
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPREZENTACE – Mgr. Hana Vášáryová 

 

Hodnocení uplynulé sezony – reprezentace drezura 

Sezona 2022 byla pro českou drezurní scénu nejúspěšnější v historii. Zdaleka však ještě nekončí. 

Čekají nás minimálně 3 CDI z nichž jedno je CDI****Aachen, kde budeme mít zastoupení v dětské 

i juniorské kategorii. 

V sezoně 2022 se prozatím čeští zástupci představili na 

15 x CDI (*-****) 

1 x CDIOJ Hagen (družstvo juniorů) 

1 x ME dětí (družstvo dětí) 

1 x MS mladých koní (kategorie 6letí) 

3 x CPEDI3* (A.Vištalová) 

Děti 

V kategorii dětí nás průběžně zastupovalo 6 dvojic na 8 CDICh-A . Vítězství na CDICh-A Gossendorf 

a Olomouc  zaznamenala Veronika Sedláčková –Givesta M.H.  CDICh-A Šamorín zase ovládla Alice 

Hubáčková – Belle Ennie. CDICh-A Brno vyhrála Anna-Marie Křížová – Diamantina. 

Skvěle rozjetá sezona v podání dětské kategorie potom vygradovala historickým úspěchem na ME 

v Pilisjásfalu. Družstvo ve složení Anna-Marie Křížová – Diamantina, Alice Hubáčková – Belle Ennie 

a Veronika Sedláčková – Givesta M.H. vybojovalo  5.místo v kategorii družstev (11 států).Do finále 

jednotlivců postoupili dvě naše dvojice z nichž Veronika Sedláčková obsadila 17.místo a Alice 

Hubáčková 9.místo. Jedná se tak o nejúspěšnější ME v historii ČR. 

V příštím roce bychom rádi na tyto úspěchy navázali a opět přivezli družstvo na ME s vidinou met 

nejvyšších…. 

Nejlepší jezdec v kategorii dětí je Alice Hubáčková 

Nejlepší kůň v kategorii dětí je Belle Ennie 

 

Junioři 

V kategorii juniorů nás zastupovalo 5 dvojic na 10 CDIJ. Vítězství na CDIOJ Achleiten a Olomouc 

zaznamenala Johana Vašáryová – Firestone. Těsně druhá vždy skončila Tereza Matoušková – 

Paolo il Bello. Na CDIJ Neu Anspach a na CDIOJ Hagen se ve velmi kvalitní konkurenci umístila 

Johana Vášáryová – Silky Moves vždy na 3.místě. CDIJ individial test Šamorín vyhrála Anna 



Procházková – Roncevall OLD. Poprvé v historii ČR postavila družstvo juniorů na CDIOJ Hagen ve 

složení Johana Vášáryová- Silky Moves a Tereza Matoušková – Paolo il Bello. Na ME Hartpury se 

kvalifikovala trojice jezdkyň (Vášáryová, Matoušková, Procházková), ale vzhledem k finanční 

náročnosti transportu na ostrovy se ME nezúčastnily. 

V příštím roce nás nikdo ze stálice juniorského družstva věkově neopouští, ba naopak nákupem 

nových akvizic si troufám říci posílíme. Cílem následující sezony bude start družstva na ME 

Kronberg a na CDIOJ Hagen. 

Nejlepší jezdec kategorie junior – Johana Vášáryová 

Nejlepší kůň kategorie junior – Firestone 

 

Mladí jezdci 

V kategorii mladých jezdců nás reprezentovalo 5 dvojic na 4 CDIY. Na CDIY Olomouc obsadila Eva 

Vavříková – Siracura 2.místo. Na CDIY Brno obsadila Nikola Feherová 4.místo. Na CDIY Motěšice 

vyhrála Viktorie Kudelová – Icon Granta . Žádná s těchto dvojic nesplnila kvalifikaci pro start na 

ME. V této kategorii nejsme dlouhodobě schopni konkurovat na ME. 

V příštím roce by jsme chtěli kategorii trochu pozvednout, ale bohužel nám zatím nejsou známy 

žádné posily.... 

Nejlepší jezdec kategorie mladí jezdci – Nikola Feherová 

Nejlepší kůň kategorie mladí jezdci –Gallileus van de Berkenhoeve 

 

U25 

V kategorii U25 nemáme dlouhodobě žádné zastoupení na CDI úrovni. Dle zákulisních informací 

by měl pro příští rok nastat zlom a kategorii posílit dvě současné juniorky s novými koňmi. Budeme 

si držet palce.... 

Nejlepší jezdec kategorii U25 – Aneta Havlíčková 

Nejlepší kůň kategorie U25 – Fieneke 

 

Malá runda 

V kategorii Malá runda nás v zahraničí zastupovali 3 dvojice na 2 CDI. Fabrizio Sigismondi – Go for 

It obsadili 3.místo na CDI Olomouc freestyle. Na CDI Olomouc vyhrála dvojice Petra Miki Civišová 

a Europe-M. Na CDI Brno obsadil 2.místo ve freestylu Jan Zamec – Dr.House H. V letošní sezoně 



se jednalo o rapidní pokles počtu zástupců v teto kategorii. V příštím roce čekáme opět nárůst do 

klasického počtu cca 8 jezdců. 

Nejlepší jezdec kategorie malá runda – Eva Jančaříková 

Nejlepší kůň kategorie malá runda – Dr.House H 

  

Střední a velká runda 

V katerorii střední runda nás zastupovali 3 dvojice na 2 CDI.Na CDI Le Mans získala 2.místo Tereza 

Van Malderen s koněm Quantum Leap Van‘t Genthof. Na národních závodech ve střední a velké 

rundě se v letošní sezoně dařilo Petře Miki Civišové s koněm Europe-M. V příštím roce očekáváme 

přesun dvojic ze střední rundy do velké rundy. 

Nejlepší jezdec kategorie velká a střední runda – Petra Miki Civišová 

Nejlepší kůň kategorie velká a střední runda - Europe – M 

 

Mladí koně 

Tato kategorie je v rámci „reprezentace“ dost opomíjená. Popravdě nerozumím tomu, proč ČJF 

neuznává MS mladých koní a nazývá to pouze chovatelským šampionátem. Z toho také vyplývá 

nepodpora našich reprezentantů při výjezdu. Spolupracuji dlouhodobě s nejlepšími trenéry světa 

(Dr.Ulf Moller, A.Helgstrand) a pravidelně se účastním všech významných akcí pro mladé koně, 

a to jaký je rozdíl v podpoře všech jiných federaci vers. ČJF je velmi smutný. Marně jsem doufala, 

že změnou vedení se změní i podpora této kategorie. Bohužel zatím nepřišla...Ale jsem optimista 

a věřím, že během tak krátkého časového období nejde změnit vše a změna pohledu na tuto 

kategorii se v příští sezoně určitě přijde. 

Jen pro zajímavost nás v kategorii pětiletí reprezentoval Michal Košťál – Varadero,v kategorii 

šestiletí Vladimír Bláha – Vihar a v neposlední řadě Petra Miki Civišová –Famosa, která letos 

několikrát zvítězila na CDIYH a zúčastnila se i MS mladých koní v Ermelu. 

Nejlepší mladý kůň – Famosa 

Paradrezura 

V kategorii paradrezura nás zastupovala A.Vištalová – First Love na 3 CPEDI. Ve Stadl Paura na 

CPEDI obsadili 3.místo. 

Jedná se o jejich první sezonu. Z tohoto důvodu také vynechali start na MS Herning. 

Nejlepší jezdec paradrezury- A. Vištalová 

Nejlepší kůň paradrezury- First Love 



Kvalifikační podmínky 

Pravidla kvalifikačních podmínek zůstanou stejná jako v letošním roce, viz příloha, pouze se budou 

měnit kontrolní závody pro ME. Bližší informace ke konečnému výběru na ME budou vydány 

v lednu až podle FEI kalendáře. Jediné, co v předešlých pravidlech nebylo zřejmě úplně jasně 

řečeno, bylo nutnost kvalifikace i pro české CDI. Nastolení letošních nových pravidel pro 

kvalifikace na CDI, ME a MS mladých koní zabezpečilo kvalitu vysílaných zástupců na CDI. Konečně 

jsme tak přestali obsazovat poslední místa můžeme se soustředit na kvalitu, ne kvantitu. Myslím, 

že se tento systém letos velmi osvědčil a spokojenost s jasnými pravidly vládne i na straně 

trenéru, rodičů a jezdců. 

