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Zápis  ze  4. zasedání VV ČJF, o.s. dne 21. 9. 2011  

 
 
Přítomni (dle abecedního pořádku):         
Ivan Černoch, Dana Denková, 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, JUDr.Petr Toman, MUDr.Helena Žižková 
 
 
Skoky: 

1. manažer informoval o účasti reprezentantů na CSIO Bratislava a ME Madrid. 
2. manažer shrnul a pochválil pořadatelskou činnost pořadatelů všech MČR ve skákání 2011. 

Závody byly výborně uspořádané a všichni pořadatelé splnili své závazky v oblasti výher a 
věcných cen.  

3. VV ČJF neschválil složení skokové komise navrhované manažerem a doporučil změny ve 
složení. Schválené složení komise je následující: V.Drbal, ing.Šíma, ing.Goščík, J.Beranová, 
V.Hruška, ing.Bůžková, M.Ohnheiser 

4. manažer doporučuje udělit MČR – sen,Y 2012 do Martinic a MČR – d,J 2012 do Ptýrova. 
 
 

Drezura: 
1. manažerka informovala o reprezentaci v průběhu letních měsíců, zejména o účasti na ME – J 

Broholm 
2. manažerka informovala o připravované tréninkové klinice pro vedením P.Hollera (30.11.-

1.12.2011). Klinika bude zaměřená na mládež a případně práci s mladými koňmi (cca 8 
jezdců). Jelikož je velký zájem napříč celou ČR, zorganizují se 2 kliniky. Na Moravě proběhne 
pod vedením p.Kotase. 

3. JUDr.Říhová informovala o jednání se sponzorem v Německu. Tento sponzor by se podílel na 
seriálu závodu pro J a Y se zajímavými věcnými cenami a závěrečným pobytem na tréninkové 
stáži v Německu pro nejúspěšnějšího jezdce. Ve spolupráci s drezurní komisí  bude určeno, 
kam by byly jednotlivé závody seriálu přiděleny. 

4. VV ČJF vzal na vědomí zápis z drezurní komise – 3.9.2011 
5. VV ČJF schválil drezurní komisi ve složení navrhovaném manažerkou: Dr.Žižková, 

Mgr.Jančářová, ing.Šimáčková, ing.Habásková, I.Schützová, Š.Charvátová, ing.Šlambor, 
Mgr.Vašáry, J.Zenklová 

6. manažerka doporučuje udělení MČR 2012 do Hradištka, z důvodu kvalitnějšího povrchu na 
obdélníku. 

 
 
Všestrannost: 

1. manažer odevzdal tabulku obtížností všestrannosti pro přepočet do Přehledu o sportovních 
koních 2011. 

2. manažer informoval o jednání s pořadatelem finále ZP, které se uskuteční 24.-26.8.2012. 
3. manažer informoval o výjezdech na ME-J Vale Sabroso a ME-Y Blair Castle. 
4. komise doporučuje rozdělit MČR 2012 mezi Humpolec a Pardubice. Rozdělení kategorií bude 

upřesněno do 10.10.2011. 
5. překlad směrnice o stavbě trati byl kontrolován ing.Metelkou a bude zveřejněn na webu ČJF. 
6. VV ČJF vzal na vědomí zápis z komise všestrannosti – 30.8.2011 
7. manažer navrhuje, aby komise pracovala ve stávajícím složení + externí spolupráce 

s ing.Palečkem na pravidlech. VV ČJF schválil komisi ve složení: ing.Klauz, J.Grodl, 
D.Diringerová, L.Šedá, Z.Ságl, externě ing.Paleček. 
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Spřežení: 

1. manažer informoval o účasti reprezentace na MS-A2 v Conty. Bylo odevzdáno vyúčtování, 
zpráva i výsledky. Pořadatelsky hodnotí MS jako nejhorší v posledních mnoha letech. 
Výsledky hodnotí velmi pozitivně, vzhledem ke složení týmu, kde byli 2 nováčci bez 
zkušeností na závodech úrovně MS. 

2. manažer doporučuje udělení pořadatelství MČR do Kladrub. Žádný jiný pořadatel se 
nepřihlásil. 

