
 

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. Informace z VV 

5. Sportovně technické podmínky pro 2016 

6. Zápis subjektů do rejstříku spolků u kraj soudu v Hradci Králové   

7. Soustředění  

8. Různé 

 

 

 

 

1. Plnění úkolů z minulého zasedání 

- slavnostní vyhlášení nejlepších jezdců – za výborné sportovní výsledky byli odměněni tito 

jezdci : V. Špačková, A. Novotná, K. Motyčková, K. Savinkovová, V. Špačková ml., K. 

Kotyzová, čestný odznak ČJF získali za celoživotní práci pro jezdecký sport: MVDr. Norbert 

Záliš, JUDr, Bohuš Buchar, Zdeněk Rajmont, Antonín Jeřábek,  za celoživotní práci pro 

jezdecký sport dostali cenu: Ila Hrdličková, Jaromír Pour, Milan Plhal, Jaroslav Hrudka, 

Ladislav Retr, Jiří Kotyza, p. Budina 

-organizace zájezdu do Lipska – všichni vyhlášení jezdci obdrželi vstupenku na zájezd do 

Lipska jako ocenění výborných výsledků v minulé sezóně, ostatní vstupenky byly rozprodány, 

zájezd proběhl bez problémů, účastníky byl hodnocen velmi kladně 

2. Došlá pošta  

- informace manažera komise pro vzdělávání od JUDr. K. Říhové – k Styl Šampionátu 2016 

pro velké koně 

- školení pro stylové rozhodčí – Styloví rozhodčí: Cílem ČJF je podporovat stylové skákání a 

existenci kvalitních stylových rozhodčích. Proto i pro tuto kategorii rozhodčích VV schválil 

povinné doškolování 1 za 2 roky. V tomto roce proběhnou dvě doškolení stávajících 

rozhodčích a zároveň bude otevřen kurz pro nové rozhodčí. Kompletní text bude součástí 

dokumentu Vzdělávání a bude zveřejněn v následujících dnech včetně pozvánky, která se 

nyní finalizuje a bude rozeslána a dána na web. Školení proběhne pod vedením zahraniční 

lektorky Ines Bejdl (Rakousko), se kterou ČJF navázala dlouhodobou spolupráci. Časový 

program pro st&aacu te;vající stylové rozhodčí plnící si refreshing začíná vždy v pátek 

odpoledne a končí v sobotu večer. Pro nové kandidáty pokračuje i v neděli.  

19. - 21. 2. 2016 Hradišťko u Sadské, lektor Ines Bejdl, asistent lektora Ing. Jan Šíma 

4. - 6. 3. 2016 Frenštát pod Radhoštěm, lektor Ines Bejdl, asistent lektora Jan Kubrický 

  

Zápis č.21  ze schůze OV Královéhradecké oblasti ČJF 

ze dne 28. 1. 2016 



  

 

- plánované změny u ZZVJ:   Těchto zkoušek se týkají dvě navrhované změny jako reakce na 

poznatky z praxe (finální podoba předmětem schválení na VV 18.1.2016): 

 (i) doplnění praktické části o zkoušku znalosti pohybu na jízdárně,  

(ii) u všeobecných ZZVJ nový parkur, který lépe vyhovuje požadavkům (připravil Ing. Jan 

Šíma). Dostanete po následujícím VV. Hl. komisaři obdrží nové testy ZZVJ.  

- vyjádření p. Hupky k přestupu do jiné oblasti – výtah z přestupního řádu 

 

3. Stav účtu 

Stav účtu KHO k 29. 1. 2016 je 75 237,71 Kč 

 

3. Informace z VV 

-Prezidentka Ing. Plachá představila hosty - pana Kopeckého, který bude od ledna 2016 

manažerem disciplíny vytrvalost a paní Beranovou, která se stane novým manažerem 

disciplíny skoky 

-Jarmila Beranová, budoucí manažerka komise skoky, navrhla v rámci úprav STP zřízení 

kategorie jezdců 16 - 25 let, která se běžně jezdí v zahraničí a je i součástí Českého 

skokového poháru. Drezura by rovněž s novou kategorií souhlasila, ale navrhuje vytvořit 

kategorii navazující na stávající, tj. 21 - 25 let. Dále Jarmila Beranová navrhla 3 kvalifikační 

soutěže jako požadavek pro MČR, místo dosavadních 2 soutěží. Jednou z těchto 

kvalifikačních soutěží by pak mohlo být již MČR předešlé sezony. Problematika vodního 

příkopu na MČR v kategorii děti jednotlivci, družstva dětí a juniorů bude řešena STP. 

