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Zápis  ze  76. zasedání VV ČJF, o.s. dne 19. 5. 2010  
 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Václav Drbal, Ing. Nora Hořická, Ing. Antonín Klauz, Ing. František Lomský, Ing. Jan Metelka, 
Ing. Jaroslav Pecháček, Mgr. Jaroslav Sedláček, Jiří Skřivan, Ing. Vladimír Šretr, Ing. Milan Theimer, 
MUDr. Helena Žižková  
 
Hosté: zástupci ČAPJ – A. Opatrný (předseda), PhDr. T. Krůta (sekretář) a A. Suchánek (člen VR) 
 
 
Skoky 
1. Náklady ve výši 28 000 Kč na trenérský seminář s T. Nagelem pořádaný v Ptýrově 16.-18. 4. 2010 

budou čerpány z rozpočtové položky – soustředění skoky. 
2. VV schválil finanční podporu pro Světový seriál mládeže 2010 ve výši 90 000 Kč (finanční od-

měny na národních kolech ve výši 10 000 Kč na jednoho pořadetele, ostatní náklady na účast ve 
finále). 

3. VV schválil vedoucím družstva na CSIO Lamprechtshausen 21.-24. 5. M. Půlpána (namísto 
P. Doležala a R. Šalka – viz minulý zápis VV). 

4. Manažer zhodnotil velmi pozitivně CSI1*, CSIJY Zduchovice, 29. 4.-2. 5. 2010. Minusem byla 
pouze velmi nízká divácká účast. 

5. VV jmenoval na doporučení oblasti a skokové komise Petra Doležala národním stavitelem parku-
rů při splnění podmínek, které stanoví skoková komise. 

6. VV vzal na vědomí žádost od Zd. Žíly o přezkoumání kroků OV SM týkající se jeho přestupu me-
zi subjekty. VV není podle Přestupního řádu kompetentní tuto věc projednávat. Zd. Žíla se musí 
odvolat u OV SM. Na dopis odpoví Zd. Žílovi GS (na vědomí předsedovi SM oblasti P. Hudeč-
kovi). 

7. VV schválil na návrh SCHČT úpravu Skokových pravidel: Národní úprava čl. 257.2.4. – neplatí 
pro národní závody, od 30. 6. 2010 platí pro všechny věkové kategorie KMK. 

8. VV schválil podpořit žádost o získání záštity a finanční dotace ze strany MŠMT pro CSIO 2010. 
VV vzal dále na vědomí žádost K. Coufala o přesunutí CSIO do Prahy, bude předloženo Radě. 

 
Drezura 
1. Manažerka navrhla podmínky komise pro získání kvalifikace drezurního rozhodčího (bronzový 

odznak, započítívání praxe v pozici asistenta rozhodčího). Mgr. Sedláček upozornil, že dokument 
„Vzdělávání v ČJF“ umožňuje sportovním komisím stanovit vlastní tzv. specifické podmínky pro 
kandidáta na rozhodčího a požádal Dr. Žižkovou, aby do 30. 9. 2010 drezurní komise předložila 
tyto podmínky jako samostatný dokument. 

2. FEI schválila novou přílohu manuálu pro stewardy týkající se opracování koně za pomoci strečin-
kových metod. 

3. VV projednal zápis komise z 15. 4. 2010. 
 
Všestrannost 
1. VV jmenoval na žádost komise Dr. P. Přikryla veterinářem české ekipy pro ME-YR v Pardubicích. 
2. VV schválil tento výklad k STP: Na MČR lze startovat ve 3. části mistrovské soutěže i s druhým ko-

něm, který již není hodnocen v rámci MČR, ale může takto plnit kval. podmínky. 
3. VV schválil změnu rozpisu „Soutěže podkovy“: změna kval. kola – namísto neuskutečnění závodů 

v Šumperku 4.-6. 6. se uznají výsledky z Humpolce 5.-6. 6. 2010.  
4. VV schválil uhradit z prostředků disciplíny na výjezdy částku 3 000 Kč na jednoho reprezentačního 

jezdce pro oblečení na ME-YR (vedle prostředků určených v rozpočtu ČJF přímo na oblečení). 
5. VV schválil tuto opravu STP: drezurní úloha na MČR pro děti 12-14 let: CN 4/10 (nikoli CN 4/09). 
6. VV projednal zápis komise z 18. 4. 2010. 
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Reining 
VV jmenoval TD pro CRI1* Kozlovice Ing. J. Metelku namísto J. Soukupa (neschválen FEI). 
 
