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1. Disciplína vytrvalost 

1.1. Charakteristika 

Disciplína vytrvalost je jednou z osmi jezdeckých disciplín, sdružených pod Českou jezdeckou 
federací (dále jen ČJF). Jedná se o neolympijskou disciplínu, která v zahraničí zaznamenává v 
posledních letech výrazný a dynamický růst. 

Vytrvalost je de facto koňský maraton, kde se překonávají vzdálenosti ve volné přírodě od 40 km 
(stupeň obtížnosti Z) do 160 km (stupeň obtížnosti T). Dané vzdálenosti jsou rozděleny do 
několika etap, přičemž po každé etapě je kůň předveden u veterinárního lékaře a nesmí 
vykazovat známky zhoršeného zdravotního stavu či zranění. U koní se důsledně posuzuje zda 
nekulhají, nemají myopatii, dehydrataci, poruchu peristaltiky či zranění od jezdecké výstroje. 
Vytrvalost je nesporně nejpřísněji hlídanou jezdeckou disciplínou co se veterinárních kritérií týče. 

Výše uvedené skutečnosti kladou vysoké nároky také na jezdce. Ten musí svého koně dobře znát 
a být schopen u něj rozpoznat přicházející únavu či zdravotní komplikace. Vytrvalostní jezdci musí 
být dobře obeznámeni s veterinární problematikou a musejí umět menežovat síly koně v závodě 
tak, aby jej úspěšně dokončil ve zdraví. 

Mottem vytrvalosti je: "Dokončit závod tak, aby mohl kůň ve zdraví pokračovat dál." 

 

1.2. Stav členské základny 

Vytrvalost prozatím nepatří k disciplínám s rozsáhlou členskou základnou. V roce 2014 se 
oficiálních soutěží účastnilo 179 jezdců, z toho 38 dětí a juniorů do 18 let. Podrobněji k stavu 
členské základny v posledních pěti letech v následující tabulce: 
 

 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 

Počet jezdců celkem 179 168 161 128 105 

z toho - nad 21 let 126 120 107 87 63 

z toho - 19 - 21 let 15 19 20 12 18 

z toho - 12 - 18 let 38 29 34 29 24 

Počet koní celkem 242 225 215 164 133 

 
Z uvedených dat je zřejmé, že stabilně roste počet seniorských jezdců a počet koní. Stav juniorských 

jezdců ale prozatím přílišný nárůst nezaznamenává. Každým rokem jich část přechází do seniorské 

kategorie a je tedy třeba posílit možnosti nově příchozích jezdců do vytrvalosti a nabídnout jim 

vzdělávání, tréninkové možnosti a motivaci k závodění. 
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1.3. Struktura nákladů na jezdeckou vytrvalost 

Jezdectví jako takové patří k nákladným sportům a vytrvalost není v tomto směru výjimkou. 
Jelikož je pevně svázané s koněm, živým tvorem, přináší vice náklady na zajištění jeho potřeb 
(ustájení, krmení, výživové doplňky, veterinární a kovářská péče ad.). Příprava na závody zahrnuje 
měsíce práce a nutnost zajištění vybavení pro jezdce i koně. Součástí by měla být spolupráce s 
trenérem a fyzioterapeutem. Ani samotná účast na závodech není levnou záležitostí. 

Zde je uveden přehled základních nákladů: 

1.3.1. Vytrvalostní kůň 

Nejčastěji využívaná plemena pro vytrvalostní ježdění jsou koně arabští, Shagya arabové, 
anglo-arabští, v menší míře potom koně teplokrevní, achaltekinci, huculští ad. Průměrná cena 
koně arabského nebo Shagya s minimálně základním stupněm výcviku se pohybuje kolem 100 
000 Kč. S výkonností koně samozřejmě roste i jeho cena. V ČR se přesto drží ceny poměrně 
nízko. V zahraničí se ceny vytrvalostních koní připravených do vyššího sportu (od úrovně S) 
pohybují od  10 000 EUR. 

