamu z MČR-V 2014. J.Malinovský vyžádal kalkulaci od
ČT a předal manažerce. Komise ale pravděpodobně využije jiných možností. J.Malinovský
žádá tedy o oznámení o postupu nejpozději do 30.6.
5. Manažerka pochválila spolupráci s ACE Design, vše co je třeba řešit, řeší ochotně a program
Gallop běží bez problémů.
6. VV ČJF projednal zápis z komise 13.6.2014.
Drezura:
1. Manažerka informovala o účasti na MEJY Arezzo – zúčastní se B.Dvorníková a P.Hašková.
Volnočasová trika poskytne ČJF.
2. Manažerka odevzdala koncepci činnosti disciplíny.
3. Rozpis na MČR D 2014 byl schválen ing.Metelkou 22.6.2014.
4. Manažerka vznesla stížnost na objevující se nedostatky v korektnosti oblečení drezurních
rozhodčích. VV ČJF opětovně upozorňuje na dodržování Všeobecných pravidel SV9.
5. J.Rous nesplnil kvalifikaci na WEG na CPEDI Ebreichsdorf.
6. VV ČJF projednal zápis z drezurní komise 12.6.2014
Reining:
1. Manažer nepřítomen – disciplína se neprojednávala.
Ostatní:
1. VV projednal zápis z 14.5.2014
2. VV ČJF nezměnil šéfa ekipy pro WEG pro skoky – zůstává ing.Šalek.
3. D.Denková informovala VV ČJF, že v delimitaci majetku jsou stále spory mezi oblastmi F a
R. Žádá OV obou oblastí o co nejrychlejší řešení problému.
4. Za KRK se nikdo nedostavil na jednání VV (18.6.) ani Rady ČJF (28.5.), ačkoliv mandát mají
platný stále i odstupující členky.
5. Kodex chování jezdců i funkcionářů ČJF byl obecně přijat. Bude zveřejněn na webu ČJF.
6. Oprava článku 256 skokových pravidel NÚ – povinná bezpečnostní vesta (ne pouze páteřní
chránič) pro všechny sportovce do 16 let kdykoliv sedí na koni (sportovci, kteří v dané
kalendářním roce dosáhli nebo dosáhnou požadovaného věku).
7. VV ČJF projednal zápis komise pro vzdělávání – 5.6.2014.
8. Při CSIO Budapest se uskuteční jednání EEF (3.7.). Za ČJF se zúčastní Dr.Říhová. Schváleno
VV ČJF.
9. VV ČJF projednal zápis z oblasti D – 13.5. – žádost o jmenování M.Kodadové a
J.Rajchmanové-Palečkové národními rozhodčími pro skoky. Bude projednáno na příštím VV
ČJF, žádost nebyla doručena současné skok.komisi k vyjádření.
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10. VV ČJF projednal zápis z oblasti F – 20.5.
11. VV ČJF projednal zápis z oblasti K – 29.5. – návrh: povinnost pro rozhodčí všech disciplín být
držiteli bronz.odznaku – předáno komisi pro vzdělávání.
12. VV ČJF projednal zápis z oblasti B – 3.6. – bod 9) k připomínkování důležitých materiálů je
více než 2 měsíce času, bod 10) podklady, které je nyní nutné dodatečně tisknout jsou
vyžadovány od začátku existence programu EFIPRO a mají své opodstatnění.
13. D.Denková informovala, že na sekretariátu ČJF proběhla kontrola NKÚ ve dnech 9.17.6.2014, zaměřená na dotace MŠMT v letech 2011-2013. Plánovaná kontrola probíhá
souběžně na MŠMT, ČUS, dalších cca 20 sportovních svazech, Obci sokolské atd. Kontrola
neshledala nedostatky.
14. Fond pomoci – D.Denková předložila VV ČJF návrh na změnu v postupech. Ve fondu je při
současném nastavení možné navyšovat donekonečna, prostředky jsou pro jiné potřeby ČJF
nevyčerpatelné. Návrh č.1 stanovit strop (500.000,-), nad který fond nebude už dále
navyšován. Návrh č.2 převést nevyčerpanou částku z daného roku do volných prostředků. VV
ČJF schválil návrh č.1. Následně bude předloženo Radě ČJF na jejím nejbližším jednání.
15. VV ČJF vzal na vědomí usnesení z VH ČUS v Nymburce – 26.4.2014 a závěry z celostátní
porady předsedů svazů ČUS – 16.4.2014. Na obou jednání byla za ČJF přítomna G.Křístková.
16. VV ČJF schválil rozdělení prostředků z programu MŠMT II – SCM a TM – podíl pro oblasti:
klíč je stejný jako v minulých letech. Viz.příloha.
17. VV ČJF schválil rozdělení prostředků z programu MŠMT IV – Provoz a údržba sport.zařízení
mezi žadatele schválené MŠMT. Viz.příloha.
18. VV ČJF projednal tabulku rozdělení výher MČR 2014 z prostředků ČJF. Po úpravě (navýšení
výher pro spřežení A2,A4 a všestrannost-sen. na úroveň skoků-sen.) byl materiál schválen.
Viz.příloha. D.Denková připraví smlouvy s pořadateli.
19. AK Toman, Devátý a partneři vypracovala materiál k zodpovědnosti členů jednotlivých
orgánů ČJF i v souvislosti s novým obč.zákoníkem. Materiál předá D.Denková všem
manažerům, členům Rady a bude uveřejněn na webu ČJF.
20. Dne 17.6.2014 proběhly pohovory se zájemci o pozici GS. Celkem se dostavilo 14 uchazečů,
kteří se přihlásili v termínu 20.5. resp. 10.6.2014. Bohužel většina disponovala naprosto
nedostatečnou angličtinou a velmi nízkým povědomím o jezdeckém sportu a to i na velmi
obecné úrovni. VV ČJF přihlédl k jazykovým znalostem a vybral uchazečku k dalšímu
pohovoru. Dále vybral jednu z uchazeček a nabídl ji pozici asistentky.
21. VV ČJF znovu projednal žádost J.Skřivana o podporu Junior cupu 2014 částkou 5.000,- Kč za
jedno kolo, resp.soutěž. Schváleno VV ČJF.
22. p.Balnarová předala VV %CJF doplněný rozsah osnov Kurzu cvičitelů, včetně jmen školitelů
a termínů jednotlivých akcí.
23. Částka na tech.zabezpečení MČR pony S+S byla navýšena o 30.000,- oproti původnímu
návrhu.
24. ing.Metelka požádala manažery komisí, aby do příštího jednání VV ČJF buď potvrdili
stávající členy, nebo jmenovali nové členy komise rozhodčích ČJF. GS předá manažerům
komisí materiál k tomuto úkolu.
25. J.Malinovský informoval o jednání s provozovatelem výstaviště v Lysé nad Labem ohledně
sponzorských vzkazů v 18 pořadech v ČT – celkem za 54.000,- Kč.
26. Smlouva mezi ČJF a ACE Design k novému webu a online přihlašování. Připomínky ze strany
ČJF, probíhá jednání s Dr.Říhovou. Nový web nezačneme plnit daty dokud nebude vyjasněná
a podepsaná smlouva.
27. Jednání příštího VV ČJF proběhne v úterý 15.7.2014
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Úkoly z předchozích zasedání:
Číslo
úkolu
2/23

