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Schůzka při MČR ohledně diskuze nad rozdělením disciplín pro MČR pony: 
stanoviska: 

Jana Rosická: 
důvody proč nelze oddělit disciplíny pony při MČR: 

• řada dětí startuje v obou disciplínách - rodiče pak místo 5 dnů na MČR stráví 2x5 dnů 



• skončilo by tím MČR v jízdě na pony - dříve Šampionát nadějí, který má dlouholetou 
tradici a je i zahraničními rozhodčími velmi kladně hodnocen (pro 10-15 dětí těžko 
bude pořadatel skokového MČR zvát tři drezurní rozhodčí a stavět obdélník) 

• drezurní část MČR pony by tím naprosto degradovala - k MČR  velkých koní drezura 
se kapacitně nedá vejít, uspořádat MČR pony jen drezura pro 60-70 pony je nereálné 

• na MČR pony je neuvěřitelná atmosféra právě tím, že jsou obě disciplíny společně - 
děti se na to celý rok těší, vzájemně si fandí a užívají si to, budují tím teamového 
ducha a přátelí se napříč disciplínami  - reálně jsme se zde mnoha rodičů, dětí a 
funkcionářů ptala, vč. dotazu při schůzce s vedoucími ekip 

• děti v drezuře často startují zpočátku jen proto, že jdou skokovou část a chtějí si 
vyplnit čas. Ale poté u drezury zůstanou, případně v drezuře startují skokani „pro 
zpestření“ – z čehož následně plyne proježděnost skokových pony – toto chceme 

• historicky jak u nás, tak při Evropských šampionátech jsou vždy pony v obou 
disciplínách společně. 

Ria Hoffmeisterová: 
Jsem proti rozdělení tohoto mistrovství, protože bychom tím zničili něco, co je jedinečné. 
Souhlasím se vším, co zde bylo napsáno a proto nemá smysl se opakovat. 
Neslyšela jsem jediné dítě, které by bylo otrávené, že musí na MČR být o den déle, než je 
nutné. 
Neslyšela jsem jediné dítě, které by říkalo, už chci mít odskákáno a jet domů. 
Neslyšela jsem jediné dítě, které by říkalo, nechci fandit svým kamarádům, když už mám 
hotovo. 
Naopak jsem zažila už několik zázraků! 
Skokan, který se rozhodl soutěžit nejen skoky - družstva a půl roku dřel drezuru, aby 
startoval i v obdelníku. 
Slabší jezdec, který se díky podpoře kamarádů, stal oporou pro družstvo. 
Jezdec, který díky plnění snu, aby startoval na MČR PONY dřel drezuru a díky tomu se stal 
mnohem lepším jezdcem a další rok se stal mistrem republiky ve skocích. 
Chceme děti učit umění ježdění, a proto jim musíme připravit co nejlepší podmínky. Dát jim 
možnost plnit si své sny a doufat, že z nich vyrostou další šampioni a úspěšní reprezentanti, 
jako je tomu nyní! 

Jan Matuška: 

Úvodem - není třeba dělit či snad úplně „ničit“ něco co funguje! Pokud se jedná o 
ekonomickou lobby některých skupin dělit funkční model, tak bohužel prohrává rozum nad 
smyslem! Evropský šampionát je dokonce složen ze tří disciplín a věřte, že na vrcholném 
podniku v Evropě budete těžko hledat, že by děcka šla více disciplín a stejně se koná po léta 
společně jako podpora všech disciplín v rámci pony ježdění! Chceme být tou zemí co se 
odvrátí od myšlenky spojovat a půjdeme cestou rozdělení??? 

V našem pojetí je model zaběhnutý a funkční, v současnosti i díky rozšíření o soutěže 
družstev došlo k navýšení startujících, avšak vše má svůj vývoj! Zájmem komise bylo masové 
rozšíření, navýšení dřívějšího počtu startujících a  možnost účasti dětí na mistrovství, 
každopádně i toto má vývoj a s přibývajícím zájmem a rozmachem dojde i k úpravám 
obtížností některých mistrovských soutěží. Již po loňském mistrovství došlo lehce ke 



zpřísnění kvalifikací, které bude nadále pokračovat, dá se tedy předpokládat, že současný 
stav účastníků se již nebude navyšovat. 

Vrátím-li se jako člověk, který má za sebou nejen samostatné drezurní ale i skokové 
mistrovství D+J, tak si nedovedu přestavit případné přičlenění k nějakému z těchto mítinků 
právě „část drezurní či skokovou“ pro pony! Došlo by tím k navýšení dnů pořádání MČR, 
nehledě na to, že část startujících by si pak sebou ještě nutně vezla velké koně a při možnosti 
3 startů v disciplíně by se mohlo stát, že by to „12“ leté děcko jelo kupříkladu třeba 10 
skokových startů za den? To opravdu asi úplně na MČR nebudeme chtít! 

Proč 10? – 3x skoky velký koně 2x3starty pony A+B a jedno či dokonce dvakrát družstva velké 
koně a pony – takže lehce dojdeme i k číslu 11 !!! 

Za mě osobně věřím, že myšlenka společného mistrovství pony v drezuře a skocích zůstane 
zachována a rozum zvítězí nad ekonomickou lobby – protože o penězích to je v první řadě o 
čemž se mnou může každý diskutovat, ale vždy a vše skončí u peněz! Společné mistrovství je 
akcí, kde drezúrák podpoří skokana a navzájem si fandí a podporují!    

 

Stanislav Hakr: 

Pavel Holešovský: 

Petra Svobodová: 

· drezurní ježdění je základ; spojení obou disciplín je motivační pro jezdce obou disciplín 

· z pořadatelského hlediska se jednoznačně lépe „ztratí“ vysoké náklady na drezurní část; 
MČR drezura kapacitně další (pony) kategorii „nedá“ 

· pokud by drezura byla zvlášť, pro pořadatele v podstatě prodělečná akce, o diváky nouze – 
vezmeme dětem na pony drezura možnost jezdit před publikem, kterého je díky spojení 
obou disciplín dostatek 

· díky spojení obou disciplín je to velká akce, která se lépe propaguje u sponzorů – opět plus 
pro pořadatele 

· pokud máme pořadatele a pony komisi, kteří jsou schopni takto velkou akci zvládnout (což 
je vyzkoušené), nevidím důvod rozdělení MČR pony 

Zdenka Špůrková: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