1.3.2. Ustájení a péče o koně 

Kdo nemá možnost držení koně ve svých prostorách, je odkázaný na komerční ustájení, což se 
projeví také na měsíčních nákladech. Průměrně se ceny ustájení pohybují od 3 000 Kč do 8 000 
Kč, záleží na lokalitě a poskytovaných službách. V domácím prostředí se náklady  pohybují 
kolem 2 000 - 3 000 Kč. 

K pravidelným měsíčním nákladům se dále přidávají výdaje za kováře (průměrně 1 000 - 2 000 
Kč jednou za 6 - 8 týdnů), veterináře (minimálně 2x ročně odčervení, 1x - 2x ročně očkování, 
další péče - průměrně 500 Kč - 1 000 Kč za každý úkon), koňského zubaře (1x ročně 1 000 Kč), 
fyzioterapeuta (pravidelná spolupráce - 2 000 - 4 000 Kč za jedno ošetření). 

Průměrné měsíční výdaje za ustájení jednoho koně a související další nutnou péči činí 7 000 Kč. 

U sportovního koně je třeba dále počítat s nákladnějším krmivem a výdaji na doplňky stravy. 

1.3.3. Vybavení koně 

Vytrvalostní sport klade vysoké požadavky na vybavení pro koně. Jelikož je tento sportovní 
výkon podáván dlouhodobě, ve vysokých soutěžích i 8 až 12 hodin, musí výstroj splňovat přísné 
požadavky na pohodlí, odolnost a funkčnost. Ceny vytrvalostních sedel včetně třmenů a 
podbřišníku se pohybují od 25 000 Kč. Během závodu se po každé etapě mění podsedlové 
dečky, jezdec jich tedy musí mít k dispozici víc. Ceny se pohybují od 1 000 do 3 000 Kč za jednu. 
V posledních letech se využívají uzdečky z biothane materiálu, který je odolný a neodírá kůži 
koní ani při dlouhodobém kontaktu s potem a vodou. Cena kompletu s udidlem, martingalem a 
poprsákem vyjde na 3 000 až 4 000 Kč. Další nezbytnou věcí ve výbavě jsou deky a to 
odpocovací, nepromokavé, bederní ad. Ceny se pohybují od 700 Kč do 4 000 Kč. Samozřejmostí 
ve výbavě jsou ohlávky, vodítka, bandáže ad. (cena dohromady kolem 3 000 Kč). Sečteme-li 
potřebnou výbavu pro vytrvalostního koně, dostaneme se na základní částku 48 000 Kč.    

1.3.4. Vybavení jezdce 

Vytrvalostní jezdec musí být vybaven tak, aby byl schopen v daném oděvu fungovat celý den. 
Musí být připraven na různorodé počasí, protože svůj sportovní výkon podává v přírodě, 
daleko od krytých hal a jízdáren. Důraz se tedy klade na funkční  a pohodlný oděv a obuv. Spolu 
s bezpečnostní helmou a vestou se základní výbava jezdce pohybuje kolem 12 000 Kč. 
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1.3.5. Příprava a trénink 

Příprava jezdce a koně na první závody trvá 3 až 4 měsíce. Záleží na stupni výcviku koně a 
jezdeckém umění jezdce. Vytrvalostní kůň pracuje zpravidla 4 dny v týdnu, přičemž 3x se jedná 
o práci v terénu a 1x by měl pracovat na jízdárně. Vytrvalostní kůň se musí naučit pohybu na 
různých površích, se kterými se může setkat v závodě. Je tedy třeba i v tréninku měnit terény, 
učit koně na práci v kopcích, pohyb v písku, bahně, na kamení, ve vodě. U koní s vyšší 
výkonností se pravidelně do tréninku zařazuje cvalová práce na dostihovém okruhu. 

Trénink vytrvalostní dvojice přináší následující náklady: 

- práce s trenérem - průměrná cena je 300 až 500 Kč za hodinu + cestovní náklady 

- trénink v odlišné lokalitě - náklady na cestu záleží na vzdálenosti 

- trénink na dostihovém okruhu - průměrná cena je 400 Kč za koně + cestovní náklady 

Měsíční náklady tréninku dvojic nižší výkonnosti se pohybují kolem 5 000 Kč, u dvojic vyšší 
výkonnosti se náklady mohou pohybovat kolem 8 000 až 10 000 Kč. 