Financování a pomoc pro mládež 

Za léta své reprezentace jsem stále slýchala, že podpora seniorů není a vše jde do mládeže. Jelikož 

se jsem i v roli matky a trenérky úspěšných dětí a juniorů, vím, že do mládeže peníze úplně 

nejdou. Tedy, když nepočítám loňský příspěvek na dvoje závody. Jezdectví jako vrcholový sport je 

pro bohaté. Tak to prostě je a víme to všichni. Ale pomoc rozvíjet talent u dětí a posunout je tak 

na ME dětí nebo juniorů, to si myslím, že v našich silách je. Potom už je to na nich, aby si našli 

nějaké zahraniční angažmá a dostali třeba příležitost na zahraničním koni jezdit stále pod českou 

vlajkou. Za mě naprosto reálný koncept. Vytvořila jsem nový koncept, jak by mohla fungovat 

centra SCM. Tam si myslím, že jsou nesprávné děti a systém OCM – SCM - individuální SCM 

naprosto nenavazuje. Vyhazují se tak peníze, které by měly reálně sloužit k podpoře 

talentovaných dětí. Kdo je jmenovitě zodpovědný za OCM, myslím tím stálý trenér. Proč vedoucí 

SCM není propojen s trenérem OCM? Proč se vypisují OCM jen narychlo k utracení financí před 

zimou? Tak to přeci fungovat nemusí. Pojďme si položit otázku, proč nám děti nechtějí jezdit na 

SCM? Protože jim nejsme schopni zaplatit adekvátního trenéra. Trenéra, který bude s každým 

dítětem individuálně mrznout v hale 45min za 400kč opravdu neseženeme. Rozumím, že tato 

sazba je tabulkově daná, ale na příklad děti na OCM si doplácí na trenéra a jsou šťastny, že mají 

trénink za polovinu a ustájení a ubytování zdarma. Minulý rok se vybíralo 500Kč od dítěte. A 

zůstalo to v pokladně na „horší časy“. Proč by dítě, které momentálně je v SCM a příští rok být 

nemusí mělo něco takového platit? Proč se z toho nezaplatí lepší trenér? Vždyť o tom tréninku 

a disciplíně to vše je. Uvědomte si prosím, že drezurní trenér nemůže vzít do lotu 4 děti jako 

skokový trenér. Vše musí být na individuální bázi. 

Abych nebyla jen kritická, ráda bych poděkovala alespoň za to, co jsme na reprezentaci dostali. 

Na jednu stranu jsme bohužel nemohli zaplatit transport koní na ME Hartpury (popravdě byl to 

extrém), ale na druhou stranu jsme mohli plně zaplatit dětem ME v Pilisjasfalu, což bylo také mimo 

jiné poprvé. Mohli se zaplatit „óčkové“ závody a přispět na zahraniční starty. Dětem udělalo 

společné oblečení velkou radost a konečně působily trochu týmově. Stále nezbývají, ale finance 

na soustředění pro tzv. reprezentanty. Největší potenciál k získání velmi dobrého umístění máme 

na úrovni ME v kategorii dětí a juniorů. Tam bych chtěla být důsledná v hledání talentovaných 

dětí, kteří přechází z poníků. Pravidelná soustředění s kvalitním trenérem by velmi pomohla. Já 

jako vedoucí reprezentace nemám žádné možnosti, jak děti vzdělávat pomáhat jim v rozvoji. 



Myslím, že se v „dětském a juniorském“ drezurním světě pohybuji dost dlouho a aktivně (vloni 

byla moje svěřenkyně na 1.místě FEI žebříčku dětí, abych jim mohla něco předat. Je hezké sedět 

za počítačem a psát koncepce, ale moje práce by měla být s dětmi na jízdárně. Ano samozřejmě 

jsem se to snažila dělat v mém volném čase a zadarmo a zvala své přátele mezinárodní rozhodčí , 

aby nám nezávazně a zadarmo pomáhali, ale tato situace je dlouhodobě neudržitelná. Proto jsem 

také navrhla rozdělení SCM na A a B a pod název A by se alespoň trochu mohl rozpočet na 

„reprezentaci“ schovat.  

Dalším místem, kde nás trochu tlačí pata je paradrezura. Bylo fajn vytvořit samostatný finanční 

zdroj pro paradrezuru v rámci DK. Pro paradrezuru se v minulosti běžně financovalo soustředění 

s mezinárodní rozhodčí, které si lidé velmi chválili. Přeci jenom je u nás paradrezura trochu 

v plenkách a reálně chybí kvalifikovaní trenéři. Dalším mezníkem pro rok 2023 bude rozdělení 

MČR na drezuru a paradrezuru. Toto rozdělení bylo odhlasováno na schůzce paradrezury 5/2022 

za přítomnosti pana prezidenta Rouče a zástupce DK Hany Vášáryové. Tam byla přislíbena 

i finanční nezávislost obou MČR.  Počítáme tedy s tím, že ČJF finančně zajistí obě MČR samostatně. 

Prosím také o vyhlášení výběrového řízení na MČR paradrezura s mezinárodní účastí. Ideálně 

rovnou k tomu přidat výši podpory, aby jelikož se jedná o staronový projekt, i pořadatelé měli 

nějakou motivaci. Ruku na srdce, uspořádat MČR pro cca 20 lidí, které je v rámci paradrezury 

opravdu prostorově a časově náročné bez výrazné podpory ČJF nepůjde. Také úplně nerozumím 

tomu, proč nemají parajezdci zapsané výsledky v JIS a nemají tak žebříček? Ano, je jich málo....Ale 

je jich málo také proto, že pro ně úplně moc neděláme a vesměs se tváříme, že skoro neexistují. 

Rozumím tabulkám, rozumím počtům, ale jednou je to uznaná disciplína a musíme jí podpořit 

samostatně. 

Ráda bych poděkovala za finanční dotaci pro Český pohár v drezuře a Amatér šampionát. Rádi 

bychom těmto pohárům navrátili zašlý lesk a v letošním roce i s vaši podporou jsme k tomu dobře 

nakročili. 

Děkuji moc za vyslyšení mých proseb a dotazů a těším se na společnou spolupráci. 

Mgr.Hana Vášáryová 



 



ZPRÁVA VEDOUCÍHO EKIPY – ME DĚTÍ V DREZUŘE - 2022 

 

ME dětí Pilisjászfalu 2022 

 

Ve dnech 22.08. – 28.08.2022 se konalo ME dětí v drezuře v Maďarském Pilisjászfalu. 

Výjezdu se zúčastnilo družstvo ve složení: 

Alice Hubáčková – Belle Ennie 

Veronika Sedláčková – Givesta M.H 

Anna Marie Křížová – Diamantina 

Mgr.Hana Vášáryová – vedoucí ekipy 

 

Pro všechny naše jezdkyně se jednalo o premiérový start na ME. Od prvního dne družstvo 

podávalo nadprůměrné výkony, které celkově stačily na úžasné 5.místo. Celkově se soutěže 

družstev zúčastnilo 11 států a soutěže jednotlivců 46 jezdců. Pro ČR je to výrazný úspěch, neboť 

v minulých letech nebyla družstva z důvodu nedostatku jezdců ani složena, nebo v případě 

složení vždy figurovala na posledních příčkách. Jedná se tedy o jeden z nejlepších výsledků v 

historii napříč disciplínami ČJF. 

Do nedělního finále postoupily dvě dvojice našich reprezentantů. Konečné 9.místo obsadila 

teprve dvanáctiletá Alice Hubáčková, která za svůj výkon dostala 75,469%. Veronika Sedláčková 

obsadila 17.místo za 70,388%. 

Děkujeme ČJF za podporu. Dětem mohlo být uhrazeno 100% startovné a ostatní poplatky spojené 

se závodem. Z vlastní zkušenosti vím, že jsme na minulých ME ještě dost jako závodníci dopláceli. 

 

S pozdravem Hana Vášáryová – vedoucí ekipy 

 

 

 

 

 



MČR – Ing. Hana Civišová 

- Popis vývoje obtížnosti jednotlivých soutěží z minulých 2 let. 

V letošním roce byla snížena obtížnost MČR seniorů – Velká runda z úrovně GP na úroveň IMA/B, 

tato změna je ku prospěchu kvalitního sportu, protože úroveň GP je “olympijská úroveň“ a není 

mnoho koní v ČR, aby kvalitně závodili na této úrovni. Jezdci tak mají možnost připravit koně do 

úrovně TT a prezentovat ho na MČR a MZ. 