Voltiž 
1. VV vzal na vědomí připomínky voltižérů ke sponzorské spolupráci s partnerem DJ na oblečení 
české reprezentace. GS se za tímto účelem zúčastní zasedání voltižní komise dne 28. 5. 2010. 

2. Manažerka vznesla dotaz na překlad veterinárních podmínek pro WEG a na objednání skupino-
vých letenek. Překlad vet. podmínek zajistí ČJF, ostatní podrobnosti ohledně WEG budou domlu-
veny na schůzce komise 28. 5. 2010.  

3. VV projednal zápis komise ze 7. 5. 2010. 
 
Pony 
1. VV schválil následující úpravu pony pravidel, příloha H:  
- doplnit – stupeň: P (= ZL), ZKP (= L)  
- opravit u ZKP výšku překážek v terénní zkoušce na 80 cm (namísto 90 cm) 

2. VV schálil tento výklad k STP 2010, kvalifikace pro ME - všestrannost: „Dokončení min. 1 soutě-
že st. "L" v roce 2010 v kvalifikačních limitech na závodech v ČR“ znamená soutěž „L“ pro velké 
koně, nikoli „L“ pro pony.   
 

Všechny disciplíny: 
1. Manažeři předloží do 30. 9. 2010 specifické podmínky pro kandidáty na rozhodčího.   
2. VV jmenoval Bohumila Rejnka vedoucím výpravy na WEG 2010. Pokud nebude naplněn počet 

disciplín, který umožňuje federaci vyslat vedoucího výpravy, bude B. Rejnek vedoucím voltižního 
družstva na WEG 2010. 
 

Ostatní 
1. VV projednal zápis a plnění úkolů ze zasedání VV 14. 4. 2010. 
2. VV schválil návrh defin. rozpočtu 2010 – bude předložen Radě. 
3. VV projednal čerpání prov. rozpočtu 2010 – bude předloženo Radě. 
4. ČJF vyhrála odvolací soudní řízení s Alekem Pejosem u Městského soudu v Praze, které se konalo 

4. května 2010 a týkalo se žaloby na ČJF ve věci rozhodnutí DiK v kauze dělení VČ oblasti. 
5. Ing. J. Pecháček informoval o účasti na zasedání pléna ČOV dne 28. 4. 2010. 
6. Ve dnech 8.-9. 9. 2010 proběhne Generální zasedání (GA) EEF, jehož hlavním úkolem bude vy-

brat společného evropského kandidáta pro uchazeče o post prezidenta FEI, který se bude volit na 
GA FEI v listopadu 2010. Zatím z Evropy oznámili kandidaturu S. Holmberg (SWE) a Henk Rot-
tinghuis (NED). VV schválil účast na GA za ČJF: Ing. J. Pecháček, JUDr. A. Kolářová. 

7. VV projednal návrh aktualizace Sazebníku poplatků pro rok 2010 – bude předložen Radě. 
8. VV projednal žádost subjektu Klub Kvítek o finanční podporu účasti našich parajezdců A. Višta-

lové a L. Vodičkové na CPEDIJ v Millfield (GBR). VV schválil uhradit z rozpočtu ČJF startovné 
ve výši 275 liber za jednoho jezdce. 

9. Manažeři obdrželi elektronicky 10. 5. 2010 výzvu k podání žádosti o strojní investice pro rok 
2011. Žádost je nutné zaslat na ČJF nejpozději do 15. 8. 2010.   

