
Zápis ze schůze komise všestrannosti ČJF konané dne 1.5.2019 v Borové 

Přítomni: Daniela Diringerová, Roman Falta, Lukáš Létal, Ludmila Šedá, Pavel Vaněk, Simona 

Heidenreichová 

Omluveni: Antonín Klauz  

Hosté: Bendák David, Heidenreich Radko, Vlastimil Kamír, Marcela Kamírová 

 

1. MČR ve všestrannosti 2019 – za účasti pořadatele proběhla kontrola příprav MČR, byla provedena 

prohlídka připravované trati stavitelem p. Riedlem. Tratě jsou již hotovy cca ze 2/3 a ze strany 

komise nebyly vzneseny k přípravě žádné připomínky. 

Komise žádá VV o schválení zvýšení finanční dotace pořadateli na přípravu MČR o Kč 15000,- na 

zajištění 2. sanitního vozu na den, ve kterém se uskuteční crossová zkouška. Dojezdová vzdálenost 

sanitního vozu není nejkratší a v případě odjezdu jednoho sanitního vozu, by musely být zastaveny 

soutěže až do příjezdu vozu druhého, což by mohlo zapříčinit velké komplikace průběhu MČR. 

 

2. Dne 4.7.2019 proběhne na Borové školení stavitelů tratí a technických delegátů (refreshing) 

discipliny všestrannost se školitelem p. Riedlem (AUT). Zájemci mohou se stavbou trati vypomoci 

ve dnech 3.7. - 4.7.2019, kdy bude p. Riedl přítomen. Školení organizačně zajistí SK Kamír z.s.. 

 

3. Komise všestrannosti doporučuje ke schválení žádost Kamily Vaňkové pro zvýšení kvalifikace na 

specializovaného rozhodčího pro všestrannost. 

 

4. Komise žádá opětovně o změnu pravidel - schválení používání žlutých karet, které jsou jedním z 

prostředků pro výchovu jezdecké společnosti k respektování bezpečnostních pravidel na závodech. 

 

5. Žádáme o provedení oprav chybných údajů v pravidlech všestrannosti – ve všech drezurních 

úlohách FEI pro všestrannost mimo CCI1*. Jedná se o text pod úlohou upravující použití udidel a 

ostruh, který nesouhlasí s úlohami vydanými FEI. 

 

6. Komise projednala připomínky Kamily Vaňkové k situaci v Pardubicích, kde vykonávala funkci 

hlavní rozhodčí. 

Komise žádá VV o stanovení metodického postupu v případě, že se na závodech vyskytnou jezdci 

nebo osoby pracující s koňmi pod vlivem alkoholu. 

 

7. Žádáme o zaznamenání v JISu u soutěží ZL, Pony ZL a Pony L, které proběhly na závodech 

v Pardubicích v  4/2019 a nebyly dokončeny se všemi třemi částmi soutěže, aby bylo patrno, že 

výsledek zde dosažený není kvalifikačním výsledkem. 

 

8. Komise projednala dva dopisy od MUDr. Michalcové (oba obdržel i VV) ve věci zabezpečení 

sanitních vozů a lékařské služby na závodech všestrannosti. Dále projednala stav ve věci používání 

povinné bezpečností výbavy jezdců (helmy a vesty) a způsobu její možné kontroly. 

Ve věci provádění kontroly používání bezpečnostních helem a bezpečnostních vest žádáme VV o 

stanovení metodiky, úpravy pravidel ČJF popř. i podání návrhu na úpravu pravidel FEI, neboť 

zejména u helem je při povinnosti dodržení ustanovení pravidel kontrola téměř neproveditelná. U 

bezpečnostních vest prosíme o vydání informace o tom, jaká kritéria musí vesta splňovat, aby byla 

bezpečnostní vestou pro jezdectví (viz norma CSN EU 13158). 