Z dlouhodobého hlediska a letošního vývoje bylo patrné, že soutěž družstev, kdy každý jezdec 

startuje v jiné úrovni (od jednoduchého S až do ST), je problém pro některé oblasti sestavit 

kompletní družstvo (jezdci startující na úrovni ST startují v malé rundě a nemají tak zájem 

startovat v soutěži družstev). Stále si myslíme, že úroveň seniorské družstevní soutěže by měla 

být minimálně na úrovni S, ale stálo by za zvážení, aby jezdci družstev startovali v jedné soutěži, 

tak aby mohli skutečně porovnat své síly. Tato připomínka bude předmětem jednání DK a 

následně předložení STP pro následující rok. 

-  Výkony uplynulého roku v porovnání s 2 minulými lety (změny počtů, výkonů, kvalita 

přístupů,…) 

Výkony jezdců z dlouhodobého hlediska stoupají, počty se v posledních letech pohybují víceméně 

na stejné úrovni (2020 - 111, 2021 – 94, 2022 – 98), pouze soutěž družstev má klesající tendenci 

co se týká počtů (2020 – 36, 2021 – 30, 2022 – 26), družstevní soutěž je vždy napínavá a divácky 

velmi sledovaná, výše zmíněnou úpravou bychom mohli přilákat větší počet startujících a 

pořadateli tak sekundárně generovat příjmy. 

- Popis materiálně technického zajištění konkrétního pořadatele MČR. 

V roce 2022 se zhostil pořádání MČR areál JK Panská Lícha. MČR bylo perfektně zajištěno po 

organizační stránce nelze, absoulutně pořadateli nelze nic vytknout. Veterinární přejímka 

probíhala jako na drátku, v jejím rámci byly uděleny také dvě ceny drezurní komise pro nejlépe 

upravenou dvojici, kterou získala – Vendula Kačírková a Aneta Havlíčková. Pořadatel měl kromě 

sportovního programu každý den také připraven pro jezdce doprovodný program ve formě, 

letního kina, rautu, opékání špekáčků, takže i kulturní stránka mistrovství a sociálních kontaktů 

nezůstala opomenuta. Technicky je hlavní obdélník ve výborném stavu, počasí letošnímu 

mistrovství přálo, takže povrchy byly ve skvělé kondici. Druhý obdélník, kde probíhala soutěž 

družstev je dle našeho mínění nekorektní (velký spád obdélníku) a DK obdržela několik ústních a 

písemných stížností. Pro další roky navrhujeme pořadateli využít obdélník nad opracovištěm, kde 

po konzultaci se zúčastněnými jezdci by závodili raději než na obdélníku původním. Tento areál 

disponuje několika jezdeckými plochami, které mají kvalitní povrch a obsazenost opracovišť byla 

velmi pozitivní. Další technické zajištění v podobě ustájení je realizováno z části v pevných boxech 

a z části v boxech mobilních, kde je dostupné vše potřebné pro péči o koně (napájení, mycí boxy, 

hnojiště, atd.). Jezdci obdrželi krásné věcné ceny i nádherné kytice, které podtrhovaly atmosféru 

MČR. Celkově hodnotí DK MČR 2022 jako velmi povedené, velmi vstřícné vůči účastníkům a 

pořadateli za takové MČR děkujeme.  



- Připomínky k chybám v přípravě pořadatele – technické zajištění, časová organizace, 

komunikační, bezpečnost, dodržování welfare, ostatní…. 

Jak bylo již zmíněno DK neshledala chyby v přípravě pořadatele. Vše bylo naplánováno s velkou 

pečlivostí a byly dodrženy všechny náležitosti a povinnosti pořadatele. 

- Návrh kvalifikačních podmínek a limitů pro následující rok  

Kvalifikační limity jsou v současné době stanoveny optimálně a úrovně MČR tak dosahují dvojice, 

které si to opravdu zaslouží. Kvalifikační limity bychom ponechali stejné jako v tomto roce. 

- Hodnocení potenciálních uchazečů o pořádání MČR v následujícím roce  

 Přihlášku na pořádání MČR podaly tři subjekty: JO La Boheme Zduchovice, ESC Olomouc a JK 
Panská Lícha. Všechny tyto tři areály a pořadatelé jsou velmi zkušení a co se týká technického 
vybavení a ostatních organizačních náležitostí, jsou všechny tyto tři areály způsobilé pořádat 
MČR v drezuře, což také v minulosti potvrdily. DK všechny aspekty přihlášek prostudovala a 
navrhuje udělit pořádání MČR v drezuře následovně:  
 
1. JO La Boheme Zduchovice – nepsaným pravidlem je střídání MČR na území Čechy a Morava, 
proto je prvním důvodem výběru tento pořadatel. Druhým kritériem výběru je garantovaná 
výše finančních a věcných cen, kdy tento pořadatel ve své přihlášce uvádí 205 tis. Kč, což je 
nejvyšší nabídka.  
 
Náhradní pořadatelé:  
2. ESC Olomouc – moravský pořadatel, výše cen 200 tis  

3. JK Panská Lícha – moravský pořadatel, výše cen 195.450 Kč  
 
Termín MČR byl navržen 10. – 13. 8. 2023 v návaznosti na komunikaci s manažerem pony komise, 

která souhlasí s termínem 23. – 27. 8. 2023 pro MČR pony, vzhledem k tomu, že účastníci v dětské 

a juniorské kategorii a jejich trenéři se nám prolínají je rozestup 2 týdnů ideální. 

- Další dle potřeb disciplíny.  

DK žádá VV, aby projednal záležitost rozdělení MČR drezura a paradrezura, který odhlasovali 

paradrezurní jezdci na schůzce s prezidentem a DK. Jasné musí být finanční vypořádání 

s pořadatelem.  

DK navrhuje, aby součástí žádosti o pořádání MČR byl pro další roky také plánovaný vstupní 

poplatek, který byl v letošním roce 4000 Kč/jednotlivce a 3600 Kč/družstvo (bez steliva a krmiva), 

oproti např. skokovému MČR, kde měli jezdci poplatek 3400 Kč včetně DPH, steliva a krmiva. 

 

Ing. Hana Civišová, PhD. 

 

 



NÁVRH KONCEPCE SPORTOVNÍCH CENTER MLÁDEŽE 2023 

DK navrhuje rozdělit SCM drezura na SCM A a SCM B. 

Návrh kritéria pro výběr do SCM A  

Výběr do SCM A provede vedoucí reprezentace společně s hlavním trenérem SCM na základě 

dosažených výsledků a aktuální formě. 

Vytvoření SCM A je vize společného tréninku a konzultace a supervize vedoucího reprezentace 

se skupinou „reprezentantů“ a jejich trenérů. Odborná pomoc při výběru vhodných CDI 

s následným vrcholem na ME. 

Přechod mezi SCM A a SCM B je možný na základě rozhodnutí vedoucího reprezentace po 

konzultaci s hlavním trenérem SCM. 

V rámci SCM A by probíhaly kontrolní závody, hrazené ze zdrojů reprezentace a SCM. 

Počet frekvetnatů – max 10 

Počet tréninkových bloků – 2  (jaro 2023) 

 

Návrh kritéria pro výběr do SCM B 

Věk                                                 Výkonnost / kritéria 

12-14                                               min.2 úlohy (Z-L)   nad 63% 

15-18                                               min 2 úlohy (S)       nad 63% 

19-21                                               min 2 úlohy (ST)     nad 63% 

 

Výběr bude probíhat na konci sezony na sezonu následující. Proběhne v předem stanoveném 

termínu prezenční formou. Výběru se nemusí osobně zúčastnit pouze kandidáti, kteří se v daném 

roce umístili na MČR na 1-3. místě v dané kategorii. Pro ostatní dvojice je výběr povinný.  Pro 

přechodové ročníky 12 let ,15 let, 19 let např. z pony na velké koně nebo z kategorie dětí do 

juniorů atd, platí, že se výběru mohou frekventanti zúčastnit bez doložení vyjetých výsledků. 

Dvojice však musí ukázat možnost zvládnutí nadcházejícího stupně. Do výběru se mohou hlásit 

jezdci, kterým je v následující sezoně min 12 a max 20let. 

 Kandidáti by všichni měli mít výkonnost MČR.  Jezdci, kteří se chtějí zúčastnit SCM, musí mít pro 

nadcházející sezonu koně, který dosáhnul nebo může dosáhnout odpovídající výkonnosti ve 

věkové kategorii příslušné MČR (posoudí trenéři SCM).  

V případě zlepšení dvojice během sezony, může být přeložena do SCM A. 



 V případě změny koně, který neodpovídá kritériím výběru pro SCM B, může být dvojice přeložena 

do OCM. O těchto změnách rozhoduje hlavní trenér SCM. 