10. ČJF obdržela dotaci na strojní investice ve výši 500 000 Kč pro časomíru a fotobuňku pro spřeže-
ní. Výběrové řízení je nutné zahájit nejpozději do 14. 6. 2010. Jeho vypsání zajistí sekretariát ČJF 
v úzké spolupráci s komisí spřežení a ČSTV. 

11. V průběhu května proběhla na sekretariátu kontrola Finančního úřadu kvůli čerpání státních dotací 
za rok 2008. Výsledkem kontroly byl závěr, že čerpání proběhlo bez jakýchkoli závad. 

12. VV schválil žádost o doporučení investičního grantu ČSTV pro JK Slavia VŠ Plzeň. 
13. VV projednal aktualizované znění Jednacího řádu ČJF – bude předložen Radě. 
14. VV schválil na návrh KV oblasti udělení čestného odzanku V. Čmolíkovi a J. Vallymu.  
15. VV schválil na návrh JČ oblasti udělení čestného odznaku B. Šubrovi. 
16. VV schválil na návrh Zlínské oblasti udělení čestného odznaku MVDr. E. Nesňalové, CSc. a J. 

Bayerovi. 
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17. VV jmenoval K. Veselou národní rozhodčí. 
18. VV jmenoval J. Mentlíkovou národní rozhodčí pro skoky. 
19. VV projednal žádost T. Ditrta o uznání jezdecké kvalifikace absolvované v Austrálii. Kvalifikaci 

prověří a s T. Ditrtem projedná Mgr. J. Sedláček. 
20. VV schválil pořádání kurzu stavitelů parkurů a tratí v rámci SČ oblasti. Kurz bude zahájen 

v červnu 2010 vstupním testem. 
21. VV schválil nové znění reprezentačního řádu (viz příloha č. 1). 
22. VV schválil dokument „Marketingové využití loga Czech Team“ (viz příloha č. 2). Bude využíván 

společně s „Marketingovou nabídkou ČJF, o.s. pro rok 2010“, která byla vypracována v prosinci 
2010 a je průběžně předkládána potencionálním sponzorům ČJF. 

23. VV schválil aktualizovanou podobu Povinného vybavené reprezentace (viz příloha č. 3). 
24. VV projednal změny v kalendáři MZ/MČR, aktualizovaný kalendář bude předložen Radě. 
25. Mgr. J. Sedláček informoval o své účasti na zasedání OV KV oblasti. Byl na něho pozván za úče-

lem objasnění některých informací týkajících se systému vzdělávání v ČJF. 
26. VV schválil znění tiskového prohlášení a odpovědi na otevřený dopis z Equichannelu, které se tý-

kají spolupráce se sponzorem na ošacení a vybavení české reprezentace. 
27. VV schválil podání trestního oznámení a žaloby na Helenu Šalamonovou za neodvedení finanč-

ních prostředků za SM oblast.  
28. VV vzal na vědomí zprávu GS o účasti českých zástupců vč. ČJF na Pferd Intl. CSI3*/CDI5* 

v Mnichově ve dnech 13.-16. 5. 2010 (viz příloha č. 4). 
29. VV projednal se zástupci ČAPJ připomínky ke spolupráci se sponzorem reprezentačního oblečení 

Dance and Jump (DJ). Zástupci ČAPJ se vyslovili, že marketingový produkt Czech Team je velmi 
potřebný a zdařilý, avšak k jeho momentálnímu marketingovému využití mají tyto připomínky: 
- výhradní právo pro DJ užívat logo Czech Team, namísto toho ve veřejném řízení nabídnout 

sponzoring i ostatním firmám. Czech Team však používat bez spojení s logem sponzora. 
VV: Výhradní právo na používání loga se vztahuje pouze na ošacení reprezentace. Pro tento 
účel by měl být pouze jeden výhradní dodavatel. Jinak  logo je otevřeno pro všechny další zá-
jemce o sponzoring Czech Teamu. Spojení loga sponzora s logem Czech Team je velmi důleži-
tou podmínkou sponzoringu ze strany DJ. 