3. manažer navrhuje zachovat stávající složení komise. VV ČJF schválil komisi ve stávajícím 
složení: ing.Kunát, J.Kosař, J.Pavel, I.Hrdličková, Mgr.Barták 

 
Voltiž: 

1. manažerka informovala o účasti na ME-V Le Mans. Účastníci si stěžovali na špatnou 
spolupráci s pořadatelem. Stížnosti na pořadatele jsou i od jiných ekip a mají být předány na 
FEI. 

2. manažerka informovala o blížícím se MČR v Albertovci a MČR v paravoltiži v Olšanech. 
3. návrh na složení voltižní komise bude dodáno po MČR v Albertovci. 
4. manažerka se dotázala na termíny VV a nutnost účasti manažerů, resp.předběžný program, tak 

aby manažeři věděli, která zasedání jsou pro jejich disciplínu stěžejní. Tak jako v doposud, 
manažeři nejsou automaticky zváni na všechny zasedání, pouze pokud je potřeba v zájmu 
komise nebo ze strany VV. 

5. manažerka odevzdá připomínky k návrhům nových pravidel FEI, které je třeba do 30.9.2011 
předat na FEI. Oficiálně FEI ale ČJF nic neoznámila, jedná se o reakci na voltižním webu – 
vaulting club.  

6. pokud dojde v budoucnu ke startu voltižéra na vypůjčeném koni (na úrovni ME nebo MS) je 
třeba smluvně ošetřit použití loga Czech Team s federací nebo majitelem, který koně českému 
jezdci zapůjčil.  

7. manažerka doporučuje udělení MČR do Frenštátu. Žádný jiný zájemce se nepřihlásil. Termín 
bude upřesněn po jednání VK v Albertovci a ve spolupráci s TJ Slovan Frenštát. 

 
Reining: 

1. manažer informoval o účasti na ME JY ve Wr.Neustadt. Vyúčtování bylo odevzdáno, 
zpráva bude dodána. Do finále se kvalifikovali 2 junioři. Mladí jezdci se do finále nedostali. 

2. manažer informoval o MČR 2011. Zároveň při MČR 2011 proběhlo předávání cen Kůň 
roku. 

3. komise doporučuje účast MVDr.Seitla na kurzu FEI jako refreshing. Schváleno VV ČJF. 
4. manažer doplní místo konání MČR 2012 podle jednání s pořadateli do 10.10.2011. 
5. VV ČJF schválil složení komise navrhované I.Černochem a to takto: I.Černoch, 

ing.Julinová, ing.Šalková, ing.Havlík, K.Kubata 
 
Vytrvalost: 

1. manažer informoval o účasti na ME Florac. Stejně jako u voltiže a spřežení byla spolupráce 
s francouzským pořadatelem na horší úrovni. 

2. ing.Pecháček upozorňuje, že v záznamu na ČT4 z ME Florac nejsou reprezentanti vybaveni 
logem Czech Team – bude dořešeno na jednání VV ČJF 12.10.2011. 

3. VV ČJF vyslovuje poděkování reprezentantům za účast, zejména za vynikající umístění 
H.Terberové (celkově 17.místo) 

4. manažer doporučuje MČR 2012 rozdělit mezi Most (sen.) a Mikulov (J,Y). Žádost pořadatele 
z Mikulova byla doručena více než měsíc po termínu. 

5. VV ČJF předběžně schválil spolupráci reprezentace vytrvalosti s firmou Casco. 
6. manažer informoval o plánovaném výjezdu na MS Abu Dhabi 2011. 
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7. VV ČJF schválil složení komise navrhované A.Terberem a to takto: A.Terber, MVDr.Dvořák, 
ing.Drásal, ing.Šebková, ing.Hladiš, T.Kucharská, M.Litovová 

 
 
Pony: 

1. manažerka informovala o plánovaných změnách v STP a pravidlech, podpora stylových 
soutěží atd. 

2. manažerka navrhuje ve spolupráci s vedoucími SCM zapojit do účasti v SCM také jezdce na 
pony. 