Počet účastníků-  20 plus 5 náhradníků  

Počet tréninkových bloků – 4 ( jeden na podzim, tři na jaře) 

 

Kritéria pro výběr do OCM, trenéři SCM / OCM 

Věk  11(podzim) – 20 let  

OCM by měla sloužit k vyhledávání talentovaných dvojic a jako pomoc jezdcům dostat se ke 

kvalitnímu trenérovi. 

Pro podmínky účasti na OCM je platná jezdecká licence.  

V případě zlepšení výkonu dvojice během sezony je možné přeřazení do SCM B. 

Jestliže se jezdec účastní s jedním koněm SCM drezura, nemůže se zúčastnit s jiným koněm OCM 

drezura ve stejném roce. 

V případě nenaplnění kapacity drezurními jezdci se mohou přihlásit i jezdci z jiných disciplín. 

U OCM je povoleno kombinovat s jezdci skoky, všestrannost, vytrvalost, pony. 

Dvojice, která se zúčastní např. SCM nebo OCM skoky se může tedy přihlásit do OCM drezura. 

Kvalita drezurních trenérů se tak jistě postupně využije napříč disciplínami. 

DK dále navrhuje pravidelné setkávání trenérů OCM s hlavním trenérem SCM ohledně 

informovanosti o záležitostech OCM a možnosti přeřazení či informovanosti o stavu 

frekventantů OCM. 

Důležité je, aby byla OCM předem naplánovaná a nemusela se dělat tři v listopadu .... 

Počet účastníků – max 15  

Počet tréninkových bloků – 4 ( v ideálním případě 2 na podzim,2 na jaře) 

 

Mgr. Hana Vášáryová 

 

 

 

 



SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE 2022 – Lucie Marešová 

HODNOCENÍ ČINNOSTI SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE – DREZURA ZA ROK 2022 

Hlavní trenér : Lucie Marešová 

Ani rok 2022 neprobíhá bez zásadních událostí, které se částečně projevují ve výkonnosti 

dvojic i v organizaci pořádání Sportovních středisek mládeže. V zimních a jarních měsících stále 

ovlivňovala především účast na SCM pandemická situace v ČR. Dopady válečného konfliktu na 

Ukrajině a masivní nárůst cen prakticky všeho se také odrazil v běžných životních situacích nás 

všech. 

Z výše uvedených důvodů sice můžeme konstatovat, že cíle SCM pro rok 2022 byly sice 

splněny a podařila se zrealizovat úspěšně téměř všechna plánovaná soustředění SCM, nicméně 

výsledky na závodech nebyly v některých případech dostatečně vypovídající o vložené práci a 

snaze.  

Mnozí účastníci SCM se potýkali nejen se zdravotním stavem svým, ale svých koňských 

partnerů, jiní zase zahajovali práci s novými, mladými koňmi, kteří potřebují ještě mnoho času a 

trpělivé práce, aby se dostali na požadovanou úroveň.  

Na druhou stranu se objevují další potenciální mladé jezdkyně, které mají velkou podporu 

a dostatečné zázemí v rodině a mají tak možnost si přivézt kvalitní koně s velkým potenciálem. 

 

Hodnocení SCM drezura Čechy 

• Plnění finančního plánu 

Z původně plánovaných soustředění, dubnových kontrolních závodů a přípravného 

kempu před ME se realizovala prozatím čtyři soustředění (a dvě by měla proběhnout 

v následujících měsících), kontrolní závody a přípravný kemp, který se uskutečnil v Brně pod 

vedením paní Vašáryové a Valeriánové. 

Z hlediska čerpání finančních prostředků by tak SCM drezura měla do konce kalendářního 

roku vyčerpat veškeré prostředky podle plánu. 

Novinkou letošního roku byla také finanční spoluúčast účastníků soustředění SCM, neboť 

původně plánované náklady na vysoutěžené areály díky nárůstu cen nebyly plně pokryty 

z rozpočtu ČJF. Do budoucna by si však mladé naděje drezurního sportu zasloužily stabilizaci 

rozpočtu SCM, neboť samotná účast na soustředěních s sebou přináší účastníkům mnoho dalších 

nákladů navíc. 

• Plnění cílů 

Hlavním cílem SCM drezura pro rok 2022 bylo zkvalitnění přípravy, zlepšení jezdeckých 

dovedností a zvýšení výkonnosti talentovaných dětí a mládeže zúčastněných v SCM. Tento cíl se 



podařilo i přes obtíže popisované výše naplnit i s ohledem na skutečnost, že se jedná o cíl 

průběžný a dlouhodobý. Ostatní dílčí cíle byly rovněž v rámci daných možností splněny. 

Většina zúčastněných dvojic, vyjma těch, které byly limitovány zdravotním stavem či 

indispozicí koně, splnily kvalifikaci na MČR. U žádné dvojice nedošlo k výkonnostnímu propadu 

ba právě naopak. 

Na ME se českým zástupkyním velmi dařilo a jistě tím napomáhají také zvyšovat povědomí 

a popularizovat tuto jezdeckou disciplínu mezi mládeží i širokou veřejností.  

Od letošního roku je vedena reprezentace samostatně. 

 

Na letošním MČR byla z různých důvodů velmi malá účast členů SCM drezura. 

S kategorií U25 se letos rozloučila Pavlína Svobodová sedmým místem, kdy ve volné sestavě 

dosáhla 62,83 %. 

Lépe dopadl v této kategorii Robert Čapek, který získal 64,14 %. Připravuje si však mladého koně, 

se kterým by chtěl v příštích letech bojovat ještě úspěšněji. 

Tereza Kamínková byla jedinou zástupkyní SCM v kategorii starších juniorů a dosáhla výsledku 63 

%. 

66,5 % pak získala Dalita Opatrná v kategorii dětí. 

 

Výsledky dalších účastníků SCM (individuální hodnocení): 

▪ Eliška Bodnárová letos začala startovat se svým druhým, mladým koněm. Získala 2. místo v KMK. 

Velký potenciál do budoucna. 

▪ Natálie Doubková začala pracovat s novým koněm, dosáhla na 61,48 % v úloze DD v srpnu 

v Plandrech. Nyní se léčí kůň po zranění šlachy. 

▪ Linda Amelie Greenidge se zúčastnila pouze lednového soustředění. S ohledem na následující 

dlouhodobé zranění koně pak ani nestartovala na závodech. 

▪ Ema Havlenová (náhradnice) se v letošním roce ze zdravotních důvodů soustředění SCM 

nezúčastňovala. 

▪ Anna Humplíková (náhradnice) se soustředění nezúčastňovala. Ještě v červnu závodila 

v Kralovicích v úloze JD za 63,33 % a zkoušela i úlohu SG. Zbytek sezóny ale již začala s novým 

koněm. 

▪ Aneta Janovská (náhradnice) dosáhla letošního maxima ve Zduchovicíc v úloze Z5 za 70 %. Pokud 

bude kůň zdravý, má potenciál dalšího růstu. 

▪ Lucie Javůrková se letos nezúčastnila žádného soustředění. Nejlepšího výsledku dosáhla v dubnu 

v Děpoltovicích, kde obdržela v úloze L2 70 %. 

▪ Matěj Klíma dosáhl letos v Jeřicíc na 61,778 %.  

▪ Tereza Králová se z důvodu dlouhodobé nemoci v zimním období letos neúčastnila žádného 

soustředění. Jediný závod, který v letošní sezóně jela byl v Královicích za krásných 66%. 



▪ Krušinová Sarah Ennie - dlouholetá dvojice, která neustále překvapuje tím, kam až se může 

z hlediska výkonnosti dojít s poníkem. 

▪ Natálie Kuklíková v září absolvovala úlohu DD na Kopanině za 65 %. 

▪ Julie Pásková se s ohledem na zdravotní stav v letošním roce neúčastnila závodů. 

▪ Kristýna Šťávová (náhradnice) – zdravotní stav koně neumožňoval účast na zimních a jarních 

soustředění SCM. V srpnu v Kralovicích zajela úlohu DD za 60,278 %. 

▪ Kateřina Vimrová – v srpnu v Děpoltovicích zajela úlohu JU za 63, 111%. 

▪ Klára Vydrová dosáhla nejlepšího výsledku v červnu v Židovicích, kde úlohu JU zajela za 63,66 %. 

▪ Zuzana Vydrová zajela v srpnu ve Vrchovanech JU za 63, 9 %. 

▪ Z vytrvalecké sekce se zúčastňovali soustředění SCM následující úspěšní reprezentanti: Miroslav 

Konopa, Barbora Kroupová, Aneta Wondráková. 