- zviditelnění loga na ošacení: znevýhodňuje ostatní sponzory 
VV: Ostatní potencionální sponzoři mají rovněž možnost být prezentování  společně s logem 
Czech Team, ať už na oblečení, vybavení nebo jiným způsobem (web, reklama na MČR, TV, 
apod.). 

- posloupnost kroků: nejprve mělo být projednáno s jezdci a až poté určit povinné vybavení a 
upravit reprezentační řád 
VV: Povinné oblečení a podmínky pro jeho používání byly projednávány  prostřednictvím 
sportovních komisí, které měly povinnost je projednat v rámci své disciplíny (viz zápis ze zase-
dání VV ze dne 10. 3. 2010). Dokud nevznikla ČAPJ, neexistoval na straně jezdců žádný part-
ner, se kterým by bylo možné takto přímo komunikovat. ČAPJ reprezentuje pouze parkurové 
jezdce. S ostatními sportovci lze i nadále jednat pouze prostřednictvím komisí disciplín.  

- namísto plnění (barter + cash) v hodnotě 340 000 Kč/rok požadovat plnění ve výši 1 milion Kč 
(od jednoho sponzora nebo od více menších sponzorů) 
VV vyjádřil pochyby, jak ČAPJ dospěla k částce 1 milion Kč. Sponzorství Czech Teamu je a 
bude nabízeno i dalším potencionálním zájemcům – je potřeba zohlednit momentální reklamní 
hodnotu loga a akceptovat skutečné částky, které sponzoři jsou ochotni nabídnout.  

- nenabízet sponzorovi zviditelnění loga na ošacení, pro sponzora by měla být čest, že se může 
prezentovat ve své vlastní marketingové komunikaci jako „Partner Czech Teamu“ a používat 
jeho logo. 
VV: Zaleží do velké míry na  sponzorovi, zda bude trvat na svém logu na ošacení. Nicméně 
ČJF navrhne DJ jiný způsob zviditelnění, než než na oblečení reprezentace.   

- ve veřejném řízení nabídnout sponzoring i ostatním firmám 
VV: Není standardním způsobem získávat sponzory ve veřejném řízení (v něm se  vybírá jedna 
firma pro realizaci zakázky). ČJF průběžně oslovuje firmy, které by se mohly stát dalšími 
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partnery Czech Teamu nebo sponzorovat ČJF jinou formou (název MČR, webové stránky, tis-
koviny, TV přenosy, internetová TV, BTL akce, apod.). Za tímto účelem vznikl dokument „Na-
bídka marketingové spolupráce s ČJF pro rok 2010“. Bylo s ní osloveno  za poslední rok ně-
kolik firem (např. banka, životní pojišťovna, výrobce krmiv, apod.), z nichž zatím žádná nepro-
jevila o sponzoring zájem.  

Jako krajní řešení při ohrožení spolupráce s DJ ČAPJ navrhla přijmout původní označení loga na 
oblečení, ale pouze za následujících podmínek: 
a) užití loga nebude pro D&J exkluzivní a/nebo výhradní 
b) reprezentační vybavení bude jezdcům poskytnuto zdarma 
c) smlouva bude uzavřena jen do 31. 12. 2010 s roční opcí vypověditelnou do 30.11. 
 
VV pověřil J. Skřivana projednáním připomínek ČAPJ s DJ. 
 

30. Příští zasedání VV proběhne 23. 6. 2010. 
 
 

Úkoly z předchozích zasedání: 
 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

5/50 
Vytvoření metodického dopisu „Stavba parkurů“ 14. 4. 2010 Částečně 

splněno, vráceno 
k dopracování J. Skřivan, manažer skoky  23. 6. 2010  

3/73 
Vydat Bulletin ČJF 2010 (dokumenty ČJF, ad.) 30. 4. 2010 Splněno, 

vypouští se GS  

6/73 
Váha, sanita: MČR, MZ, KMK (viz bod Ostatní, č. 11) 31. 5. 2010 

 
GS  

8/74 
Návrh nového reprezentačního řádu ČJF 31. 3. 2010 Splněno, 

vypouští se GS, JUDr. Toman 19. 5. 2010 

9/74 
Smlouva mezi ČJF a Vladimírem Valentou 19. 5. 2010 Splněno, 

vypouští se GS 31. 3. 2010 

1/75 

Zajistit v rozpisech odměny na MČR dle částek uvedených 
v žádostech o pořádání MČR 