Úkol
Termín
Zodpovídá
Nový termín
Systém zpracování celostátního přehledu rozhodčích s aktuálními
12.6.2013
údaji o refreshingu
GS, ing.Metelka

1/28

2/30

5/30

6/30

Defin.znění manuálu a grafického manuálu + zápis do ÚPV - logo

13.11.2013

GS

31.7.2014

EEF, FEI solidarita (podpora styl.soutěží všestrannost)

16.1.2014

Sekretariát

18.6.2014

Žádosti o MČR 2015

30.4.2014

Manažeři ve spolupráci s pořadateli

15.8.2014

Dlouhodobá koncepce činnosti disciplín

30.6.2014

Stav plnění
Souvisí se změnou
dtb.systému, 2014
Částečně splněno
Trvá
Trvá
Trvá
Defin.termín
Trvá

Manažeři
2/33

Kodex chování

30.4.2014

Manažeři
1/34

Koncepce vzdělávání stylových rozhodčích

31.7.2014

Přijato
Vypouští se
Trvá

Vzdělávací komise
2/34

Kontakt- FRA NF vzdělávací systém

31.7.2014

Trvá

Vzdělávací komise
1/35

2/35

3/35

Návrh – úprava cen do soutěží / bod 14

30.6.2014

LPK

31.7.2014

Koncepce a proškolení schvalovatelů rozpisů

30.6.2014

Ing.Metelka

31.7.2014

Odpověď – rozšíření komisařů ZZVJ – oblast R

18.6.2014

Trvá

Trvá

Splněno

JUDr.Říhová
4/35

Odpověď – zdravotní dozor na ZZV – oblast L

18.6.2014

Splněno

JUDr.Říhová
Úkoly z 36.zasedání VV ČJF:
Číslo
úkolu
1/36

Úkol

Termín

Zodpovídá

Nový termín

Koncepce školení stavitelů s O.Petersonem

31.7.2014

M.Ohnheiser
2/36

Smlouva MČR pony Zduchvovice

30.6.2014

Ing.Theimer
3/36

Dodatky smluv s pořadateli MČR – výhry a příspěvek na tech.zab.
D.Denková
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30.6.2014

Stav plnění

Přílohy:
-

zápis oblasti B – 3.6.2014
zápis oblasti D – 13.5.2014
zápis oblasti F – 20.5.2014
zápis oblasti K – 29.5.2014
zápis z komise pony 16.5.2014
zápis ze skokové komise 30.5.2014
zápis ze skokové komise 16.6.2014
zápis z jednání manažera s GS – 2.6.2014
zápis z komise vytrvalosti 30.5.2014
zápis z komise vytrvalosti 17.6.2014
zápis z drezurní komise 12.6.2014
zápis z voltižní komise 13.6.
zápis z komise pro vzdělávání 5.6.2014
Fond pomoci
Rozdělení výher na MČR 2014 z prostředků ČJF
Rozdělení dotace MŠMT program IV
Rozdělení dotace MŠMT program II
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