 

• Management SCM 

I přes zmíněné obtíže se při realizace proběhlých aktivit SCM zdařilo zvládnout průběh a 

zabezpečení všech konaných akcí úspěšně. Všechny areály, které hostí soustředění SCM jsou 

dostatečně vybavené a jsou schopny vycházet vstříc veškerým požadavkům. Z dlouhodobého 

hlediska se potvrdily některé zkušenosti z let minulých a objevily se i nové poznatky, se kterými 

by se do dalších let mělo počítat. 

Stále více se ukazuje, že dvou denní formát soustředění není zcela dostatečný a že 

i v minulosti používaný formát třídenního soustředění je pro koncentraci a nastavení 

výkonnostního posunu účastníků mnohem vhodnější a efektivnější. 

Z hlediska přípravy reprezentace se osvědčil letošní model individuální přípravy. 

Z uvedeného důvodu by tato skutečnost měla být promítnuta do návrhu rozpočtu na rok 2023. 

Trenér reprezentace by měl zabezpečit kontrolu milníků, výkonnostní kritéria a výběr účasti na 

ME. 

V letošním roce se management jednotlivých aktivit SCM rovněž musel potýkat 

i s poměrně značnou absencí. Částečně byla způsobena objektivními důvody, které vyplynuly s již 

zmíněných dopadů pandemie, částečně to byly jiné zdravotní indispozice jezdců či jejich koní. 

Nicméně v následujících letech bude pozornost na povinnou účast ještě více sledována, neboť 

například indispozice koně by neměla bránit účasti jezdce na celém soustředění, které není 

zaměřeno jen na samotné ježdění, ale i mnoho dalších aktivit.   

Zajímavým prvkem letošních soustředění v Čechách byla účast jezdců a jezdkyň 

z disciplíny vytrvalost. Zástupci vytrvalosti si tuto možnost velmi pochvalovali a mnozí díky 

trenérům objevili nové možnosti svého rozvoje. Ukazuje se, že obdobně jako potřebují mít dobří 

skokané kvalitně drezurně přiježděné koně, i u vytrvalecké disciplíny je správný a korektní pohyb 

koně odzadu přes hřbet posunem vpřed a z uvedeného důvodu by i do budoucna mohla účast 

zástupců vytrvalecké disciplíny (úspěšných reprezentantů startujících na ME i MS) na drezurním 

soustředění pro ně být velkým přínosem. 

 



Hodnocení SCM drezura Morava  

S SCM drezura Morava se v letošním roce rozloučila dlouholetá trenérka Daniela 

Diringerová. Zimní a jarní soustředění proběhla ještě pod jejím vedením.  

Vytyčené cíle byly splněny a čerpání proběhlo v souladu s plánem na rok 2022. 

Soustředění nyní na podzim již bude zabezpečováno pro SCM drezura Morava novým 

následníkem, který bude aktuálně vybrán. 

 

• Individuální hodnocení (edit DK: zřejmě hodnocení z roku 2021, ani po výzvě neopraveno) 

 

▪ Hájková Vanessa (2010) - pony 

MČR pony - 1. místo, Národní pohár pony – 1. místo, Český pohár pony – 2. místo 

Jezdkyně absolvovala několik drezurních závodů s výsledky přes 70 %. Podpora od rodiny. 

▪ Krejčířová Barbora (2008) – pony 

MČR pony - 1. místo, Národní pohár pony – 1. místo, Český pohár pony – 1. místo 

Velmi kvalitní pony, velká podpora od rodičů dobré zázemí vlastního areálu. Jezdkyně absolvovala 

několik drezurních soutěží s výsledky přes 70 %.  

▪ Přikrylová Kristýna (2007) – velký kůň 

Účast na ME , CDI,  MČR v kategorii děti. Český pohár  v drezuře děti – 1. místo 

Velká podpora rodičů a dostatek vhodných koní.  V příštím roce přechází do kategorie juniorů, 

cviky na úrovni „S“ ještě nejsou dost propracovány. 

▪ Křížová Anna ( 2009) – pony i velký kůň 

MČR pony - 3. místo, Národní pohár pony – 3. místo, Český pohár pony – 5. místo 

Velmi dobré rodinné zázemí s podporou rodičů, v současnosti probíhá nákup zkušeného koně  do 

dětské kategorie.  Jezdkyně absolvovala několik drezurních soutěží s výsledky přes 70 %.  

▪ Švehlová Kristýna (2008)- velký kůň 

Český pohár v drezuře děti – 5. místo 

MČR z důvodu nemoci neabsolvovala, měla kvalifikaci se dvěma koňmi.  Velká podpora ze strany 

rodičů. Jezdkyně ještě nemá dost zkušeností z drezurních závodů. 

▪ Fialová Eliška (2010) – pony 



MČR pony - 5. místo 

Velká podpora od rodičů, jezdkyně absolvovala několik drezurních soutěží s výsledky přes 70 %.  

▪ Pospíšilová Viktorie ( 2010) - pony 

Národní pohár pony „L“ 5. místo 

Jezdkyně má pro drezuru několik dobrých poníků, ve svém věku už má zkušenosti s drezurami až 

do st. L. V letošním roce nestartovala na MČR z důvodu zranění poníka. V letošním roce několik 

výsledků na 65 %. 

▪ Hubáčková Alice ( 2010) – pony i velký kůň 

MČR pony - 1. místo, Národní pohár pony – 1. místo 

Jezdkyně má pro drezuru dobrého poníka, pro sezonu 2022 i velkého koně Belle Ennie dříve 

úspěšnou s Evou Vavříkovou.  Velká podpora od rodičů dobré zázemí vlastního areálu. Jezdkyně 

absolvovala hodně drezurních soutěží ve kterých dosáhla i výsledků přes 70 %. 

▪ Selyben Adéla ( 2012) – pony 

MČR pony - 2. místo, Český  pohár pony – 2. místo 

Jezdkyně má zkušeného poníka, závodí druhou sezonu, absolvovala několik drezurních soutěží s 

výsledky přes 70 %. 

▪ Kabelová Eliška ( 2008) – pony 

MČR pony - 3. místo, Český pohár pony – 3. místo 

Jezdkyně absolvovala několik drezurních soutěží s výsledky 68 -70 %. 

▪ Kodytková Lucie ( 2008) – pony (náhradnice) 

MČR pony – 10 místo. 

 

 

 

 

 

           Lucie Marešová 

 



OCM -  hodnotí příslušný Oblastní Výbor 

Oblast Praha  

5.-6.2.       2022 Aneta Havlíčková drezura      7  frekventantů 

5.-6-3.       2022 Aneta Havlíčková drezura      8 frekventantů 

- Hodnocení trenérů OCM v uplynulém roce (kvalifikace, kvalita...). 

Velmi kvalitní a vysoké hodnocení, frekventanti byli spokojeni a někteří se dožadovali zvýšené 

kapacity zmíněných trenérů, což však vzhledem ke kvalitě tréninku a počtu lotů není možné 

- Stručné hodnocení areálů, ve kterých proběhla OCM v konkrétní disciplíně  (materiálně technické 

vybavení a zajištění…). 

Areál Chuchle má veškeré potřebné vybavení i možnosti ubytování či stravování. Obořiště také. 

Spokojenost jak ze strany trenérů, tak frekventantů. 

- Jaké jsou nejčastější jezdecké výzvy frekventantů. 

Chceme častěji a více…………pokud nemají sami možnost kvalitních trenérů  

- Jaká je metoda hodnocení výkonů frekventantů na závodech, jejich kvalitativních pokroků, 

obtížnosti absolvovaných soutěží, srovnání s ostatními… 

OCM probíhá na oblastní úrovni. Je určeno těm, kteří již mají zkušenosti na základních úrovních, 

ale nemají možnost kvalitního trenéra či potřebují jiný pohled na tréninkovou přípravu a 

odstranění chyb, kterých se dopouštějí. Trenéři jsou natolik kvalifikovaní, že si jezdce rozřadí do 

lotů dle jejich výkonnostní úrovně. Na OCM trenér posuzuje, pomáhá a vede radou, není však 

určen k tomu, aby dále jezdce sledoval na závodech a hodnotil jejich vývoj. To bude  moci pouze  

pokud  se další rok daný jezdec opět na OCM pod jeho vedením přihlásí. OCM je také určeno těm, 

kteří jsou již na vyšší jezdecké úrovni, nejsou však vybráni do SCM. 

- Návrh OCM pro následující rok včetně kvalifikačních limitů pro vstup do OCM. 

