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Zápis  z  15. zasedání VV ČJF - dne 18.9.2012  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Ivan Černoch, Dana Denková, Václav Drbal, ing.Renata Habásková, 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 
 
Hosté: Gabriela Křístková, JUDr.Petr Toman 
 
Omluveni: ing.Milan Theimer    
 
Skoky: 

1. VV projednal zápis ze skokové komise 17.9.2012. 
2. Manažer informoval o jednání skokové komise.  
3. VV vzal na vědomí zprávu vedoucího ekipy z ME d,J,Y Ebreichsdorf. Ing.Theimer poslal 

připomínky k výsledkům mailem.  
4. VV ČJF schválil rozpis příspěvků z rozpočtu komise účastníkům ME d,J,Y.  
5. Manažer zhodnotil organizaci dvou letošních MČR (Martinice a Ptýrov) a vyslovil pochvalu, 

za skvělou pořadatelskou práci. 
6. Komise navrhuje pořadatele MČR 2013: Martinice d,J (9.-11.8.2013), Ptýrov Y,sen. (12.-

14.7.2013) 
7. Komise už začala pracovat na STP 2013. Po nesouhlasných reakcích většiny OV vypíše 

komise i kvalifikační podmínky pro účast na MČR 2013.  
8. VV schválil příspěvek na účast na Akademickém MS Aaachen ve výši 10000,- Kč na jezdce. 

(L.Kozák, L.Vachutková a M.Šínová) 
9. Manažer odevzdal přetisk manuálu pro stavbu parkuru ing.Metelkovi. Ing.Metelka manuál 

vrátil v opravě chyb. 
10. Komise plánuje ucelený vzdělávací systém s podporou p.Satlera 
11. M.Ohnheiser bude na komisi aktualizovat seznam jezdců v reprezentačním kádru A a B pro 

rok 2013. 
12. Manažer upozorňuje, že z většiny oblastí nechodí návrhy dětí do SCM. 
13. Chybějící praxe A.Vetiškové z minulého jednání VV došla 10.9. na ČJF, a byla předána 

manažerovi komise. Doporučení projedná komise na svém nejbližším jednání. 
14. Manažer obdržel žádost oblasti V o jmenování J.Emmera specializovaným rozhodčím pro 

skoky. Doporučení projedná komise na svém nejbližším jednání. 
15. Komise navrhuje nastavit kategorizaci závodů (A,B,C) a navrhuje jednání s VV. Termín byl 

stanoven na 9.10. v 16.hod na Strahově. 
16. VV schválil zadání programování ACE Design. Se změnou parametrů tabulky tech.stavby 

parkuru musí dojít ke změnám v programech Gallop, Koduk a centrála ČJF. 
 

Drezura: 
1. VV a manažeři poděkovali za práci bývalé manažerce komise Dr.Žižkové a přivítali 

ing.Habáskovou. 
2. VV schválil složení nové komise /elektronicky/. Manažerka informovala o jednání komise. 

VV projednal zápis 12.9.2012. 
3. Manažerka informovala o průběhu WDCH Hradištko a stoupající kvalitě dvojic. 
4. Drezurní komise navrhuje změnu personálního obsazení SCM Kolesa. Vedouci trenér: Zdeněk 

Beneš. Asistentky: Daniela Křemenová, Lucie Marešová. Asistentky mají kvalifikaci cvičitel, 
nastoupí do trenérského kurzu v nejbližším možném termínu. Do doby než dosáhnu 
požadované kvalifikace budou pouze v pozici asistentů, nikoliv smluvních trenérů a nebudou 
ze strany ČJF honorovány z rozpočtu dotace na SCM. 

5. Manažerka odevzdala termíny na SCM 2.pol.2012. Před listopadovým tréninkovým cyklem 
proběhne navíc dvoudenní soustředění s M.Hanower pro seniory z rozpočtu komise.  
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6. VV schválil nákup notebooku a dataprojektoru pro potřeby SCM. 
7. Komise doporučuje pořadatele MČR: Hradištko d,J,Y,sen. (26.-28.7.2013). Pokud bude zájem 

ze tsrany dalších klubů, kteé letos žádali nebo MČR pořádali, bude v r.2014 uděleno MČR do 
Brna (P.Lícha) a v r.2015 do K.Varů S.Role. 

8. Manažerka zhodnotila spojené finále KMK Zduchovice 2012. Myšlenka spojit jezdce a diváky 
dvou disciplín není špatná, ale ve Zduchovicích docházelo k časové kolizi mezi oběma 
disciplínami a nebyl dobře ozvučený drez.obdélník. 