 



Komise všestrannosti konstatuje, že bezpečnostní problematika je velmi rozsáhlá.  Z toho důvodu 

není možné, aby byla řešena pouze v rámci disciplíny, a navrhuje VV zřízení komise, která by se 

bezpečnostní problematikou zabývala v rámci celé ČJF. Její činnost by měla zahrnout všechny 

jezdecké disciplíny s vazbou na legislativní komisi a rovněž by se měla zabývat i předáváním 

informací v této oblasti jezdecké veřejnosti (např. na webu ČJF), aby informace byly přístupné i 

začínajícím jezdcům, kteří se ještě v pravidlech ČJF neorientují. 

V rámci ČJF je bezpečnostním komisařem i pro spolupráci s FEI p. B.Rejnek a do komise zabývající 

se bezpečnostní navrhujeme dále MUDr. L.Létala a MUDr. A.Michalcovou.  

 

9. Komise žádá VV o udělení kompetence odborným komisím (lze mimo skokové a drezurní) pro 

organizování doškolování funkcionářů (rozhodčí, stavitelé tratí, techničtí delegáti) a to z důvodu 

nutnosti tuto organizaci provádět na centrální úrovni, neboť oblasti, ve kterých je málo funkcionářů 

pro menší disciplíny, doškolování neorganizují, a tak se snižuje počet funkcionářů, kteří by mohli 

činnost provádět. 

 

10. Komise podává stížnost na nečinnost p. Jiroutové ve věci nepřihlášení národních funkcionářů ve 

všestrannosti na školení FEI ve Strzegomi ke zvýšení jejich kvalifikace, které mělo proběhnout na 

podzim a je již bohužel obsazeno. Přihlášení funkcionářů všestrannosti na školení FEI bylo 

několikrát upomínáno a rovněž řešeno i na jednání Rady ČJF v prosinci 2018 z důvodu neexistence 

žádného funkcionáře FEI ve všestrannosti za ČJF. 

 

11. Komise bere na vědomí, že kontrolních závodů SCM ve skocích v Olomouci 31.5. – 2.6.2019 se 

mohou zúčastnit i jezdci SCM všestrannost – jezdci ze všech SCM se zúčastní za stejných podmínek. 

 

Vzhledem k účasti zahraničního stavitele parkuru, komise navrhuje VV uspořádat při těchto 

závodech školení stavitelů parkurů pro stávající stavitele tř. II a III.  

 

12. Žádáme o dokoupení 30 ks vysílaček technicky kompatibilních se stávajícími (předpokládaná cena 

cca 8500,- včetně DPH/ks) a dokoupení 10 baterií (předpoklad cca 1500,- vč. DPH/ks) do stávajících 

vysílaček. 

Původní nákup vysílaček byl určen jen pro disciplínu všestrannost a spřežení. V současné době jsou 

vysílačky používány i pro parkurové závody a jejich počet nedostačuje v případě závodů v jednom 

termínu ani není možné z jednoho konce republiky na druhý vysílačky distribuovat během dvou až 

tří dnů. Byl by tak zajištěn dostatečný počet vysílaček a jejich lepší využití. Navrhujeme VV stanovit 

odpovědnou osobu (nebo osoby), která zajistí distribuci pro závodiště a současně i technickou 

údržbu vysílaček. Na tuto činnost navrhujeme Davida Bendáka.  

 

13. Upřesnění reprezentačních výjezdů 2019 

- Baborowko – kvalifikace na OH – z důvodu zranění koní nebude na kvalifikaci družstvo vysláno 

- Waregem CCIO4* předpoklad výjezdu na podzim 

- ME juniorů – bude vysláno družstvo, 4 jezdci již mají kvalifikaci splněnu, je předpoklad doplnění 

dalšího jezdce do soutěže jednotlivců 

 

14. Žádáme VV o podání návrhu na FEI ve věci stanovení ME ve všestrannosti pro kategorii U25 

(náhrada za kategorii YR). 

 

Zapsala: Šedá 

Kontrola: Diringerová 