3. komise podporuje návrh, aby jezdci do 18let používali povinně bezpečnostní vestu. 
4. manažerka doporučuje přidělit MČR S+D 2012 do Zduchovic a MČR-C 2012 do Humpolce. 
5. VV ČJF schválil složení komise navrhované Mgr.Perníčkovou a to takto: Mgr.Perníčková, 

ing.Mestenhauser, ing.Pavlisová, J.Matuška, N.Knopová 
 

Obecně k disciplínám: 
1. zůstatky v rozpočtu disciplíny za rok 2011 budou převedeny bez krácení disciplínám do 

rozpočtu 2012. Tento návrh bude předložen ke schválení Radě v rozpočtu na rok 2012. 
2. pokud manažer, člen komise atp. sežene peníze pro určitou disciplínu, budou tyto použity 

výhradně danou disciplínou. 
3. termín pro odevzdání STP 2012 je 30.11.2011 
4. termín pro odevzdání hodnocení reprezentace 2011 a plánu reprezentace 2012 je 15.11.2011 
5. JUDr.Říhová žádá manažery o vypracování prezentace, která bude obsahovat koncepci a bližší 

informace o disciplíně, kvůli jednání se sponzory o možné marketingové spolupráci. Termín 
do 31.10.2011  

6. termín pro odevzdání rozpočtu disciplíny je 31.10.2011 
7. komise rozhodčích – každá komise disciplíny musí mít člena zodpovědného za pravidla a 

schvalování rozpisů MZ a MČR. Tento člen bude zároveň působit v komisi rozhodčích. Tato 
osoba bude za komisi předkládat ing.Metelkovi návrhy změny a úpravy pravidel. 

 
 

Ostatní 
1. Kontrola zápisu VV ČJF – 17.8.2011. 
2. bylo vypsáno VŘ na pozici účetní/ho ČJF. 
3. v kurýru časopisu Jezdectví 10/2011 byla zveřejněna informace o volném místě 

administrativní pracovnice na sekretariátu ČJF. 
4. materiál JUDr.Říhové k ZZVJ a doškolování rozhodčích byl předán na oblasti. K 21.9.se 

vyjádřily písemně oblasti B,H,L. Na základě těchto připomínek a připomínek členů VV ČJF 
bude dále zpracováno a opět předloženo k dalšímu jednání. 

5. oblast B opět upozorňuje na nesrovnalosti v účetních výsledovkách. Bude řešeno ve spolupráci 
s D.Fenkovou.  

6. VV ČJF schválil návrh ing.Metelky odložit zpracování výše startovného.  
7. VV ČJF schválil návrh ing.Metelky na změnu Registračního a Přestupního řádu ČJF. 

Definitivní znění bude odevzdáno do jednání VV ČJF 23.11.2011.  
8. L.Spiwoková informovala o optimalizaci tarifů u O2. Na základě prvního návrhu z O2 by 

došlo k úspoře pouze o cca 2500,- Kč / měsíčně. Jednání s O2 o snížení nákladů na služby trvá 
dál. 

9. VV ČJF udělil výjimku Ivana Kopáčové – ZZVJ (složení opravné zkoušky o 3 dny dříve, než 
stanovují pravidla vzdělávání) 

10. VV ČJF projednal žádost oblasti D. Jezdec D.Dolínek (*2000 – licence pony) žádá o možnost 
složit ZZVJ již v roce 2011 na podzim. VV ČJF schválil složení ZZVJ jezdcem ve věku 11let, 
ale licenci obdrží až v roce 2012. 

11. VV ČJF schválil složení zkušební komise ke zkouškám cvičitelů a trenérů (3.-4.12.2011 
Hradišťko) v rámci akreditovaného střediska Mgr.Sedláčka. 

12. VV ČJF jmenoval na doporučení oblasti (G) D.Diringerovou národní rozhodčí pro 
všestrannost. 
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13. VV ČJF jmenoval na doporučení oblasti (C) L.Jůzovou národní rozhodčí pro skoky. 
14. VV ČJF jmenoval na doporučení skok.komise ing.Z.Studence specializovaným rozhodčím pro 

skoky. 
15. VV ČJF projednal návrh GS a D.Denkové na Radu v oblasti ekonomické agendy a 

administrativy. Materiál byl doplněn o připomínky členů VV ČJF a bude předán Radě. 
16. VV ČJF projednal zápisy z oblastí: B - 30.8.2011, C – 1.8.2011. 
17. VV ČJF projednal závěr z disciplinárního řízení oblasti B ve věci stížnosti Y.Svobodové. VV 

poukazuje na fakt, že v PJS je stanoveno, že pořadatel musí zajistit dostatečné množství 
ambulancí – článek 109.10 všeobecných pravidel. Y.Svobodová se proti rozhodnutí OV 
oblasti B odvolala. Bylo předáno k dalšímu řízení DiK ČJF. 