1.3.6. Závody 

Vytrvalostní závody jsou pořádány po celé ČR. Zpravidla je mezi nimi udržován časový rozestup 
dvou až tří týdnů. Během roku se koná průměrně 12 - 14 vytrvalostních závodů. Své pravidelné 
pořadatele mají jižní Čechy (Borotín, Paseky, Cehnice), severní Čechy (Třebušín, Hoštka, 
Slavošov), střední Čechy (Kolesa), Morava (Těšánky, Zábřeh) a další. Jelikož není počet závodů 
zrovna veliký a tyto jsou často pro jezdce více vzdálené, rostou náklady o cestovní výdaje. 
Vytrvalostní závody trvají většinou dva dny, je proto nutné řešit ustájení koně a ubytování 
jezdce a jeho týmu. Jednou ze specifik vytrvalosti je nutnost zapojení týmu, tzv. crew. Tito 
pomáhají dvojici v průběhu závodu, zajišťují jeho servis na trati i v době odpočinku mezi 
etapami. Běžně doprovází jezdce a koně 3 až 4 členové týmu, čímž se také zvyšují náklady na 
závody (ubytování, občerstvení). 

Náklady na účast na národních závodech v ČR: 

- startovné - nižší soutěže 700 až 800 Kč, vyšší soutěže 1 000 až 1 200 Kč 

- ustájení - 1 000 Kč / den 

- ubytování, občerstvení (4 osoby) - 2 000 Kč 

- doprava - záleží na vzdálenosti závodů (od 50 do 250 km) a možnostech přepravy - vlastní 
auto s vlekem či služba přepravce 

Účast na jedněch národních závodech v ČR vyjde jezdce v rozmezí od 5 000 do 10 000 Kč. 

Z výše uvedených souhrnů vyplývá, že je sportovní kariéra jezdce podmíněna dostatečným 
finančním krytím. U juniorů do 18 let leží tato zátěž zpravidla na rodičích či jiných rodinných 
příslušnících. Naším cílem by mělo být otevřít cestu do sportu i jezdcům, kteří nemají takové 
finanční zázemí. Talent mladého jezdce by neměl být roven movitosti jeho rodiny.  
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1.4. Dosavadní úspěchy jezdců do 18 let 

Ačkoliv není jezdecká základna vytrvalostních jezdců do 18 let velmi početná, je přesto schopna 
dosahovat úspěchů jak na domácích, tak mezinárodních závodech a šampionátech. V 
následující tabulce jsou vypsané největší úspěchy vytrvalostních jezdců do 18 let za poslední 4 
roky: 

Rok Dosažené úspěchy 

2014 Zahálková Kristýna - 1. Vice Mistryně ČR  

Terberová Táňa - 1. místo v soutěži CEIJY** 120 km (Weissenhorn, GER) 

Terberová Táňa - 1. místo v soutěži CEIJY** 120 km (Ermelo, NED) 

2013 Zahálková Kristýna - 33. místo na MS (Tarbes, FRA) 

Terberová Natálie - 43. místo na MS (Tarbes, FRA) 

Pflugová Karolína - 45. místo na MS (Tarbes, FRA) 

Terberová Táňa - Mistryně ČR 

Terberová Táňa - 1. místo v soutěži CEIJY** 120 km (Weissenhorn, GER) 

Pflugová Karolína - 1. místo + BC v soutěži CEIJY** 121 km (Mikulov, CZE) 

Pflugová Karolína - 2. místo + BC v soutěži CEIJY** 120 km (Bábolna, HUN) 

2012 Zahálková Kristýna - 1. místo v soutěži CEIJY** 122 km (Most, CZE) 

Pflugová Karolína - Mistryně ČR 

Pflugová Karolína - 2. místo v soutěži CEIJY** 120 km (Šamorín, SVK) 

