
 

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

Omluveni: - 

Hosté:  

 

Program   

1.Plnění úkolů z minulého zasedání 

2.Došlá pošta 

3. Stav účtu 

4. Školení rozhodčích 

5. Informace ze semináře stavitelů 

6. Informace z Rady ČJF 

7. OM KHO – drezura, skoky 

8.  Grant na přípravu ke zkouškám ZZVJ 

10. Různé 

 

1.Plnění úkolů 
Úkoly z minulého zasedání splněny 

2. Došlá pošta 

- nabídka společnosti Kamír s.r.o  pro pořadatele závodů, informace přeposlány všem 

pořadatelům 

-žádost JK Donarova Samota o schválení termínů závodů ve vytrvalosti v srpnu 2017 

- nabídka společnosti SABE na dodání flotů, medailí, pohárů, mimo emailu byl doručen 

poštou i katalog 

3. Stav účtu 

Stav účtu ke dni konání zasedání 111 601,- Kč 

 

4. Školení rozhodčích 
OV KHO zhodnotil Jarní školení rozhodčích, které má zejména díky lektorce MUDr. H. 

Žižkové velmi dobrou úroveň. Školení proběhlo v motelu Arkus, bylo velmi dobře 

připravené. Profesionálně vedené. 

Dále OV KHO rozhodl o konání školení rozhodčích pro skoky a všestrannost dne 9. 5. 2017. 

Toto školení se bude konat od 13:30 v motelu Arkus. Předseda oblasti zajistil školitele pro 

skoky a všeobecná pravidla pana J. Metelku, S. Juhászová byla OV pověřena zajistit lektora 

pro všestrannost – pana A. Klauze. 

Z rozhodnutí OV KHO bude do programu školení zařazena i zdravověda tak, aby bylo možné 

školení zařadit jako refreshing. 

 

5. Informace ze semináře stavitelů 
Školení pro stavitele se zúčastnil pan A. Pejos, pan P. Ticháček, pan J. Pour. Všichni 

jmenovaní úspěšně prošli školením a jsou tak i nadále zařazeni mezi stavitele – pan P. 

Ticháček a pan J. Pour jako stavitelé 3. třídy, pan A. Pejos absolvoval školení stavitelů 

absolvoval i kurz pro zvýšení kvalifikace – na stavitele I. Třídy. Ten splnil úspěšně, ale 

kvalifikace mu nebyla zvýšena z důvodů, že nemá potřebnou praxi splněnou v posledních 

čtyřech letech. Nicméně v Komplexním dokumentu o vzdělávání jsou požadavky na zvýšení 

kvalifikace stavitele stanoveny takto: 

Podmínky pro získání kvalifikace stavitel parkuru I. třídy  

  

Zápis č. 34  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 27. 4. 2017 



3. Od doby získání kvalifikace stavitele parkuru II. třídy musí prokázat, že postavil minimálně 

30 parkurů stupně S** (130 cm) a minimálně 10 parkurů stupně ST**(140 cm) na 3 různých 

místech.  

4. Kandidát musí mít potvrzeno 5 asistencí (v rámci celých závodů) u jmenovaných 

instruktorů (stavitelů I. třídy) na závodech kategorie A. 

Dle tohoto dokumentu žádná podmínka o splnění v konkrétním čase není, OV KHO 

pochybuje o znalostech pravidel a komplexního dokumentu o vzdělávání ze strany školitelů. 

 

6. Informace z Rady ČJF 
Předseda oblasti informoval o průběhu Rady ČJF. OV KHO seznámil zejména s návrhem 

rozpočtu ČJF, s vizí o financování ČJF. Na Radě ČJF  navrhovaný rozpočet nepodpořil, mimo 

jiné i proto, že opět nejsou do rozpočtu zahrnuty žádné finanční prostředky pro podporu 

regionálních závodů, částky na podporu pořádání MČR jsou vysoké, ale naproti tomu podpora 

„malého“ sportu  je minimální.   

Dále byli členové OV KHO seznámeni s kritikou, která proběhla na Radě, týkají se 

rozhodčích a technických delegátů na MČR, kteří jsou stále stejní.  Ostatní rozhodčí tak 

nemají možnost poznat chod velkých závodů ani získat praxi a takovýchto závodech.  

OV KHO navrhl za naší oblast tyto rozhodí, kteří by vzhledem ke svým zkušenostem a praxi 

mohli být ve sboru rozhodčích na MČR 

Spřežení - Ila Hrdličková, Heřman Hrdlička 

Všestrannost: Marcela Betlachová, Václav Bohdaský 

Skoky - Jaromír Pour 

Technický delegát: Alek Pejos  

 

7. OM KHO – drezura, skoky 
OV KHO projednal a schválil podporu OM KHO v disciplíně drezura a skoky ve výši 

10 000,- Kč pro každé. Dále bylo projednáno a schváleno pořádání OM KHO v drezuře 

v Hořicích, i když TJ Start Hořice je členem VČO. OV KHO jednomyslně odmítl nabídku p. 

Šubrta, jako zástupce TJ Start Hořice na spolupořadatelství OM zejména proto, že se jedná o 

OM a pořadatel by neměl být z jiné oblasti.  

Pořádáním OM KHO v drezuře pověřil OM JK Jeřice. S TJ Start Hořice uzavře smlouvu o 

pronájmu areálu.  

 

8.  Grant na přípravu ke zkouškám ZZVJ 

Soustředění adeptů proběhne v termínech 7. – 8. 5 a 13. – 14. 5. 2017. 

Vedením praktické části soustředění OV KHO pověřil komisaře A. Pejose, J. Poura, 

V Bohdaského. Opakováním teoretických otázek ZZVJ pověřil OV KHO Svatavu 

Juhászovou, témata nemoci koní, péče o postroj a koně zajistí ing. Alexandra Novotná.  

 

9. ZZVJ 
ZZVJ proběhne dne 28. 5. 2017 v areálu ve Svobodě nad Úpou tak, aby začínající jezdci a 

koně konali zkoušky ve stejném prostředí, jako proběhla příprava na ZZVJ a odboural se tak 

zejména u dětí zbytečný stres. 

OV KHO rozhodl o komisařích pro ZZVJ: A. Pejos, V. Bohdaský a J. Pour. 

 

10. Různé 
-A. Pejos informoval o podání žádosti k akreditační komisi MŠMT, TJ Krakonoš nejspíše 

získá akreditaci pro vzdělávání instruktorů a trenérů jezdectví. Bude tak možné pravidelně 

vzdělávat instruktory a trenéry, toto vzdělávání se stane dostupnější nejen pro zájemce 

z KHO.  



- OV KHO schválil nové členy KHO ČJF 

- OV KHO schválil  termín závodů vytrvalosti pořadatele JK Donarova Samota 
 

Zapsala Svatava Juhászová 

10.5.2017 