9. Manažerka a Dr.Říhová předložily návrhy na samostatné ZZVJ pro derzurní jezdce. Schváleno 
VV ČJF. 

10. VV jmenoval na návrh oblasti G D.Kuřitkovou národní rozhodčí pro drezuru. 
 
Všestrannost: 

1. Podzimní termín SCM je 23.-25.11.2012. Do seznamu dětí bude doplněna V.Rokytová. Chybí 
žádost z oblasti. 

2. Komise nominuje na MS YH Lion 2012 dvojici M.Trunda (Bemmie). Budou hrazeny vstupní 
poplatky. Jedná se o ofic.výjezd. 

3. Manažer předloží přehled dodatečných příspěvků za výjezdy 2012. 
4. Komise navrhuje pořadatele MČR 2013: Kolesa Y,družstva (5.-7.7.2013), Humpolec senioři 

(22.-24.8.2013) a Borová d, pony, J (21.-22.9.2013) 
5. VV projednal zápis z komise všestrannosti 19.8. 

 
Spřežení:  

1. Manažer informoval o výjezdu a výsledcích na MS-A4, DAP a MS-A1 i dalších výjezdů. 
2. Komise doporučuje pořadatele MČR 2013: Police nad Metují – všechny kategorie (2.-

4.8.2013) 
3. Komise žádá nákup dalších 15 vysílaček, které by byly používány pouze pro spřežení. O 

zakoupené vysílačky je velký zájem pro výjezdy do zahraničí i pro závody v ČR. Další nákup 
vysílaček v roce 2012 není možný. Bude řešeno v roce 2013. 

4. Ing.Kunát žádá o žádost na FEI o udělení kvalifikace „O“. Manažer zjistí podmínky FEI pro 
tento postup.  
 

Voltiž: 
1. Manažerka informovala o jednání komise, které proběhlo emailem. VV projednal zápis. 
2. Manažerka informovala o účasti a výsledcích na MS v Le Mans. L.Klouda obsadil 7.místo a 

J.Zelinka 11.místo.  
3. Při posledních voltižních závodech v ČR byl k dispozici ing.Podéšť, který dořešil s ing.Purrem 

problémy s Gallopem. 
4. Komise plánuje na podzim soustředění. 
5. Manažerka informovala o dvou zájemcích o pořádání MČR: PZOO Chomutov a TJJ Lucky 

Drásov.  ČJF obdržela žádost pouze od PZOO Chomutov. Paravoltižní MČR se bude konat 
v Olšanech, což je jediný zájemce a tradiční pořadatel.  

6. VV projednal žádost o možnost účasti L.Kloudy na MČR, ačkoliv nesplňuje jedn u 
z podmínek kvalifikací 2012. VV žádost neschválil (3 proti, 2 pro), i z důvodů, že v jiných 
disciplínách v letošním roce nebyla udělena žádná výjimka. 

7. Manažerka požádala VV o uvolnění z funkce manažera voltižní komise a to v co nejkratší 
možné době. 
 

Vytrvalost: 
1. Manažer informoval o účasti a výsledcích z MS sen.Euston Park a ME JY Mont le Soie. Jezdci 

dosáhli velmi dobrých výsledků, zejména na MS-sen. 
2. Manažer informoval o MČR-sen. Most.  
3. GS se na žádost komise pokusí vyjednat na FEI možnost účasti dvou družstev na ME Most 

2013.  
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4. Manažer informoval o nárůstu výkonnosti a počtu jezdců na vyšší úrovni, ale poklesl počet 
jezdců na tratích 40-60 km, což přisuzuje absenci ZZVJ speciálně pro vytrvalost a žádá VV o 
schválení ZZVJ pro disciplínu. Bude projednáno a navrženo prostřednictvím Dr.Říhové. 

5. GS požádá o udělení dotace MŠMT na Významnou sportovní akci 2013 – ME Most.  
6. Komise doporučuje pořadatele MČR: Mikulov – JY (14.-16.6.2013), Borotín – sen. (do 30.9. 

bude manažer informovat VV, zda Borotín bude pořádat MČR, protože před jednáním VV 
došlo ke stažení žádosti ze strany klubu) 

7. JK Mikulov ve spolupráci s M.Kyselým žádá o přidělení ME 2014. Komise žádost podporuje. 
Bude odesláno na FEI. 
 

Pony: 
1. Manažerka informovala, že člen komise J.Matuška zůstává v komisi. 
2. VV projednal zápis z pony komise – 17.8. 
3. Manažerka žádá o schválení příspěvků na podzimní soustředění pony: Bohuňovice (trenér 

D.Fialka), Mělník (trenér V.Mestenhauser), Heroutice (trenér Z.Beneš). Na každé soustředění 
přispěje pony komise částkou 5000,-Kč. Schváleno VV. 