Kvalifikační limit ZZVJ a absolvování oficiálních závodů i na nižších stupních. Zde roste základna 

pro budoucí SCM a vyšší soutěže, kvalitní OCM by mělo být podporováno, neboť základy 

správného ježdění a vedení by měly být vštěpovány od počátků. 

- Cíle práce pro následující rok včetně předpokládaných míst konání OCM, termínů, počtů a návrhu 

trenérů OCM. 

Naše oblast zůstává u svých trenérů, termíny na konec tohoto roku jsou již stanoveny, vypsání 

termínů pro příští rok bude navazovat na podzimní přípravu. 

OCM drezura Chuchle – 5.-6.11 a 3.-4.12.2022 

- Vyhodnocení frekventantů OCM za uplynulou sezonu (největší pokroky...) 

Frekventanty hodnotili trenéři a to při tréninku, ústně přímo frekventantům, žádný písemný zápis 

či dokumentaci k tomuto nevedeme 

- Výzvy související s OCM i jiné než sportovní (materiální, společenské, zdravotní, morální,…) 

Jakékoliv soustředění mladých sportovců vede k utužení kolektivní sounáležitosti, předání 

zkušeností, komunikaci mezi nimi. A disciplíně. Možnost získání nových impulzů a podnětů k další 

práci. 

- Jiné sdělené…. 

Prospěšná činnost, která pomáhá ve všech směrech, jak jezdcům, tak koním, tak jejich dalším 

vývoji a přípravě. 



Jihočeská oblast 

 
20. 3. 2022      9  frekventantů 

21. 4. 2022      10 frekventantů 

- Hodnocení trenérů OCM v uplynulém roce (kvalifikace, kvalita...). 

Petra Miki Civišová – instruktor jezdectví, drezurní rozhodčí, držitelka stříbrného výkonnostního 

odznaku, několik úspěšných svěřenců na úrovni MČR, MZ 

- Stručné hodnocení areálů, ve kterých proběhla OCM v konkrétní disciplíně  (materiálně technické 

vybavení a zajištění…). 

Areál v Zemském hřebčinci v Písku je dostatečně vybaven pro pořádání drezurního soustředění. 

Druhé soustředění se uskutečnilo v areálu v Dubenci ve čtvrtek před konáním prvních závodů 

v oblasti. Jezdci využili možnosti tréninku v obdélníku a pracovali na precizním provedením úloh. 

- Jaká je metoda hodnocení výkonů frekventantů na závodech, jejich kvalitativních pokroků, 

obtížnosti absolvovaných soutěží, srovnání s ostatními… 

Velké procento frekventantů (díky kvalifikačním podmínkám na úrovni absolvování drezurní 

úlohy stupně z za více než 58%) jsou účastníci drezurních závodů v jihočeské oblasti, jejich forma 

a výsledky jsou v průběhu sezony sledovány i vyhodnocovány v rámci oblastních žebříčků a 

oblastních mistrovství. Všichni frekventanti se v letošním roce zúčastnili OM a tři MČR ve svých 

kategoriích. 

- Návrh OCM pro následující rok včetně kvalifikačních limitů pro vstup do OCM. 

V letošním roce byl obrovský zájem o start na OM, drezurní základna se v jižních Čechách rozrůstá 

a poprvé byly všechny věkové kategorie OM naplněné (min 5 startujících, v letech minulých byli 

sotva tři a některé kategorie se musely slučovat). Kvalifikační limity mohou zůstat na současné 

úrovni a předpokládá se nárůst účastníků OCM. 

- Cíle práce pro následující rok včetně předpokládaných míst konání OCM, termínů, počtů a návrhu 

trenérů OCM. 

V plánu je 1 termín drezurního OCM v měsíci listopadu. 

- Vyhodnocení frekventantů OCM za uplynulou sezonu (největší pokroky...) 

Frekventanty hodnotí trenér přímo při lekci, diskutuje problémy dané dvojice i s domácím 

trenérem, pokud je přítomen a dává tipy na další práci doma vedoucí ke zlepšení výkonů dané 

dvojice. Několik frekventantů má zájem i o zvýšenou frekvenci tréninků a dojíždí přímo za 

trenérem mimo OCM. 

- Výzvy související s OCM i jiné než sportovní (materiální, společenské, zdravotní, morální,…) 

V rámci oblastního OCM by bylo dobré uspořádat i teoretickou průpravu pro jezdce, hodnocení 

svých úloh například u videa a další vzdělávání jako welfare, technické záležitosti provádění 

jednotlivých cviků a drezurních úloh z pohledu rozhodčího. 

- Jiné sdělení…. 

Vlivem stanovení kvalifikačních podmínek pro účast na OCM se zvedla kvalita frekventantů, před 

zavedením kvalifikačních limitů byli často účastníci dvojice, které potřebovali základní výcvik na 

jízdárně, a ne speciální drezurní výcvik. Vlivem těchto zjištění by bylo dobré zaměřit se na 

vzdělávání cvičitelů a domácích trenérů i například přítomností v OCM. Dále je potřeba se 

zamyslet nad financováním drezurních tréninků, kdy drezurní trenér má v hodině jen jednoho 



frekventanta, tak aby byl trénink kvalitní, nelze tedy zařadit do lotu čtyři dvojice, tak jak je tomu 

třeba u skokových OCM. 

 

Severomoravská oblast 

➢ V rámci OCM byly podpořeny disciplíny: skoky, drezura a voltiž. 

➢ Počet termínů již uskutečněných: 4 dny 

➢ Počet termínů plánovaných: 28 dnů 

➢ Počet frekventantů v OCM:  

43 (stávající frekventanti v již uskutečněných soustředěních) 

42 (plán pro další zařazení nových frekventantů) 

85 celkem (stávající + noví) 

➢ Hodnocení trenérů OCM: 

• Jan Kubrický – trenér II. třídy všeobecný, rozhodčí stylový komisař, stavitel, steward, 

hlavní zkušební komisař ZZVJ, školitel stylu ve skocích 

• Stanislav Hošák – trenér II. třídy všeobecný. 

• Czaba Sokola – zahraniční trenér (drezura) 

• Adéla Svobodová- instruktor specialista voltiž, rozhodčí 

• Vítězslav Hrůzek - trenér II. třídy všeobecný, rozhodčí, stavitel, steward, komisař ZZVJ 

• Ladislav Vachutka – trenér II. třídy všeobecný, rozhodčí, stavitel, hlavní zkušební 

komisař ZZVJ 

• Lucie Strnadlová – trenér II. třídy všeobecný, Stříbrný výkonnostní odznak 

• Jiří Hruška – trenér II. třídy všeobecný, Zlatý výkonnostní odznak - skoky, Čestný 

odznak ČJF, komisař ZZVJ, trenér moravské skupiny SCP 

• Alice Hovjacká – trenér II. třídy všeobecný, rozhodčí. 

➢ Soustředění proběhly a budou probíhat v těchto areálech: 

• Sportovní stáj Kubrický Jan (krytá hala, pískové kolbiště, klubovna, sociální zázemí, 

možnost boxového ustájení, překážkový materiál) 

• TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín (pískové kolbiště, nová kruhová 

zastřešená jízdárna, klubovna, možnost boxového ustájení, překážkový materiál) 

• Hřebčín HF Životice u N. J. (krytá hala, pískové kolbiště, sociální zázemí, překážkový 

materiál) 

• Stáj Kincl, z.s.(moderní krytá hala, klubovna, možnost ubytování, sociální zázemí, 

možnost boxového ustájení, překážkový materiál) 

• TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm (krytá hala, pískové a travnaté kolbiště, sociální 

zázemí, možnost ubytování, možnost boxového ustájení, překážkový materiál) 

• JK Sviadnov, z.s. (krytá hala, pískové kolbiště, moderní zastřešená kruhová jízdárna, 

sociální zázemí, možnost boxového ustájení, překážkový materiál) 

• JK Trojanovice, z.s. (krytá hala, pískové kolbiště, sociální zázemí, možnost ubytování, 

možnost boxového ustájení, překážkový materiál)  

• HORSES HÁJ, z.s. (pískové kolbiště, sociální zázemí, překážkový materiál, možnost 

ustájení) 

• Sportovní klub Mušketýr Ostrava (písková jízdárna 30 m x 70 m, možnost ustájení 

koní, překážkový materiál) 



• JK Opava Kateřinky, z.s. (moderní pískové kolbiště s geotextilií, krytá hala, klubovna, 

sociální zázemí, překážkový materiál). 

➢ Nejčastější výzvy frekventantů: zájem byl především o individuální práci se zaměřením na 

proježdění, drezuru, gymnastiku, trénink orientace jezdce a koně na parkuru, případné řešení 

problémů jednotlivých dvojic. 

