
ZÁPIS ZE SCHŮZE ČESKÉHO BEZUDIDLOVÉHO SPOLKU 

16. 11. 2019  

Místo konání: Liberec 

Přítomni:  

 Výkonný výbor: Škodová M., Šteffenová V., Kohútová A. 

 Kontrolní komise: Rypová N.  

Projednávaná témata: 

1. NOVÝ WEB / INFORMAČNÍ SYSTÉM BEZUDIDLOVÉHO JEŽDĚNÍ (ISBJ) 

 Momentálně jednáme o nabídce zhotovení Informačního systému a nového webu pro ulehčení 

práce jak organizačního týmu ČBS, tak pro jezdce a subjekty registrované pod ČBS. Rádi 

bychom, aby veškerá agenda, kterou bylo doteď nutno vykonávat kompletně „ručně,“ přešla 

na automatizovanou databázi se samostatně generovanými informacemi. Tímto by došlo 

k výraznému urychlení vyřizování registrací, žádostí, plateb, vytváření rozpisů závodů, 

zaznamenávání kvalifikačního postupu atp.  

 Nově budeme pod ČBS registrovat kromě jezdců i koně pod jejich životním číslem. 

 Vhledem k nákladnosti zhotovení takové databáze jsme se rozhodli, že systém by nyní 

zpracovával pouze kariéru jednotlivce – jezdce, avšak do budoucna bychom rádi registrovali 

jezdecké dvojice (jezdec + kůň), právě pro účely kvalifikací na závody a mistrovské soutěže.  

 Základní rozvržení databáze a webu již bylo vytvořeno a nyní je nutné co nejdříve zpracovat 

algoritmy pro vyhodnocování jednotlivých soutěží.  

 

2. ZMĚNY A ÚPRAVA PRAVIDEL + ÚPRAVA A TISK NOVÝCH SKRIPT  

 Probírali jsme aktuální situaci ohledně pravidel, která vyžadují několik změn a opravu 

některých pasáží. Rádi bychom revitalizovali drezúrní pravidla ve spolupráci s odborníky 

v daném oboru. 

o Uvažujeme o zásadní změně pro finálové drezúrní úlohy pro MČR 2020, abychom se 

opět přiblížili k našemu cíli „dělat to jinak.“   

 Po aktualizaci pravidel a jejich úpravě, budou zanesena do skrip, která taktéž projdou úpravou 

a tato nová skripta budou k dispozici pro Školení rozhodčích v roce 2020.  

 

3. REKVALIFIKAČNÍ KURZY ROZHODČÍCH ČBS  

 V roce 2020 proběhnou další školení rozhodčích.  



 Každý rozhodčí pod ČBS bude mít povinnost jednou za 3 roky absolvovat rekvalifikační kurz, na 

němž se dozví aktuální změny a úpravy pravidel, s nimiž se zvláště v prvních několika letech 

fungování spolku budeme potýkat. Rozhodčí na rekvalifikaci budou školeni za sníženou cenu, 

oproti rozhodčím, kteří absolvují své prvotní školení resp. kteří se o post rozhodčího ucházejí.  

 

4. NOVÁ POSILA DO VEDENÍ SPOLKU  

 Je bohužel nevyhnutelné, že někteří ze zakládajících členů spolku nebudou moci pokračovat ve 

svých funkcích, ať už z rodinných či pracovních důvodů. Díky tomu musíme doplnit naše řady 

novými nadšenci, kteří by rádi přispívali k rozvoji spolku.  

 Aktuálně jednáme s Veronikou Volgemutovou, která by přebrala část agendy v rámci vedení 

spolku a nutně musíme doplnit členy kontrolní komise – oslovena bude Lucie Poláková.  

 

5. DOKUMENTY PRO PRÁVNÍ VĚCI SPOLKU  

 Anna Kohútová zajistila právní poradenství pro ČBS a vyhotovení dokumentů vztahujících se 

k ochraně jednotlivce v rámci GDPR. Tyto dokumenty, včetně právních směrnic budou v nejbližší 

době k dispozici na webových stránkách spolku.  

 

6. MČR 2020  

 Termín a místo konání MČR pro rok 2020 je již schváleno a vykomunikováváme poslení detaily. 

Bližší informace pro jezdce budou uveřejněny na přelomu listopadu a prosince 2019.  

 Pomalu začneme oslovovat sponzory z letošního MČR a také případné nové zájemce, kteří by 

mistrovství rádi podpořili, ať už věcnými dary (výhry pro soutěžící) či finačním příspěvkem na 

konání MČR a zajištění co největšího komfortu pro jezdecké dvojice, velkolepé podívané pro 

diváky i dušení pohody organizátorů akce .  


