
 

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

Omluveni: - 

Hosté: 

 

Program:  

1. Pošta 

2. Plnění úkolů z minulého zasedání 

3. Stav finančních prostředků na účtu KHO 

4. Návrh termínu  - schůzka pořadatelů 

5. Projednání návrhu VV kategorizace jezdců 

6. Návrhy k úpravě stanov. Pravidel (a řádů) ( změna na kraj – ne oblast) 

7. Zprávy z VV ČJF 

8. Různé  

 

 

1. Pošta  

-pozvánka na schůzku legislativní komise 

- JK Zálesí oznámil plánované termíny závodů 

- informace  k Programu VIII. neinvestičních dotací na rok 2016 

- pozvánka na seminář k dotačním programům 2016 z KHK ČUS 

- KHK ČUS zaslat fakturu na zaplacení poplatku členství KHO v ČUS – 1 200 Kč 

- schůzka pořadatelů vytrvalostních závodů  

- propozice na skokové  závody Polsko . Wroclav – 5. - 6. 11. -  

- dopis p. Jánské – měla licenci cvičitele, kterou několik let neobnovovala, žádá OV KHO 

o pomoc s obnovením licence, OV KHO se shodl na doporučení umožnit obnovení 

licence cvičitele, vznese dotaz na p. Říhovou, jak situaci vyřešit. P. Jánská je zkušená 

jezdkyně, na MČR absolvovala parkury stupně S, ST 

 
2. Plnění úkolů z minulého zasedání  

- informace k přeregistraci – budou klubům zaslány na začátku měsíce listopadu 

- dopis na VV – text dopisu schválen OV 

- příspěvky na MČR – všechny žádosti ještě nebyly doručeny k proplacení 

 

 

3. Stav finančních prostředků na účtu KHO 

K 26.10. 2015 je stav účtu KHO oblasti:   122 251,15 Kč .  

 

 

 

 

  

Zápis č.18  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 26. 10. 2015 



4. Návrh termínu  - schůzka pořadatelů 

Schůzka pořadatelů závodů se bude konat 16. 11. 2015 od 17:00 v motelu Arkus  

Sekretář zajistí zaslání písemné pozvánky všem subjektům, které pořádají závody v územní 

působnosti Královéhradecké oblasti. 

 

 

5. Projednání návrhu  VV kategorizace jezdců 

- do 20. 11.  2015 mají být zaslány připomínky ke kategorizaci jezdců. OV navrhuje  

následující body: 

 kdo má vyjeto S3, nemůže s mladým koněm S1, pokud není zvlášť vypsáno 

 děti budou v S1, výška skoků po ZZVJ je maximálně 110 cm, ale na MČR musí skákat 

120 cm, soutěží na styl, kde mohou získat potřebné body, není pro velké koně mnoho  

 nemožnost jít jednu soutěž z hlediska výcviku koně o kategorii výš, pokud jezdec v této 

kategorii není – měla by být dána možnost v sezoně absolvovat jeden nebo dva parkury o 

třídu výš, než má jezdec splněnou 

 získaná kategorie by měla mít trvalý charakter 

 jen dvě kategorie  Z – S, ST a výš – navrhovaný systém supluje práci kvalifikovaného 

trenéra, ten by měl určovat nasazení jezdců v jednotlivých soutěžích 

 místo kategorizace by bylo vhodné omezit počet startů v soutěži – (pokud víc než 80 

soutěžících, měla by se soutěž rozdělit na děti, juniory a dospělé – to lze omezit rozpisem, 

ne kategorizací) 

 o možnosti startovat ve vyšší kategorii by měl rozhodovat trenér, podmínkou je, aby 

každý subjekt měl trenéra 

 nepodmiňovat postup dětí do vyšší kategorie soutěžemi na styl 

 

 

 

6. Návrhy k úpravě stanov 

OV KHO navrhuje na tyto úpravy Stanov a Všeobecných pravidel  

 Všeobecná pravidla: 

 čl. N9, odst. 3: 

Všechny jezdecké závody musí být pořádány v souladu s Pravidly jednotlivých disciplín, 

rozpis závodů včetně termínu a místa jejich konání musí být předem schválen příslušným 

orgánem ČJF (OV oblasti, kam je subjekt územně příslušný,  nestanoví-li Pravidla jinak). 

 

 Stanovy 

- 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) ) 



- Stanovy – každý kraj má působnost na území svého kraje 

 

7. Zprávy z VV ČJF 

- Ing. O. Plachá informovala členy VV ČJF o problematice vypsání výběrového řízení na uvolněné 

posty manažerů odborných komisí (disc. vytrvalost a skoky). VV ČJF se danou problematikou 

komplexně zabýval a jednohlasně stanovil požadavky na dané posty. Výběrové řízení na uvolněné 

posty manažerů odb. komise disc. vytrvalost a skoky bude uveřejněno v brzkém termínu na 

webových stránkách ČJF, stejně tak i na facebookovém profilu ČJF. 

 

8. Seminář pro cvičitele 

OV KHO rozhodl o uspořádání semináře pro cvičitele a ostatní zájemce dne 28. 11. 2015. 

Struktura semináře – dopoledne:  teorie  

                   odpoledne: praxe – práce na lonži, praktický výcvik 

Seminář bude jednodenní, zúčastnit se může každý zájemce 

 

9. Různé  

 požádat subjekty o zaslání žádostí o výkonnostní odznaky  

 OV KHO doporučuje subjektům dbát na pravidla bezpečnosti při Hubertových 

jízdách, vzhledem k vážným úrazům při těchto akcích v letošním roce 

 P. Pejos seznámil OV s průběhem schůzky schvalovatelů závodů, která se konala 22. 

10. 2015. Upozornil zejména na následující body: 

 Přihlášky na závody budou možné jen přes internet 

 Upozornění na problémy s pořádáním závodů u subjektů, které spadají do jiné 

oblasti, než kde jsou územně příslušné – jediná možnost řešení je změna 

Všeobecných pravidel 

 OV KHO navrhuje jako člena legislativní komise p. Aleka Pejose. 

 Pan Alek Pejos je dlouholetý člen ČJF, má zkušenosti s vedení TJ, několik volebních 

období byl předsedou VČO, nyní je předsedou KHO, velmi dobře se orientuje ve 

Stanovách, pravidlech ČJF i ostatních dokumentech. Má i pedagogickou praxi, nedělá 

mu problém jednání s lidmi. Působí jako trenér, stavitel parkuru a rozhodčí. Ve své 

jezdecké kariéře byl nejen úspěšný skokový, ale i drezurní jezdec. 

 

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 1. 11. 2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