18. ing.Pecháček informoval o stanovisku ČJF, které si vyžádalo Krajské sdružení ČSTV pro 
Královehradecký kraj, k přijetí Královehradeckého jezdeckého svazu ČJF do Krajského 
sdružení na VH dne 19.9.2011. 

19. VV ČJF doporučuje Radě ČJF je schválení žádost JS Equitana Martinice o pořádání ME-S 
d,J,Y 2013 a Stáj Likoli o pořádání ME-E 2013. 

20. VV ČJF vzal na vědomí rozhodnutí DiK ve věci pozitivního dopingového nálezu V.K. 
21. Do 31.10.2011 bude provedena revize vysílaček v majetku ČJF. Mnoho z nich je nefunkčních, 

je třeba zvážit, zda je ekonomičtější jejich oprava nebo odpis a dále kam budou přiděleny do 
správy. Zodpovídá GS. 

22. ing.Pecháček oslovil členy VV ČJF s žádostí o návrh na spolupráci s Bavorským jezdeckým 
svazem.  

23. Valná hromada ČSTV proběhne 26.11.2011 a delegátem za ČJF bude JUDr.Toman. 
24.  Další termíny jednání VV ČJF: 12.10., 23.11., 7.12. 

 
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. 10. 2011  

Částečně splněno, 
vráceno 
k dopracování 

Zpracovat koncept online systému přihlašování na závody 20.4.2011 
1/85 

GS + About Net 31.10.2011 

Částečně splněno 
Jednání trvá 

Jednání s operátorem O2 o změně tarifů   31.5.2011 
 2/86 

GS   31.10.2011 

Částečně splněno 
Trvá 

Zpracovat návrh na vznik komise rozhodčích 31.8.2011 
  4/1 

Ing.Metelka  

Splněno 
Vypouští se  

Zpracovat koncepci omezení výše startovného v nízkých soutěžích    31.8.2011 
  5/1 

Ing.Metelka  
 Odloženo  

Organizace školení pro komisaře    31.8.2011 
  1/2 

JUDr.Říhová ve spolupráci s ing.Šalkem a B.Rejnkem    30.11.2011 
 Trvá  

Organizace školení pro členy OV zodpovědné za schvalování 
rozpisu 

  30.9.2011 
2/2 

JUDr.Říhová ve spolupráci s ing.Metelkou 30.11.2011 
Trvá  

Zpracovat formulář přihlášky – členství v ČJF   31.8.2011 
  3/2 

Ing.Metelka  

Splněno 
Vypouští se 

Zpracovat návrh sportovních komisí  15.9.2011 
  1/2 

Manažeři disciplín  

Splněno 
Vypouští se 
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Zpracovat návrh STP 2012 30.11.2011 
2/2 

Manažeři disciplín   
Trvá  

Zpracovat návrh provizorního rozpočtu 2012   30.11.2011 
  3/2 

GS + ekonom ČJF  
Trvá  

Aktualizovat vnitřní směrnice ČJF   21.9.2011 
  4/2 

GS   
Částečně splněno 

Podmínky VŘ pro správu boxů a jejich užívání   21.9.2011 
  5/2 

Ing.Theimer  
Trvá  

 
 
Úkoly ze 4. zasedání: 

Úkol Termín Číslo 
úkolu Zodpovídá Nový termín 

Stav plnění  

Zpracovat hodnocení reprezentace 2011 a plán 2012  15.11.2011 
   1/4 

Manažeři  
 

Předložit rozpočet disciplíny 31.10.2011 
2/4 

Manažeři  
 

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

Manažeři  
 

Revize vysílaček  31.10.2011 
 4/4 

GS  
 

Doplnění kalendáře MČR 2012 (místa a termíny konání R,V,C)  10.10.2011 
 5/4 

Manažeři disciplín R,V,C  
 

 
 
 
Přílohy:  
 
Zápis z drezurní komise – 3.9.2011 
Zápis z komise všestrannosti – 30.8. 
Zápis z jednání OV – oblast B – 30.8. 
Zápis z jednání OV – oblast C – 1.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