-Jarmila Beranová navrhla pro rok 2016 zavést kategorizaci v 1. stupni, aby děti do 18 let 

musely jezdit stylové soutěže. Tento návrh ale není v souladu s požadavky všestrannosti, jejíž 

jezdci potřebují rovněž parkurové soutěže pro trénink na závody ve všestrannosti, a kteří by se 

jich na úrovni L nemohli účastnit, aniž by absolvovali stylové soutěže nižší úrovně. Tato 

problematika se bude projednávat na schůzce pořádané v lednu 2016. VV projednal 

problematiku nízkého počtu účastníků MČR v kategorii družstev dětí. Bylo navrženo, aby 1. 

kolo družstev dětí bylo současně 1. kolo jednotlivců v této věkové kategorii, což by vyřešilo 

problém sestavit dostatek družstev jednotlivých oblastí. 

-JUDr. Říhová přednesla návrh o rozšíření zkoušek ZZVJ o praktickou zkoušku pohybu na 

jízdárně. VV s tímto návrhem souhlasí, je potřeba dořešit možné uvedení do praxe. 

-VV se zabýval žádostí o vrácení poplatku paní Ing. Kornějevové za podání disciplinárního 

řízení v roce 2012. Protože se DŘ v této věci dosud nekonalo, rozhodnul VV jednomyslně o 

navrácení poplatku 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sportovně technické podmínky 2016  

 

kategorie skoky drezura 

děti Z Z1 

junioři ZL DU 

mladí jezdci L* DD 

senioři L** JU 

pony 70/80cm P5 

 

5. Zápis subjektů do rejstříku spolků u kraj soudu v Hradci Králové   

Ov upozorňuje znovu všechny subjekty na nutnost provedené přeregistrace v roce 2016. 

K zápisu spolku je nutno vyplnit formulář, svolat členskou schůzi, schválit nové stanovy, 

doložit k přeregistraci ověřené podpisy statutárů.  

 

6. Soustředění pro rok 2016 

- soustředění proběhne v měsících únor, březen, duben v hale v Hořicích a ve Svobodě nad 

Úpou pod vedením trenéru: p. Ludvík Jandourek, p. Jiří Kotyza, p. Alek Pejos 

Termíny soustředění: OV KHO plánuje soustředění v roce 2016 takto: 

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., 3. 4. - skokové soustředění v Hořicích  

27. 2., 12. 3., 19. 3.,26. 3. - drezurní soustředění v Hořicích  

- OV KHO zaplatí pronájem haly na soustředění, jezdci zaplatí odměnu trenéra. 

 

7. Různé 

- Zástupci TJ Start Hořice požádali o dodatek do kalendáře, dne 18. 6. 2016 uspořádají 

drezurní závody. OV KHO schválit dodatek do kalendáře a konání OM drezury 

v rámci těchto závodů.   

- OV KHO navrhl předání čestných odznaků ČJF členům, kteří se nemohli zúčastnit 

předání v Čenožicích, na OM ve Svobodě nad Úpou, nebo v Hořicích  

- OV KHO projednal možnost projednat s vedením pardubického závodiště uspořádání 

OM ve všestrannosti závodů, které se zde budou konat.  

- OV KHO schválil konání refreshingu pro rozhodčí v disciplínách skoky a drezura na 

konci března 

- OV doporučil žádosti p. Poura a p. Bohdaského na jmenování specializovaným 

rozhodčím v disciplíně skoky   

- OV opět schválil návrhy změn stanov a všeobecných pravidel, žádá legislativní komisi 

o zpětné vyjádření.  

 

 

 

Ve Svobodě nad Úpou 29. 1. 2016 

 