➢ Metoda hodnocení výkonu frekventantů spočívala v následném sledování jejich výkonnosti na 

závodech. Vždy hodnotil trenér daného OCM. 

➢ Návrh OCM pro následující rok včetně kvalifikačních limitů pro vstup do OCM: doporučujeme 

zachovat  systém se zaměřením: 

- Začínající jezdci do 18-ti let 

- Talentovaná mládež včetně jezdců na pony 

- Středně pokročilí a zkušení jezdci 

Kvalifikační limity: 8 -19 - 21 let, držitel platné jezdecké licence, účast na oficiálních závodech 

ČJF. 

➢ Cíle práce pro následující rok včetně předpokládaných míst konání OCM, termínů, počtů a 

návrhu trenérů OCM: 

• Cílem další práce je dosáhnout harmonického sportovního prostředí, které bude 

vychovávat úspěšné sportovce. Soustředění v rámci OCM zaměřit na komplexní 

přípravu koně a jezdce pro nadcházející sezónu. Zajistit prostřednictvím OCM 

systematický rozvoj mladých talentovaných jezdců, nejlépe ve víceletých kontinuálních 

cyklech, i jako příprava pro budoucí možné frekventanty SCM.  

Pokračovat v trendu soustředění i pro pokročilé jezdce pravidelně se účastnících 

oficiálních závodů ČJF pod vedením zkušeného domácího nebo zahraničního trenéra. 

• Přepokládaná místa konání OCM:  

- Sportovní stáj Kubrický Jan, z.s. 

- TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s. 

- Hřebčín HF Životice u Nového Jičína 

- Stáj Kincl 

- TJ Slovan Frenštát p. R. 

- JK Opava Kateřinky, 

- JK Sviadnov 

- JK Trojanovice 

- HORSES HÁJ (Třeština) 

- Sportovní klub Mušketýr 

• Předpokládaný počet termínů: 32 

• Trenéři OCM: Jan Kubrický, Jiří Hruška, Lucie Strnadlová, Josef Kincl, Stanislav Hošák, 

Vitězslav Hrůzek, Ladislav Vachutka, Adéla Svobodová (voltiž), Alice Hovjacká, 

zahraniční trenér, státní trenér. 

➢ Vyhodnocení frekventantů OCM za uplynulou sezonu (největší pokroky...): Největších pokroků 

bylo dosaženo tím, že frekventanti OCM si splnili kvalifikace a zúčastnili se MČR a dokázali se 

umístit ve velmi silné konkurenci. Patrné byli pokroky i u frekventantů, kteří dokázali posunout 

své starty z nižších soutěží a startovat ve vyšších soutěží. 



Jihomoravská oblast 

 

1. Struktura disciplín v rámci OCM v dané oblasti  
OV JMO vypsal OCM v disciplíně drezura a skoky.  
Drezurní OCM vedené Bc. Šárkou Charvátovou, konané v Jezdeckém areálu Panská lícha. OCM 
určeno pro jezdce do 23 let s jezdeckou licencí platnou pro daný rok. Kapacita 8 frekventantů.  
2. Počet jednotlivých termínů a celkový počet frekventantů v OCM za uplynulý rok  
OCM drezura: 6 tréninkových dní  
Počet frekventantů v OCM drezura: 8   
3. Hodnocení trenérů OCM v uplynulém roce (kvalifikace, kvalita...)  
Drezurní trenér:  
Bc. Šárka Charvátová  
Trenér ČJF II. třídy, vlastní výkonnost drezura TT  
4. Stručné hodnocení areálů, ve kterých proběhla OCM  
Jezdecký areál Panská lícha  
Kompletně vybavený areál, který jezdcům zabezpečil komfort jak při samotném tréninku, tak 
při odpočinku před a po tréninku, včetně prostoru pro občerstvení, popřípadě i ubytování.  
Ustájení v pevných boxech, upravené jízdárny pro trénink samozřejmostí. V nepříznivém počasí 
byla k dispozici krytá jezdecká hala.  
5. Jaké jsou nejčastější jezdecké výzvy frekventantů  
Mezi nejčastější výzvy frekventantů patřilo:  
- zlepšení rovnováhy  

- komplexní zlepšení sedu, balanc  

- vedení koně v obdélníku/ po parkuru  

- trénink jednotlivých fází úlohy/parkuru  

- motivace posunout se o výkonnostní stupeň  
 

6. Jaká je metoda hodnocení výkonů frekventantů na závodech, jejich kvalitativních pokroků, 
obtížnosti absolvovaných soutěží, srovnání s ostatními  
Metoda objektivního hodnocení x sebehodnocení  
Objektivní hodnocení – hodnocení trenérem, výsledkové listiny, pohovor s frekventantem  
Sebehodnocení – vlastní názor frekventanta na své pokroky, co se podařilo, na čem je třeba 
zapracovat do budoucna  
7. Návrh OCM pro následující rok včetně kvalifikačních limitů pro vstup do OCM  
OV navrhuje vybrat frekventanty OCM na celý rok. Primárním důvodem je výběr frekventantů 
dle předem stanovených kritérií (kvalifikačních limitů). Sekundárním pak optimální kalkulace 
OCM na celý rok.  
Kvalifikační limity: Věk do 23 let, aktivní jezdecká licence, perspektiva koně a jezdce ke zlepšení 
v daném roce s výhledem účasti a co nejlepším umístění na Oblastním přeboru popřípadě MČR.  
8. Cíle práce pro následující rok včetně předpokládaných míst konání OCM, termínů, počtů a 
návrhu trenérů OCM  
Cílem OV pro následující rok v rámci OCM:  
- primárním cílem je zlepšení jezdeckých schopností frekventantů  

- řádný výběr frekventantů dle kvalifikačních limitů  

- propagace OCM  

- zajištění kvalifikovaných trenérů  



- zajištění adekvátních míst konání OCM (areál vč. kryté jezdecké haly)  
Předpokládaná místa konání, počty soustředění, trenéři:  
Drezura – Jezdecký areál Panská lícha  
Počty tréninkových dní: 6-8 – nejlépe víkendové soustředění, tedy SO - NE  
OV navrhuje trenérku Bc. Šárku Charvátovou  
9. Vyhodnocení frekventantů OCM za uplynulou sezonu (největší pokroky...)  
Mezi největší pokroky frekventantů patří úspěch při závodech, účast na OM. Dále pokroky v 
tréninku se svým domácím trenérem. Zlepšení voditelnosti koně, postoupení na vyšší 
výkonnostní stupeň.  
10. Výzvy související s OCM i jiné než sportovní (materiální, společenské, zdravotní, 
morální,…)  
OV navrhuje zařadit do OCM přednášky (kompenzační cvičení, veterinární základy, první 
pomoc, pravidla ČJF, doping, fair-play)  
OV navrhuje mimo jezdecké aktivity pro frekventanty, vedené pedagogickým dozorem. 
Zejména aktivity na seznámení, prohloubení kamarádských vztahů, vzájemné kooperaci mezi 
dětmi apod.  
OV navrhuje, aby byl při OCM přítomen domácí trenér frekventanta.  
OV navrhuje, aby se drezurního OCM mohli účastnit také parkurový jezdci kvůli zlepšení 
prostupnosti a voditelnosti koně na parkuru.  
OV navrhuje, aby byla stanovena jasná částka v jednotlivých disciplínách na rok na frekventanta, 

který bude vybrán ve výběru pro OCM nebo bude doporučen z výběrového řízení z SCM. 

 

SEVEROČESKÁ OBLAST 

Struktura disciplín v rámci OCM v dané oblasti 

Již několik let po sobě pořádáme OCM v disciplínách skoky a drezura. Skokových jezdců máme 

jednoznačně nejvíce, drezurních samozřejmě méně, a proto jsme se rozhodli již před několika 

lety podporovat hlavně tuto disciplínu, protože je základ jezdectví ostatních disciplín. Ostatní 

disciplíny jsou zastoupeny v oblasti jen okrajově a vzhledem k finanční podpoře, které jsou na 

OCM poskytovány, není jejich podpora možná. 

Počet jednotlivých termínů a celkový počet frekventantů v OCM za uplynulý rok 

Termínů bylo dohromady zatím deset (ještě plánujeme 4 teď na podzim): 4 drezura, 6 skoky. 

Celkový počet frekventantů: skoky 22, drezura 16 

Hodnocení trenérů OCM v uplynulém roce (kvalifikace, kvalita...) 