průběžně 
během 

sezóny 2010  

Ing. J. Metelka  

2/75 
Zaslání matrice kvalifikací na IGEQ 19. 5. 2010 Splněno, 

vypouští se Mgr. J. Sedláček  

3/75 

Oprava dokumentu Vzdělávání v ČJF – garant ZZVJ s platnou 
licencí  

19. 5. 2010 Splněno, 
vypouští se 

GS  

4/75 
Definitivní rozpočet 2010  19. 5. 2010 Splněno, 

vypouští se GS, Ing. V. Šretr  
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Úkoly ze 76. zasedání: 
 

Číslo 

úkolu 

Úkol Termín 
Stav plnění  

Zodpovídá Nový termín 

2/76 
Změna skokových pravidel čl. 257.2.4. 23. 6. 2010 

 
LP komise, I. Dörrová  

3/76 
Předložit specifické podmínky pro kandidáty na rozhodčího 30. 9. 2010 

 
manažeři  

4/76 
Změna pravidel pony, příl. H 23. 6. 2010 

 
LP komise, I. Dörrová  

5/76 
Prověřit zahraniční kvalifikaci T. Ditrta 23. 6. 2010 

 
Mgr. J. Sedláček  

6/76 
Podat trestní oznámení na H. Šalamonovou 23. 6. 2010 

 
GS, právní kancelář TD  

7/76 
Dojednat s Dance and Jump připomínky ČAPJ 26. 5. 2010 

 
J. Skřivan  

8/76 
Přeložit/zveřejnit přílohu manuálu pro drezurní stewardy 26. 5. 2010 

 
LP komise, I. Dörrová/GS  

 
 
 
Přílohy: 
1. Reprezentační řád (VV, manažeři, Rada, OS) 
2. Marketingové využití loga Czech Team (VV, manažeři, Rada, OS) 
3. Povinné vybavení reprezentace (VV, manažeři, Rada, OS)  
4. Zpráva o pracovní cestě – Pferd Intl. Mnichov (manažeři, Rada, OS)   
5. Zápisy z komisí disciplín – drezura, všestrannost, voltiž (manažeři, Rada, OS) 
 
 
Ing. F. Lomský, 19. 5. 2010 
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Příloha č. 1 
 

REPREZENTAČNÍ ŘÁD ČJF 
 

1) Každý soutěžící, který jakýmkoliv způsobem reprezentuje ČJF, je povinen bezvýhradně dodržovat 
veškerá pravidla FEI, oficiální materiály a dokumenty FEI a ČJF, pokyny ČJF a vedoucího druž-
stva. 

2) Všichni reprezentanti jsou vždy a ve všech otázkách zcela podřízeni určenému vedoucímu druž-
stva (navrhuje vždy manažer dané disciplíny a schvaluje VV ČJF). Každý reprezentant je povinen 
plně respektovat a naprosto dodržovat jeho pokyny, rozhodnutí a nařízení. 

3) Všichni reprezentanti jsou povinni respektovat pokyny a nařízení ČJF týkající se užívání jednot-
ného vybavení jezdce a koně včetně na nich umístěných reklamních a propagačních prvků. 

4) Každý reprezentant je osobně zodpovědný za celkový stav (čistotu, neporušenost, úplnost a poža-
dovaný vzhled) svěřených prostředků z ČJF. Na pokyn manažera příslušné komise nebo pracovní-
ků sekretariátu ČJF jej v naprostém pořádku předá předem určenému pracovníku na určené místo. 

5) Každý soutěžící je osobně zodpovědný za dodržování příslušných pravidel FEI týkajících se ústro-
je, postroje, dopinku, velikosti a umístění reklamy a za dodržování všech technických parametrů 
(např. technické parametry kočárů u spřežení). Každý soutěžící je též osobně zodpovědný za své 
chování a vystupování a to kdekoli v průběhu závodů a transportu. 

