
 

Přítomni: A. Pejos, J. Pour, V. Bohdaský, I. Hrdličková 

Omluveni: J. Kupka, 

Hosté: ing. Olga Plachá, p. Holub 

 

Program:  

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

2. Pošta  

3. Informace z VV ČJF 

4. Příprava termínů soustředění v roce 2016 

5. Návrhy ke změnám stanov a pravidel ČJF 

6. Různé 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání splněny. 

2. Pošta  

 informace o termínech závodů -  p.  Kvapilové 

 informace ke školení veterinářů pro vytrvalost - p.Miřatské 

 plánovaní slavnostních vyhlášení sezóny – p. Gottweisová 

 ukončení působnosti p. Ohnheisera v pozici manažera reprezentační komise 

 změna termínů závodů – MČR seniorů, juniorů 2016 

 plánované závody JK Dolní Přím, JK Hustířany, JK Zálesí 

 

3. Informace z VV ČJF 

 Ing. E. Pařenicová, 1. viceprezident VV ČJF – pro ekonomiku, přednesla členům VV ČJF 

informace z ekonomické oblasti ČJF a to včetně průběhu podávání žádostí na dotační 

tituly MŠMT, včetně některých detailních informací, souvisejících s určitými dotačními 

programy 

 B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, nastínil problematiku dekorování 25% 

jezdců, účastnících se dané soutěže, a to v souvislosti s udržením bezpečnosti při 

dekorování při soutěžích s velkým počtem startujících. J. Hupka sdělil, že určení počtu 

jezdců, účastnících se s koňmi dekorování, je nyní řešeno VP bude navržena úprava do 

pravidel platných v roce 2016 tak, aby rozhodnutí o způsobu dekorování byl v kompetenci 

hl. rozhodčího 

 B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, nastínil VV ČJF problematiku 

„jednotného formuláře rozpisů závodů“ 

 B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, nastínil VV ČJF problematiku a možnost 

zavedení jednotného formuláře „Zpráva hl. rozhodčího ze závodů“ 

  

Zápis č.18  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 26. 11. 2015 



 VV ČJF se bude dále zabývat potřebou vypracování metodického pokynu na podporu 

dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace jednotlivých oficiálů (rozhodčí vč. stylových 

rozhodčích, stewardi, stavitelé parkurů a tratí, atd.) 

 B. Rejnek, 2. viceprezident VV ČJF – pro sport, přednesl VV ČJF žádost RNDr. R. 

Pacasové na úpravu PJS ČJF(Skoková pravidla ČJF), týkající se možnosti použití uždění 

Bitless bridle Dr. Cook 

 VV ČJF současně opětovně informuje všechny OV ČJF, aby při žádosti o zvýšení 

kvalifikace rozhodčího nejprve oslovili danou odbornou komisi disciplíny o potvrzení a 

vyjádření souhlasného stanoviska a následně, po doložení všech potřených podkladů takto 

kompletní žádost zaslali na Sekretariát ČJF 

 Ing. O.Plachá, prezidentka ČJF, navrhla VV ČJF vypsání výběrového řízení na post 

generálního sekretáře ČJF. O vypsání VŘ bude VV ČJF dále jednat 

 

4. Příprava termínů soustředění v roce 2016 

OV plánuje  soustředění v roce 2016 takto: 

(termíny budou potvrzeny po projednání s jednotlivými trenéry) 

13. 2., 27. 2., 12. 3., 26. 3. – skokové soustředění ve Svobodě nad Úpou 

14. 2., 28. 2., 13. 3., 27. 3. – drezurní soustředění ve Svobodě nad Úpou 

20. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4. - skokové soustředění v Hořicích 

21. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4. - drezurní soustředění v Hořicích 

S jednotlivými trenéry uzavře OV smlouvu, kde bude stanovena cena za jednu hodinu, 

smlouva bude uzavřena i s pronajímateli haly.  

 

5. Návrhy ke změnám stanov a pravidel ČJF 

 pí. ing. O. Plachá k tématu podotkla, že  pravidla by se neměla měnit každý rok, OV 

s tímto názorem souhlasil. P. ing. O. Plachá dodala, že změny pravidel FEI by měli 

ovládat reprezentanti. P. A. Pejos dodal, že ne všechny změny FEI musí být promítnuty do  

českých pravidel.  

 pí. ing. O. Plachá se shodla s členy OV KHO potřebě kontroly pravidel odborníkem na 

český jazyk, protože některé články pravidel jsou málo srozumitelné.  

 Na závodech by mělo být vyžadováno korektní oblečení nejen od jezdců, ale i od 

rozhodčích – přestože je vše ve všeobecných pravidlech jasně dáno, není ze strany 

rozhodčích často dodržováno 

 Návrhy na změnu Stanov ČJF: 

  čl. 9 odst. 9.3 Konference si může vyhradit právo rozhodovat k jakékoliv další otázce  - 

doplnit tento odstavec – podpoří vážnost a akceschopnost konference 

 do stanov navrhuje OV KHO zařadit uspořádání podle krajů, název oblast nahradit 

názvem kraj -    všechny sporty (vyjma jezdectví a tenisu) kopírují v územním rozdělení 

státoprávní uspořádání, stejně tak i ČUS, také grantová politika státu také kopíruje 

státoprávní uspořádání - automaticky zařadit subjekty do kraje, kam územně spadá, ale na 

žádost subjektu by mělo být možné patřit pod jiný kraj  ( v současnosti je ve stanovách 

název-. Oblast (kraj) ) 

 každý kraj má působnost na území svého 

 Návrhy na úpravu všeobecných pravidel: 



 čl. N9 Národní soutěže, odst. 3 V případě, že se závody mají konat na území jiné oblasti, 

musí pořadatel před schválením rozpisu projednat navrhovaný termín konání závodů s OV 

oblasti, kde se mají závody konat. Pokud se na termínu nedohodnou, rozhoduje s 

konečnou platností OV oblasti, v jejíž územní působnosti se závody konají. 

6. Různé 

OV KHO se shodl na těchto bodech: 

 komise rozhodčích je nefunkční, současný systém delegování rozhodčích neumožňuje 

růst rozhodčích, delegování rozhodčích by neměl určovat pořadatel, ale OV, aby 

všichni rozhodčí mohli získávat praxi 

 ing. O. Plachá uvedla možnost dotovat praxe rozhodčích i v jiných oblastech z centra 

 p. A. Pejos upozornil na nefungující systém vzdělávání, p. V. Bohdaský doplnil 

absenci instruktorů v jednotlivých subjektech 

 ČJF nemá kontrolu nad vzděláváním, jednotlivá vzdělávací centra jsou v rukou 

soukromých subjektů 

 P. Holub uvedl možnost založit profesní organizaci jezdectví, jako možnost zaručit se 

za kvalitně vzdělané a připravené odborníky v jezdectví 

 p. A. Pejos informoval OV o schůzce v Senátu, které se zúčastnil, týkala se 

financování sportu mládeže, členové vlády ČR doporučili, aby finance do sportu šly 

přímo do jednotlivých subjektů, které tak lépe děti budou motivovat 

 p. A. Pejos dále seznámil přítomné s programem schůze ČUS, zejména upozornila na 

akci „Sportuj s námi“, která by měla být zaměřena na sportovní akce pro 

neregistrované sportovce 

 OV se shodl na ceně pro vyhodnocené sportovce – vstupenky na SP v Lipsku, stejně 

jako v loňském roce 

 

 

 

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 1. 12. 2015 

 

 

 

 

 

 

 


