
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE STEWARD 

 

ČJF stanovuje následující podmínky pro získání kvalifikace steward se specializací pro 

jednotlivé disciplíny  

1. Kandidát stewarda musí mít kvalifikaci rozhodčího v dané disciplíně.  

2. Jednotlivé komise disciplín mohou specifikovat své požadavky na vlastní výkonnost 

kandidáta.  

3. Každý kandidát se musí do kurzu přihlásit prostřednictvím své oblasti.   

4. Uchazeč může absolvovat vzdělávání, praxi a zkoušky pro více disciplín. Ty však musí 

jasně definovat již při vstupu do kurzu stewardů.   

5. Vzdělávání, praxe a zkoušky probíhají následovně:  

-  Vypracování vstupního testu, který prověří základní znalost všeobecných pravidel a 

pravidel jednotlivých disciplín ČJF. 

- Absolvování kurzu stewardů, který se skládá z přednášek, videoprojekcí a řešení 

modelových situací, se kterými se steward na závodech setkává.  

- Absolvování praktické části jako asistent službukonajícího stewarda na jedněch 

závodech v dané disciplíně. 

- Složení závěrečné zkoušky, která se skládá z písemného testu a ústního pohovoru.  

6. Při nesplnění podmínek vstupního testu může kandidát opakovat test na následujícím 

semináři. Pokud znovu nevyhoví podmínkám splnění, může se do kurzu stewardů přihlásit 

nejdříve po půl roce.  

7. Semináře pro stewardy mohou organizovat oblasti ČJF a jimi pověření lektoři podle daného 

učebního plánu.  Závěrečná zkouška se skládá před tříčlennou komisí, jmenovanou VV ČJF. 

Počet komisařů může být rozšířen pro závěrečné zkoušky stewardů více disciplín.  

8. Při neúspěchu u závěrečné zkoušky může uchazeč opakovat zkoušku nejdříve po půl roce. 

9. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky je uchazeč zapsán do seznamu stewardů ČJF a tato 

kvalifikace je vyznačena na licenci ČJF.  

Doškolování 

10. Předpokladem pro výkon funkce stewarda je povinnost pravidelného doškolování 1 x za 

čtyři roky, a účast ve funkci stewarda na závodech dané disciplíny alespoň 1 x za rok nebo 

alespoň 2 asistence u službukonajícího stewarda v dané disciplíně.   

FEI kvalifikace 

11. Na kvalifikaci národního stewarda je možné navázat zvýšením kvalifikace na 

mezinárodního stewarda při splnění podmínek FEI.  



 

Okruhy témat učebního plánu kurzu pro stewardy:  

1) Dokumenty a pravidla ČJF 

2) Kodex chování a etika komisaře s důrazem na motto „pomáhat, předcházet, 

zasahovat.“ 

3) Předepsaná ústroj jezdce a koně, včetně povolené velikosti reklamy.  

4) Povolené a nepovolené chování na pracovišti (povolené skoky, jejich výška a 

označení, lonžování, délka biče, nepřiměřené trestání koní atd.)  

5) Časový harmonogram otevírání a zavírání  opracoviště.  

6) Bezpečnost ve stáji.  

7) Povolené uzdění, kamaše, ostruhy a způsob jejich kontroly. 

8) Doping koní a jezdců a jeho kontrola, základní znalost veterinárních pravidel a 

podmínek, za jakých lze odebrat vzorek pro antidopingovou kontrolu.  

9) Podmínky ukládání pokut a vznesení protestu. 

10) Podmínky, za nichž smí na opracovišti koně připravovat jiný jezdec 

               atd.  

Otázky ve vstupním testu i v testu závěrečné zkoušky se týkají modelových situací z praxe a 

pravidelně se obměňují.  

 

Termín školení: 30. – 31. ledna 2016, ČZU v Praze. Seminář bude současně doškolováním 

pro stávající stewardy.  

1. Předpokládaný program školení 

 

Sobota 

1. Vstupní test pro kandidáty na nové stewardy 

2. Dokumenty ČJF obecně (0,5 hodina) 

3. Všeobecná pravidla (0,5 hodina) 

4. Pravidla jezdeckého sportu – všechny disciplíny, ve vztahu k práci stewarda (4 

hodiny) 

5. Praktická část (1 hodina) 

6. Psychologie komisařů (1 hodina) 

7. Postavení a pravomoc stewarda (1 hodina) 

8. Veterinární pravidla (1 hodina) 

9. Bezpečnost v areálu (1 hodina) 

 

Neděle 

10. Závěrečné zkouška pro nové stewardy: písemný test (modelové situace), ústní zkouška 