6) V případě, že bude některý soutěžící, družstvo nebo skupina vyloučena, diskvalifikována nebo ja-
kýmkoli způsobem oficiálně napomínána od oficiálních funkcionářů závodu či vedoucího druž-
stva pro porušení bodu č. 5 tohoto řádu, nebudou danému soutěžícímu nebo skupině hrazeny pro-
středky pro reprezentační výjezd od ČJF. 

7) Hrubé porušení pravidel, nerespektování pokynů a nařízení vedoucího družstva či nevhodné cho-
vání soutěžícího bude projednáno před DiK a bude mít vliv i na jeho případný další výjezd. 

8) Žádný soutěžící nejedná s ČJF samostatně, ale vždy výhradně pouze cestou svého vedoucího 
družstva a manažera. 

9) Každý soutěžící (majitel) je též vždy osobně zodpovědný za včasné, úplné a řádně vyplněné pasy 
všech koní, které na daný pokyn odevzdá vedoucímu družstva. 

10) V průběhu celých závodů sedí na koni nebo na kočáru pouze oficiální členové výpravy. 
11) Při všech oficiálních příležitostech jedná za všechny soutěžící výhradně vedoucí družstva nebo ve 

zcela výjimečných případech jím pro tuto konkrétní činnost dočasně pověřený soutěžící. 
12) V průběhu celého výjezdu je za svěřené finanční prostředky plně odpovědný vedoucí družstva. 
13) Vedoucí družstva je povinen nejpozději do 5 kalendářních dní od návratu předat na sekretariát 
ČJF celkovou zprávu, výsledky a vyúčtování. 

14) Vedoucí družstva vyřizuje všechny záležitosti týkající se závodů a soutěžících a je povinen být fy-
zicky přítomen po celou dobu závodů a transportu. 

15) Každý soutěžící je povinen uhradit jakoukoli vzniklou škodu či pohledávku nebo pokutu, která 
byla na něm vyžadována (pokuty dle pravidel FEI, organizační a pořádkové pokuty a poplatky, 
nesplněné objednávky či veterinární poplatky včetně uložených pokut za zjištěný pozitivní do-
pink). 

16) Každý soutěžící vyslaný ČJF do zahraničí je povinen se seznámit s „Rámcovou pojistnou smlou-
vou“ uzavřenou mezi ČJF a Kooperativou a.s. 

17) Podpisová doložka: 
 

• Generální sekretář ČJF 
• Manažer disciplíny 
• Reprezentant event. jeho zákonný zástupce 
• Majitel koně 
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Příloha č. 2 
 

MARKETINGOVÉ VYUŽITÍ LOGA CZECH TEAM  

 
 
 
Oficiální dodavatel reprezentačního vybavení:  

- možnost (nikoli podmínka) mít na oblečení a vybavení českých reprezentantů své logo ve spo-
jení s logem Czech Team 

- oficiální dodavatel může využívat logo Czech Team ve své marketingové komunikaci  
- logo Czech Team ze strany ČJF bude prezentováno ve spojení s logem oficiálního dodavatele 

oblečení a vybavení v souladu se smlouvou o spolupráci mezi ČJF a dodavatelem oficiálního 
oblečení 

- logo oficiálního dodavatele bude na webových stránkách ČJF zobrazeno s textem: „oficiální 
dodavatel reprezentačního vybavení“ 

 

Generální partner české reprezentace 
- logo Czech Team ze strany ČJF bude prezentováno ve spojení s logem generálnho partnera 
- generální partner může využívat logo Czech Team ve své marketingové komunikaci 
- logo generálního partnera bude zobrazeno na webových stránkách ČJF s textem: „generální 

partner české reprezentace“, případně na dalších místech či předmětech s reklamním dopadem    
- možnost (nikoli podmínka) mít na jezdeckém oblečení a vybavení své logo – s výjimkou pří-

mého konkurenta na trhu oficiálního dodavatele reprezentačního oblečení vybavení a generál-
ního partnera 

