
Zápis ze schůze komise pro vzdělávání dne 5. 6. 2014  

 

 

Přítomny: K. Říhová, L. Gotthardová, L. Šímová, V. Jáchimová, Z. 

Ptáčková 

Omluvena: P. Minářová 

 

� Kateřina Říhová informovala komisi o svém jednání 

s Francouzskou jezdeckou federací ohledně systému vzdělávání 

Galop.  Francouzská strana zvažuje poskytnout  ČJF verzi 

materiálů, k níž má i autorská práva. Věc je v jednání.  

� Věra Jáchimová uvedla, že od některých oblastí neobdržela 

výsledky ZZVJ, na jejichž základě by mohla vést statistiku 

úspěšnosti adeptů zkoušek a jejich garantů. V této souvislosti také 

navrhla, aby presenční listina, kterou vyplňují hlavní komisaři při 

ZZVJ, obsahovala kolonku pro podpis garanta k potvrzení jeho 

přítomnost na zkouškách. Bude rozesláno sekretářům. 

� Věra Jáchimová připraví nové testy na ZZVJ pro všeobecnou 

licenci (verze A a verze B), které budou rozeslány hl. komisařům 

ještě v měsíci červnu 2014. 

� Komise navrhuje, aby bylo zaneseno do příslušných pravidel, že u 

stylových soutěží postačí od příštího roku jeden stylový rozhodčí 

namísto dvou. Nové kandidáty i stávající komisaře je potřeba 

proškolit v mluvení do mikrofonu. Pro zájemce by bylo možné 

zorganizovat školení zkušeným hlasatelem (např. J. Pellarem). 

Dále bude požádána skoková komise, aby zpracovala seznam 

termínů plánovaných stylových soutěží pro velké koně a tento byl 

posléze dán na webové stránky, jako je tomu u soutěží pro pony. 



� Komise reaguje na podněty z některých oblastí a plánuje vytvořit 

statistiku, pro niž by se jednotlivé oblasti formou ankety vyjádřily 

k návrhu, že podmínkou pro získání kvalifikace stylového 

rozhodčího nemusí být kvalifikace rozhodčí. Kandidáty by se 

mohli stát (i) jezdci  - držitelé zlatého výkonnostního odznaku 

v disciplíně skoky po doporučení skokovou komisí a oblastí, (ii) 

trenéři I. a II. třídy, které doporučí oblast spolu se skokovou 

komisí. Pro obě skupiny je podmínkou absolvování kursu pro 

stylové rozhodčí a úspěšně složení závěrečné zkoušky.      

� Komise se seznámila s metodikou postupových zkoušek pro 

stavitele parkurů a obsahem refreshingů, které předložila Lucie 

Šímová. Bude navržen povinný refreshing pro stavitele I. třídy, 

školitelem bude zahraniční stavitel.  

� V souvislosti s doškolováním stavitelů je třeba zavést jejich 

evidenci a vytvořit odpovídající formulář. 

� Komise plánuje oslovit oblasti, aby v letošním roce vypsaly kurs 

pro zájemce o kvalifikace stavitele parkurů a tratí, též bude po 

dohodě se skokovou komisí určen termín zkoušek pro stávající 

kandidáty všech tříd. 

� Termín příští schůze:  16. 7. 2014 

 

 

 

Zapsala: Zuzana Ptáčková 

5. 6. 2014 

 

 

 

 