Terberová Natálie - 17. místo na ME (Mont le Soie, BEL) 

Terberová Natálie - 1. Vice Mistryně ČR 

2011 Hrubá Tereza - 32. místo na MS (Abu Dhabi, UAE) 

Terberová Natálie - 31. místo na MS (Abu Dhabi, UAE) 

Terberová Natálie - 1. místo v soutěži CEIJY** (Gartow, GER) 

Pflugová Karolína - Mistryně ČR 

Pflugová Karolína - 1. místo + BC v soutěži CEIJY** 122 km (Most, CZE) 

Pflugová Karolína - 2. místo v soutěži CEIJY** 120 km (Šamorín, SVK) 
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2. Projekt pro rozšíření a podporu členské základny 

Stav členské základny vytrvalostních jezdců do 18 let si udržuje dlouhodobý průměr (viz. tabulka na 
str. č. 3). Co ovšem klesá je její výkonnost v nejvyšších soutěžích. Jednou z příčin je, že hranici 18 let 
odrostly juniorky ze silných vytrvalostních rodin (Pflugová, sestry Terberovy, Kyselá, Hrubá ad.). Pro 
juniory přicházející do sportu zvenčí, je cesta vzhůru mnohem složitější a mnohdy jsou tím jejich 
výkony limitovány. Je tedy třeba vytvořit podpůrné prostředí pro jezdce, kteří nemají silné zázemí (jak 
finanční, tak rodinné).  

Podpora by měla být v následujících oblastech: trénink, veterinární vzdělávání, náklady na účast na 
závodech, podpora účasti na MČR, seriál závodů pro jezdce do 18 let, medializace. 

2.1. Trénink 

Bez kvalitního tréninku není možné očekávat kvalitní výsledky. Proto je nutné podpořit juniorské 
jezdce v první řadě ve fázi tréninku. Trenérů či cvičitelů se specializací na vytrvalost a vlastními 
zkušenostmi ve vytrvalosti je v celé ČR zhruba 20. Je zřejmé, že tudíž nebude obsazena 
rovnoměrně celá ČR a vzdálenosti mezi jezdci a trenéry / cvičiteli vytrvalosti budou větší, čímž 
porostou náklady na dopravu.  

Výdaje na individuální tréninky by byly pro tento projekt velmi vysoké. Proto by se v rámci 
podpory zvolila forma uspořádání dvou až tří jarních soustředění v každém kalendářním roce s 
následujícími parametry:  

- Vždy jedno (dvě) v Čechách a jedno na Moravě, aby byla zajištěna dostupnost pro všechny 

- Zdarma pro děti a juniory do 18 let, možnost účasti dalších jezdců a diváků za účastnický 
poplatek 

- Soustředění v délce minimálně 3 dnů, jehož součástí by bylo: práce v terénu, práce na jízdárně, 
teorie, veterinární problematika, výživa koní 

Náklady na jedno takové soustředění při účasti 15 juniorů: poplatek areálu (15 000 Kč), úhrada 
ustájení koní (30 000 Kč), úhrada ubytování jezdců (4 500 Kč), náklady na trenéra/cvičitele 
vytrvalosti (v případě tuzemského - 5 000 Kč, v případě zahraničního - 25 000 Kč), náklady na 
veterinárního lékaře (2 000 Kč), náklady na výživového specialistu (1 500 Kč). Celkem by náklady 
na soustředění činily 58 000 Kč (s tuzemským lektorem) nebo 78 000 Kč (se zahraničním 
lektorem).  

V průběhu sezony by se s jezdci domluvil závod, na kterém by se jich většina sešla a spolu s 
trenérem absolvovala tento závod jako praktické učení o průběhu soutěže, managementu a 
vedení koně nebo předvedení ve veterinární kontrole. 

Na závěr roku by se uspořádalo setkání juniorských jezdců s trenéry / cvičiteli, aby se zhodnotila 
uplynulá sezona a vytyčily individuální plány a cíle každého jezdce pro další sezonu/y. 