- finanční plnění by mělo být řádově vyšší než u oficiálního dodavatele oblečení a vybavení a 
než u ostatních partnerů 

 

Partner české reprezentace  
- logo Czech Team ze strany ČJF bude prezentováno ve spojení s logem partnera 
- partner může využívat logo Czech Team ve své marketingové komunikaci 
- logo partnera bude prezentováno na webových stránkách ČJF ve spojení s logem Czech Team 

a s textem: „partner české reprezentace“, případně na dalších místech či předmětech 
s reklamním dopadem  
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Příloha č. 3 
 

POVINNÉ VYBAVENÍ REPREZENTACE  
 
 
Od roku 2010 bude ČJF vybavovat prostřednictvím oficiálního dodavatele reprezentační jezdce oble-
čením a vybavením s jednotným označením národního týmu – logem Czech Team. Používat toto ob-
lečení a vybavení bude pro reprezentanty povinné pro závody nejvyšší kategorie (dále povinné vyba-
vení). Důvodem zavedení povinného vybavení národního týmu je jednotné vybavení a prezentace vy-
sílající země – České republiky. Pro nesoutěžní členy družstva (např. ošetřovatele) je určeno pouze 
volnočasové oblečení, které však pro ně není povinné. 
 
Závody nejvyšší kategorie pro povinné vybavení:  

- mistrovství světa (všechny disciplíny a kategorie) 
- mistrovství Evropy (všechny disciplíny a kategorie) 
- finále Světového poháru (skoky, spřežení) 
- Pohár národů (skoky) 

 
  

POVINNÉ VYBAVENÍ  
 

DISCIPLÍNA 
POVINNÉ VYBAVENÍ 

SOUTĚŽNÍ VOLNOČASOVÉ 
Skoky sako, podsedlová dečka závisí na konkrétní akci a komisi 

Drezura podsedlová dečka závisí na konkrétní akci a komisi 

Všestrannost sako, triko, podsedlová dečka závisí na konkrétní akci a komisi 

Spřežení 
sportovní vesta, event. bunda (pouze 
maraton) 

závisí na konkrétní akci a komisi 

Voltiž povlak na deku pod madlo závisí na konkrétní akci a komisi 

Reining podsedlová dečka  závisí na konkrétní akci a komisi 

Vytrvalost podsedlová dečka, triko závisí na konkrétní akci a komisi 

Pony podle jednotlivých disciplín  závisí na konkrétní akci a komisi 
 

ZPŮSOB ÚHRADY 
 
Reprezentační oblečení a vybavení bude hrazeno z těchto zdrojů: 

• Sponzorský příspěvek oficiálního dodavatele  (v rozsahu stanoveném smlouvou mezi ČJF a ofici-
álním dodavatelem) 

• Příspěvek ČJF (Rozpočet ČJF disponuje prostředky na oblečení jezdců, kromě toho lze se souhla-
sem VV využít i další prostředky určené pro jednotlivé disciplíny)   

• Úhrada ze strany sportovců (částečná nebo úplná úhrada) 
• Použití vlastního vybavení (pokud mají sportovci vlastní vyhovující vybavení, obdrží od DJ pouze 

nášivku Czech Team, kterou si při výše uvedených závodech přišijí na povinné vybavení)  
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Příloha č. 4 
Zpráva o pracovní cestě: 

MNICHOV (GER), 12.-15. 5. 2010  
CSI/CDI PFERD INTERNATIONAL  

 
 
Ve dnech 12.-15. 5. jsem se zúčastnil pracovní cesty do Mnichova na CSI1*,3*/CDI3*/5* - Pferd International. 
Účelem cesty byla účast na tradiční vrcholné sportovní akci, jejíž partnerskou zemí byla Česká republika. Na 
účasti českých zástupců se podílela od listopadu 2009 v pozici koordinátora a prostředníka ČJF. 
 