4. Manažerka informovala o úspěšných výjezdech pony jezdců na národní závody (POL, 
AUT…). V polském Rybniku obsadily české jezdkyně 1.a 2.místo. Další výjezd na nár.závody 
je plánován v říjnu do Rakouska. 

5. Manažerka informovala o finále Styl šampionátu pony – proběhlo při MČR ve Zduchovicích. 
Finále pro velké koně proběhne v Hořovicích před finále ČSP (rozhodčí p.Hagendorn a 
J.Chýle). závěrečné zkoušky proběhnou pravděpodobně v Herouticích 16.-18.11. Koordinace 
Mgr.Perníčková a Dr.Říhová. 

6. Komise doporučuje pořadatele MČR: Borová všestrannost (21.-22.9.2013) a Hradištko skoky, 
drezura (15.-18.8.2013) 

7. Manažerka se ptá, zda existuje smlouva o měření pony s inspektory Equiservis Konzulent. 
Smlouva neexistuje. Bude dále řešeno.  

 
Reining: 

1. Manažer informoval o průběhu MČR v Krakovenech. Sbor rozhodčích byl zahraniční, což je u 
subjektivně hodnocené disciplíny velmi dobré. Celkově byla organizace na výborné úrovni. 

2. GS vyžádá na FEI podmínky kvalifikací na ME 2013. 
3. komise ponechala přidělení MČR 2013 na rozhodnutí VV.  

 
Všechny disciplíny: 

- Dr.Říhová upozorňuje, že je třeba dodat návrhy na doškolování rozhodčích. Každá 
disciplína má svá specifika a není možné, aby pro všechny disciplíny byl nastaven 
jednotný systém doškolování 

- Ing.Pecháček upozorňuje, že STP a kvalifikace 2013 musí být promyšlené a dobře 
nastavené od počátku sezóny, protože VV nebude udělovat žádné výjimky. 

- Ing.Pecháček obdržel mailem připomnky ing.Theimera k účasti na významných 
závodech 2012, které přednesl manažerům jednotlivých disciplín 

- D.Denková žádá manažery disciplín, aby odevzdali rozpočet nákladů na r.2013 do 
31.10.2012 

Ostatní: 
 

1) VV ČJF projednal zápis z posledního jednání 8.8.2012 
2) VV ČJF projednal s Dr.Tomanem možnosti zastřešení hoby soutěží, bude projednáno i na 

Radě 19.9. a na jednání VV 10.10. proběhne schválení finální podoby. VV se přiklání k tomu, 
že soutěže hoby budou ošetřeny v pravidlech ČJF. 

3) Ing.Pecháček informoval o jednání na MZe o zpřísnění zápisu změny majitele v ÚE Slatiňany, 
kde byli přítomní za ČJF Dr.Toman a ing.Pecháček. MZe přistoupilo na návrh a předává ho 
v řízení dále. 

4) Ing.Pecháček informoval o jednání ČOV. Pro rok 2013 bude vypsáno VŘ na smlouvu o 
úrazovém pojištění členů sportovních svazů. 
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5) VV souhlasí s jmenováním ing.Pecháčka do pléna ČOV pro další období. 
6) VV projednal s A.Terberem možnosti pořízení různých typů karet pro doložení členství ČJF. 
7) VV projednal a schválil žádost oblasti F a J.Kotvové, aby jmenovaná mohla vykonat zkoušky 

rozhodčích ačkoliv není zatím držitelkou bronzového odznaku. VV žádost schválil, za 
podmínky, že licence bude J.Kotvové udělena až získá výkonnostní odznak. 

8) Oblast D žádá o možnost přihlásit k ZZVJ dítě ve věku 11 let. VV souhlasí, za předpokladu,že 
licence mu bude udělena v roce 2013 (tedy v roce dosažení 12let). 

9) VV vzal na vědomí rozhodnutí OV oblasti B ve věci stížnosti podané R.Štýrskou na JO La 
Boheme Zduchovice. 

10) VV vzal na vědomí čerpání rozpočtu k 31.7.2012. 
11) VV vzal na vědomí zápis a závěry revize KRK ze dne 14.8. 
12) D.Denková přednesla návrh na změnu formy rozpočtu. VV doporučil novou obsahovou náplň 

rozpočtu ke schválení Radě. 
13) Ke dni 30.9. opět proběhne „stop stav“ centrály, kdy budou stažena data ke kontrole oproti 

příjmům za licence. 
14) D.Denková žádá OV a oblastní sekretáře, aby předložili návrhy rozpočtu oblastí do 

31.10.2012. 
15) VV projednal žádost o schválení třístranné smlouvy mezi ČJF, JK Farma Ptýrov a JS Equitana 

Martinice, zajišťující přidělení MČR (d,J,Y,sen). VV návrh neschválil (hlasováním 1 pro, 2 
proti, 2 se zdrželi). 