Náklady na účast trenéra v závodě a podzimní soustředění: účast trenéra na závodech (3 500 Kč), 
podzimní setkání (5 000 Kč). 

V souhrnu by činila podpora dětí a juniorů do 18 let v oblasti tréninku od 133 000 Kč do 173 000 
Kč ročně. 
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2.2. Veterinární vzdělávání 

Veterinární gramotnost jezdců by měla být ve vytrvalosti základem. V průběhu tréninku a 
samotného závodu je organismus koně vystaven vysoké, dlouhodobé zátěži a to poznamenává 
zdravotní stav koně. Pokud nebude jezdec obeznámen se základními procesy, které nastávají při 
vytrvalostním zatížení koně, nebude schopen správně menežovat jeho zatížení a hospodařit s 
jeho silami v závodě. Neznalostí důsledků vysokého zatížení organismu zpravidla dochází k 
předčasnému ukončení sportovní kariéry vytrvalostního koně. 

Školení s veterinárním lékařem je proto zahrnuto v navrženém systému soustředění, viz. bod 2.1. 

 

2.3. Seriál závodů pro jezdce do 18 let 

Za účelem oslovení nových jezdců, motivace, podpory, udržení ve sportu a sportovního růstu 
bude pro každý kalendářní rok projektu vypsán Seriál závodů pro děti a juniorské jezdce do 18 let. 
Na základě stanovených parametrů budou ohodnoceni jak začínající jezdci v nižších soutěžích, tak 
již zkušenější jezdci ve vyšších soutěžích.  

Podmínky zařazení do "Seriálu závodů dětí a juniorských jezdců do 18 let": 

-  v daném roce musí jezdec dosáhnout maximálně 18 let 

- zařazen může být pouze jezdec, který se zúčastnil minimálně 3 oficiálních vytrvalostních závodů 
(v ČR nebo v zahraničí) 

- vyhodnoceny a finančně odměněny budou kategorie dle dosažených úspěchů v soutěžích: 

 

 Soutěže ZM+Z Soutěže L Soutěže S Soutěže ST Soutěže CEI 

1. místo 5 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 12 500 Kč 

2. místo 4 000 Kč 4 000 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 10 000 Kč 

3. místo 3 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 7 500 Kč 

4. místo 2 000 Kč 2 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 5 000 Kč 

5. místo 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 

CELKEM 15 000 Kč 15 000 Kč 26 500 Kč 26 500 Kč 38 000 Kč 

- vyhodnocení jednotlivých kategorií bude probíhat dle bodového hodnocení, jako je tomu u 
žebříčků 

- každému jezdci se budou počítat výsledky z jednotlivých soutěží zvlášť, tedy zvlášť výsledky 
např. ze soutěží ZM+Z a zvlášť výsledky např. ze soutěží L. Jednotlivá pořadí budou dána dle 
dosažených bodů 
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-  jeden jezdec může získat pouze jednu finanční odměnu a to tu v nejvyšší dosažené hodnotě 
(např. za 1. místo v kategorii soutěží S je odměna ve výši 10 000 Kč a pokud se zároveň umístí 
např. na 4. místě v kategorii soutěží CEI, kde je odměna ve výši 5 000 Kč, obdrží tu vyšší částku, 
tedy 10 000 Kč) 

- nevyplacené odměny zůstanou na příspěvkovém účtu a můžou z nich být vyplaceny zvláštní 
odměny za výjimečné úspěchy, fair play ad. 

- odměny budou vypláceny po ukončení závodní sezony daného kalendářního roku a to 
nejpozději do 40 dnů ode dne posledního závodu s účastí jezdce zařazeného v Seriálu 

 

2.4. Podpora účasti na MČR 

Účast na Mistrovství České republiky by měla být prestiží a vrcholným cílem závodní sezony. S 
plánováním závodní sezony a přípravy k cílenému závodu by měl jezdcům pomoci trenér a to jak 
na jarních soustředěních a následných setkáních, tak v případě individuální spolupráce. 

