
 

 

I.  Metodický pokyn 1/2013 k ZZVJ - D 
 

Tento metodický pokyn doplňuje znění dokumentu Vzdělávání v jeho části ZZVJ-D viz. níže: 

(1) S účinností od 1. 1. 2013 se zavádí jezdecká licence drezura (D). 
(2) Jezdeckou licenci D jezdec získá úspěšným složením ZZVJ-D. Podrobné informace 

týkající se požadavků, složení a průběhu ZZVJ-D jsou stanoveny v dokumentu 
Vzdělávání a jeho verzi platné pro rok 2013. Od ZZVJ všeobecná licence se liší tím, 
že uchazeč neabsolvuje parkur v praktické části a pro drezurní část je dána speciální 
drezurní úloha. Předvádění a vodění koně, jakož i teoretický test se shoduje se ZZVJ 
všeobecná licence. 

(3) ZZVJ-D se mohou konat v rámci ZZVJ pro získání všeobecné jezdecké licence 
(uchazeč se nezúčastní absolvování parkuru v praktické části a absolvuje speciální 
drezurní úlohu pro ZZVJ-D místo Z1). ZZVJ-D se též mohou konat i samostatně ve 
speciálně vypsaných termínech. Vždy však musí být dodrženy podmínky na složení 
komise ZZVJ-D dle dokumentu Vzdělávání. Do přihlášky na ZZVJ-D musí uchazeč 
výslovně uvést, že hodlá složit zkoušku pouze pro drezurní licenci. Neúspěšným 
uchazečům ZZVJ všeobecná licence, kteří nesloží praktickou zkoušku v kterékoliv její 
části (např. uchazeč bude úspěšný v části vodění a předvádění koně a drezurní úloze, 
ale nebude úspěšný při parkurové zkoušce), nebude automaticky přiznána jezdecká 
licence D. Režim absolvování ZZVJ tak zůstane stejný od okamžiku podání přihlášky 
až po ukončení ZZVJ. 

(4) Jezdecká licence D pak bude označena následujícím označením: "jezdec - D" a její 
držitel se smí účastnit pouze drezurních soutěží. Pro starty v soutěžích v disciplíně 
skoky či všestrannost není oprávněn.  

(5) Držitel jezdecké licence D má však možnost doplnit si v budoucnu svoje vzdělání 
úspěšným absolvováním parkuru při pořádání ZZVJ pro všeobecnou licenci a tímto 
dosáhnout všeobecné jezdecké licence. 

(6) Držitel jezdecké licence D je za podmínky dodržení STP oprávněn startovat na všech 
drezurních soutěžích všech úrovní včetně MČR, zahraničních a mezinárodních 
závodů. 

(7) ZZVJ-D se vztahuje pro účastníky, které v daném kalendářním roce dosáhli 
minimálně 12 let. 

(8) Cvičitelskou licenci je pro držitele jezdecké licence D možno získat jen za 
předpokladu, že si tento doplní vzdělání dle bodu (5) výše a získá všeobecnou 
jezdeckou licenci. 

(9) Drezurní zkouška v rámci ZZVJ-D bude hodnocena jako "splnil/nesplnil", přičemž 
uchazeč obdrží od komisaře protokol s poznámkami ke své předvedené úloze. 



(10) Pád jezdce z koně nebo i s koněm v rámci praktické části zkoušky vylučuje 
účastníka z dalšího pokračování v ZZVJ-D. Opuštění obdélníku v době mezi 
zahájením a ukončením drezurní úlohy rovněž vylučuje (př. kůň vyskočí z obdélníku). 
 
 