Zajištění: 
Prezentaci ČR zajišťovala státní agentura Czech Tourism. Pro tento účel spolupracovala s ČJF, ASCHK, 
Jockey Clubem ČR a zejména s agenturou In-Expo-Group, která zvítězila ve veřejné soutěži na postavení pro-
pagačního zázemí (český stan, česká hospoda, ukázky českého folklóru, ochutnávky české kuchyně) a vytvoře-
ní show programu (NH Kladruby n. L.: starokladrubské spřežení, JS Equus Kinski: kůň Kinski a ukázka lovec-
kých psů, voltižní vystoupení P. Eima a J. Zelinky). Vlastní stánek prezentovala ČJF společně s Dostihovým 
spolkem Pardubice (propagace ME-Y ve všestrannosti 2010, CSIO 2010, kalendář mezinárodních závodů). 
Dalšími vystavovateli byli např. NH Kladruby n. L., ASCHK, Equitana Martinice, JS Equus Kinski, ad.  
 
Czech Tourism podpořil českou účast finanční částkou v řádu miliónů korun. Jednalo se o jednorázovou akci, 
byť Czech Tourism bude ochoten podpořit i další podobné akce, avšak pouze  v případě aktivního zájmu ze 
strany hipologických subjektů a menšími finančními prostředky. Negativně byla ze strany Czech Tourismu 
vnímána neochota některých českých zástupců účastnit se této akce, přestože skoro vše platil pořadatel nebo 
Czech Tourism (např. NH Kladruby n. L. nejdříve přislíbili účast, poté ji odmítli a nakonec se zúčastnili za 
podmínky, že jim bude proplaceno 100 % nákladů, přestože se jednalo o propagaci vlastního hřebčína). 
 
Průběh akce:  
Do Mnichova jsem cestoval autem s ředitelem Czech Tourismu Ing. Pavlem Kosařem. Do Mnichova jsme do-
razili 12. 5., následující dva dny jsme se účastnili oficiálního programu a 15. 5. jsme v dopoledních hodinách 
odjížděli z Mnichova. Ve čtvrtek 13. 5. dorazili do Mnichova-Riemu představitelé ČR: velvyslanec R. Jindrák, 
generální konzul p. Hlobil, náměstek Ministerstva ČR pro místní rozvoj p. Kalina, poslanec Ing. Kratochvíle. 
V pátek proběhl banket věnovaný finále série Dressage World Masters, které se jelo právě v Mnichově. Banke-
tu jsme se zúčastnili jakožto hosté.     
 
Vyhodnocení:  
Účast na Pferd Intl. 2010 považuji za velmi důležitou z několika důvodů: 
• ČR má zcela výjimečně možnost propagovat v takovémto širokém rozsahu svoji zemi jakožto hipologickou 

destinaci, ať už co se týče hipoturistiky nebo sportu. 
• Ověřili jsme si, že z Německé strany existuje zájem o naši zemi, byli jsme opakovaně ujištěni, že se ČR 

prezentovala výborným způsobem a že na německé straně existuje zájem na rozvíjení vzájemných vazeb. 
• Došlo k navázání vřelých osobních kontaktů zejména s těmito osobnostmi, jež otevřeně nabízeli pomoc a 

možnost spolupráce:  
- Hans-Peter Schmidt: prezident Bavorské jezdecké federace a člen Rady GER FN 
- Reinhart Selhausen: předseda Bavorského jezdeckého národního a mezinárodního sdružení 
- Bernhard Graf von Ballestren: ředitel závodů Pferd Intl. 
- Dr. Erich Herregen: předseda organizačního výboru Pferd Intl. 

 
Díky těmto kontaktům je možné rozvinout do budoucna spolupráci, pakliže o ní projeví zájem česká strana. 
Spolupráce může probíhat např. při získávání zkušeností na poli vzdělávání (funkcionáři, trenéři), pořadatelství 
závodů (know-how), apod. Zde záleží na aktivitě a zájmu příslušných funkcionářů ČJF. 
 
 
Ing. F. Lomský, 18. 5. 2010 