Přesto je dobré zvýšit motivaci jezdců k účasti na MČR a ta je nejefektivnější skrze finanční 
podporu. Ta bude propojena se Seriálem závodů dětí a juniorů do 18 let a to následovně: 

- každý jezdec zařazený do Seriálu, který se zúčastní MČR, obdrží navíc ke své odměně ze Seriálu 
závodů jednorázovou odměnu ve výši 2 000 Kč. 

 

2.5.  Podpora počáteční účasti na závodech 

Nejen trénink, ale i samotná účast na vytrvalostních závodech, znamená nákladnou položku v 
rozpočtu rodiny každého juniorského jezdce. Zejména pro nově příchozí jezdce do disciplíny může 
být větší vzdálenost na jednotlivé závody a tedy vyšší náklady na dopravu demotivující.  

Proto je vhodné podpořit začínající mladé jezdce v jejich prvních vytrvalostních závodech a to 
následovně: 

- děti a junioři do 18 let, kteří budou v daném kalendářním roce poprvé startovat na oficiálních 
vytrvalostních závodech, obdrží jednorázovou finanční podporu ve výši 2 000 Kč. Podmínkou 
vyplacení finanční podpory je účast na minimálně dvou oficiálních vytrvalostních závodech. 

- tyto odměny budou vypláceny průběžně během daného kalendářního roku, nejpozději však do 
40 dnů ode dne druhého závodu jezdce. 

 

2.6. Medializace 

Podpora jezdecké základny není možná bez medializace. Ta přináší jezdcům jednak zvýšení 
prestiže, potvrzení jejich dlouhodobého úsilí a také možnost oslovení sponzorů zacílených právě 
na tuto jezdeckou či věkovou skupinu. 
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V rámci medializace by se podpora směřovala k MČR. Zde by se jednalo o pokrytí nákladů 
spojených s pořízením videozáznamu pro pořad pro Českou televizi. Výše této podpory by byla 15 
000 Kč. 

Dalším prestižním závodem bývá Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa juniorů a mladých 
jezdců. V případě účasti minimálně 3 jezdců na jednom z uvedených závodů bude poskytnuta 
také podpora na náklady spojené s pořízením videozáznamu pro pořad pro Českou televizi. Výše 
této podpory by byla 35 000 Kč. 

 

2.7. Vyčíslení požadované podpory 

 

Přehled finanční podpory, o kterou je žádáno: 

 

 Náklady (tuzemský trenér) Náklady (zahraniční trenér) 

Trénink 133 000 Kč 173 000 Kč 

Seriál závodů 121 000 Kč 121 000 Kč 

Podpora MČR 20 000 Kč 20 000 Kč 

Podpora poč.závodů 30 000 Kč 30 000 Kč 

Medializace 50 000 Kč 50 000 Kč 

CELKEM 354 000 Kč 394 000 Kč 

 

3. Závěr 

Vypsáním Seriálu závodů dětí a  juniorských jezdců do 18 let by se měla primárně stabilizovat a 
následně rozšířit členská základna této věkové kategorie. Navržené finanční odměny mají za účel 
motivovat jezdce k dalším startům a především ke zvyšování jejich výkonnosti a potřebných znalostí. 
Podpora nově příchozích jezdců je podmíněna dvěma starty, což při splnění znamená jen krůček ke 
startu třetímu a tedy zařazení do Seriálu. A opět je jezdec motivován k dalšímu závodění a zvyšování 
své úrovně. 

Celý systém podpory na sebe logicky navazuje a měl by krom jiného zvýšit vzdělanost juniorských 
jezdců, podpořit jejich sportovní růst, přivést do vytrvalosti další jezdce a zajistit jim kvalitní 
propagaci a prezentaci. 

V časovém horizontu tří let, pro který je projekt vypsán, se jeví jako reálné zdvojnásobit aktuální stav 
členské základny v kategorii dětí a juniorů do 18 let. Stav členské základny bude po každé závodní 
sezoně vyhodnocen a případné zjištěné nedostatky v navrženém systému budou obratem napraveny 
pomocí potřebných modifikací, aktualizací či změn. 

za správnost: Michaela Litovová, manažerka vytrvalosti 