16) VV ČJF rozhodl o přidělení MČR a MZ 2013. v příloze. 
17) VV projednal zápis z oblasti A – 28.8. 
18) VV projednal zápis z oblasti B – 8.8. 
19) VV projednal zápis z oblasti C – 26.8. 
20) VV projednal zápis z oblasti D – 14.8. 
21) VV projednal zápis z oblasti G – 5.9. OV kooptoval nového člena T.Hlavenku. 
22) VV projednal zápis z oblasti H – 4.6. 
23) VV projednal zápis z oblasti K – 7.8. 
24) Zasedání EEF, které mělo proběhnout v říjnu v Gruzii bylo zrušeno. 
25) VV schválil účast ing.Pecháčka a Dr.Kolářové na GA FEI v Istanbulu (4.-10.11.). Ve dnech 

6.-7.11. se v rámci GA koná workshop k obsluze nové FEI databáze – účast GS.  
26) J.Malinovský předložil VV návrh na nabídky potenc.partnerům ČJF. Bylo schváleno, že 

J.Malinovský se sejde se zástupci ACE Design ve věci návrhu na nový web ČJF. J.Malinovský 
žádá VV o stanovení deseti prioritních závodů 2013, o který začne jednat s Českou televizí. 

27) GS a D.Denková upozorňují, že TJ Orion Modřany nedodal urgované dokumenty k udělení 
dotace z programu IV pro rok 2012.  

28) VV schválil cestu D.Denkové do Ostravy na další jednání soudu v kauze H.Šalamonová – 
24.9. 

29) VV schválil nákup notebooku pro potřebu skokové komise z jejího rozpočtu. Ing.Bůžková 
zašle parametry, které by měl notebook splňovat.  

30) Nové termíny zkoušek rozhodčích:  
- Brno (12.-13.1.2013) komise: ing.Pecháček, ing.Metelka, J.Trojanec, ing.Schützová 
- Heroutice (16.-18.11.2012) – zkoušky pro styl.rozhodčí 
- Pardubice (24.11.2012) komise není jmenována 
- Ostrava (1.-2.12.2012) komise: ing.Pecháček, ing.Metelka, ing.Šalek, M.Guznar 

Růžičková 
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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 5.9. 2012  
Úkol trvá 

Kalkulace nákupu karet pro členy ČJF 10.6.2012 
3/12 

GS / A.Terber 31.10.2012 
Trvá 

Dopracovat návrh na doškolování rozhodčích - praxe 8.8.2012 
1/13 

Dr.Říhová + ing.Metelka   10.10.2012 
Trvá 

Organizace styl semináře ve všestrannosti  průběžně 
2/13 

Dr.Říhová + ing.Klauz  
Splněno 

Projednat a zpracovat návrh komise vytrvalosti – bod 3 zápis z 
20.6. 

 
3/13 

Ing.Metelka  

Bude součást 
pravidel 2013 

Výklad hobby soutěží v rámci/mimo rámec ČJF 5.9.2012 
1/14 

Ing.Metelka  
 

Sjednocení tabulek – tech.parametry skoky s výp.technikou 5.9.2012 
2/14 

GS, Denková, ACE Design  
Splněno 

 
Úkoly z 15.zasedání VV ČJF: 
 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Organizace zkoušek styl.rozhodčích – Heroutice (11/2012)  
1/15 

Dr.Říhová + Mgr.Perníčková  
Průběžně  

Rozpočet na r.2013 oblastí a disciplín 31.10.2012 
2/15 

OV, manažeři  
 

 
Přílohy:   

- Zápis z oblasti A – 28.8. 
- Zápis z oblasti B – 8.8. 
- Zápis z oblasti C – 26.8. 
- Zápis z oblasti D – 14.8. 
- Zápis z oblasti G – 5.9. 
- Zápis z oblasti H – 4.6. 
- Zápis z oblasti K – 7.8. 
- Zápis z drezurní komise -12.9. 
- Zápis ze skokové komise – 17.9. 
- Zápis z voltižní komise 
- Zápis z komise všestrannosti – 19.8. 
- Zápis z pony komise – 17.8. 
- ZZVJ drezura 
- Kalendář MČR a MZ 2013 

   
  