Trenér drezura 

Lucie Marešová 

- výkonnost T v drezuře 

- trenér II. třídy specialista drezura 

- rozhodčí v drezuře: specialista 



- dlouhodobý trenér celostátního SCM 

Stručné hodnocení areálů, ve kterých proběhla OCM v konkrétní disciplíně  (materiálně technické 

vybavení a zajištění…) 

Všechny vybrané areály disponují jezdeckou halou, což byla základní podmínka přidělení OCM, 

jelikož se všechna OCM konají buď na jaře nebo na podzim. 

Židovice (drezura) 

K dispozici hala s kvalitním povrchem vždy upraveným. Vše probíhalo dle předchozí domluvy. 

Pořadatel zajišťoval pravidelně pro trenérku, která tam byla celý den, teplé nápoje a stravu. 

Vysoká (skoky, drezura) 

K dispozici hala s dobrým povrchem vždy upraveným. Tréninkový skokový materiál v dobrém 

stavu. Účastníci měli vždy předem stanovený čas tréniků. Pořadatel zajistil občerstvení a zázemí 

pro trenéry, zázemí pro účastníky i ostatní (např. rodiče) v školící místnosti a v restauraci 

s proskleným výhledem přímo do haly.  

Jaké jsou nejčastější jezdecké výzvy frekventantů 

Drezura 

Nejčastější problémy: přilnutí, přistavení, kmih. Preciznost předvedení dané úlohy nebo 

jednotlivých cviků. 

Jaká je metoda hodnocení výkonů frekventantů na závodech, jejich kvalitativních pokroků, 

obtížnosti absolvovaných soutěží, srovnání s ostatními…(zda hodnotí OV nebo hlavní trenér 

daného OCM) 

Hodnotí člen OV + trenér, sledujeme jezdce po celou sezónu, jak osobně při závodech, tak 

kontrolou výsledků v JIS. 

Návrh OCM pro následující rok včetně kvalifikačních limitů pro vstup do OCM 

Myslíme si, že máme OCM dobře nastaveno, takže bychom rádi pokračovali stejnou cestou. OCM 

se účastní víceméně ti stejní jezdci, aby to mělo nějaký smysl. Po každé sezoně nějaké jezdce 

vyřadíme (většinou z důvodu věkové hranice či nám jezdec nepředvedl takové výkony nebo málo 

závodil) a nahradíme novými zájemci. 

Cíle práce pro následující rok včetně předpokládaných míst konání OCM, termínů, počtů a návrhu 

trenérů OCM 

V následujícím roce bychom chtěli zachovat tento systém včetně trenérů, se kterými jsme zatím 

spokojeni. Počet termínů a počty účastníků záleží na finanční dotaci z ČJF. Počet frekventantů 

bychom zvyšovat nechtěli, ale počet termínů ano (pokud by na to byly peníze).  

 



Vyhodnocení frekventantů OCM za uplynulou sezonu (největší pokroky...) 

Někteří frekventanti se účastnili MČR, OM či různých vypsaných seriálů. (SČDP) 

Výzvy související s OCM i jiné než sportovní (materiální, společenské, zdravotní, morální,…) 

Pokud by na OCM bylo více peněz, mohli bychom se vrátit k modelu koncepce SCM, tzn. že děti 

tráví na OCM 2-3 dny, spí tam a mají společný program. Takto jsem to měli koncipováno dříve a 

mělo to obrovský ohlas. Děti se mezi sebou lépe poznali, začali se spolu kamarádit, fandí si na 

závodech, měli po večerech společný program – vždy nějakou teoretickou přednášku a poté 

společnou zábavu. Museli spolu celý den kooperovat a navzájem si pomáhat. 

Jiné sdělené…. 

Myslíme si, že OCM jsou jistě přínosem pro jezdecké vzdělání a celkově pro naši komunitu, musí 

být, ale dobře nastaveno.  

Dotace na pořádání OCM (trenéři, pronájem hal atd.) by měla odpovídat aktuálním cenám na 

trhu a být dostatečná, aby i nadále bylo bez doplatku účastníků. 

 

ZLÍNSKÁ OBLAST 

Počet jednotlivých termínů a celkový počet frekventantů v OCM za uplynulý rok: 

- Drezura 4 dny 26 frekventantů 

Hodnocení trenérů OCM v uplynulém roce (kvalifikace, kvalita...). 

- Kvalita trenérů pro soustředění skoky (Zdeněk Žíla) i drezura (Daniela Diringerová) byla velmi 

dobrá. Byli laskaví a trpěliví při vysvětlování. 

Stručné hodnocení areálů, ve kterých proběhla OCM v konkrétní disciplíně  (materiálně technické 

vybavení a zajištění…). 

- Soustředění se konala v areálu ZH Tlumačov a jarní drezurní soustředění se konalo ve Vyškově. 

Vybavení i zajištění v obou areálech bylo velmi dobré. 

Jaká je metoda hodnocení výkonů frekventantů na závodech, jejich kvalitativních pokroků, 

obtížnosti absolvovaných soutěží, srovnání s ostatními…(zda hodnotí OV nebo hlavní trenér 

daného OCM). 

. V zimních měsících se ve Zlínské oblasti uskutečnilo několik soustředění v rámci projektu OCM. 

Zúčastnily se děti na ponících i na velkých koních.  Hlavní cílem všech frekventantů bylo zlepšení 

jezdeckého projevu a posunu ve výkonnosti koně i jezdce, což se většině podařilo.  

Na ponících se děti MČR neúčastnily, ale někteří naši oblast velmi dobře reprezentovali ve 

stylových soutěžích i v rámcových soutěžích Národního poháru ČJF. Zúčastnili se i jeho finále. 



Jezdcům na velkých koních se podařilo kvalifikovat na MČR v kategorii junioři - družstva. 

Myslím, že projekt OCM má smysl. Děti se tréninků pravidelně zúčastňují a jistě si váží finanční 

podpory, která se jim z projektu dostává. 

Všichni nedisponují kvalitním tréninkovým zázemím (halou), které je při zimní přípravě 

nepostradatelnou součástí. Trénink, který se koná 1x týdně, jsou schopni všichni absolvovat a 

částečně se tak připravit na jarní sezónu.  

Návrh OCM pro následující rok včetně kvalifikačních limitů pro vstup do OCM. 

- Za OV – pro jezdce s platnou jezdeckou licencí, se snahou o výkonnostní posun a zájmem o účast 

na MČR.  

Cíle práce pro následující rok včetně předpokládaných míst konání OCM, termínů, počtů a návrhu 

trenérů OCM. 

- Předpokládaná místa konání : ZH Tlumačov a Stáj Piafa Vyškov 

- Trenéři:  pan Žíla a paní Diringerová 

Vyhodnocení frekventantů OCM za uplynulou sezonu (největší pokroky...). 

- Za OV - zlepšení jezdeckého projevu a posunu ve výkonnosti koně i jezdce. 

- Účast na MČR družstva junioři 

Jiné sdělené…. 

Umožnit i dětem, které se připravují na ZZVJ zúčastnit se OCM. Důležité jsou první hodiny v sedle, 

kdy dítě získává ty správné návyky.  Daleko horší je pak oprava těch špatně již zažitých.  

 

Plzeňská oblast 
 
V Plzeňské oblasti již cca 15 let probíhají OCM skoky a cca 6 let OCM drezura 
Ve skocích probíhají během roku 3 soustředění na jaře a 2 soustředění na podzim. Podzimní 
soustředění jsou přípravou na další rok, probíhá výběr dětí a juniorů dle výkonnosti a 
perspektivy do dalšího roku. Požadovaná výkonnost a perpektiva do dalšího roku je alespoň 
možná účast na MČR v kategorii družstev, u začínajících jezdců – pony alespoň účast na 
oblastních mistrovstvích ( skoky, drezura u pony v jezdectví – kombinovaná soutěž drezura, 
parkur na styl). Z OCM jsou vyloučeni účastníci SCM ( s mladými koňmi se účastní, ale na vlastní 
náklady – Jílková,Egrová apod.) 
V uplynulém roce se skokových soustředění účastnilo průměrně 9 dvojic( z toho 3 pony), 
drezurních 4 dvojice . 

 
Drezura 
trenér cca 7 let p. Daniela Křemenová 
asistent M.Kodadová 



Daniela Křemenová trénuje jezdce oblasti cca 7 let, výsledky jsou patrné i u jezdců, kteří se 
zúčastňují na vlastní náklady. 
Jezdci jezdí v hale samostatně, vyjímečně ve dvojicích, účatníci OCM vždy samostatně. 
Jezdci jsou vybíráni dle výkonnosti s předpokladem účasti na MČR pony, eventuelně velkých 
koních. 
Účastníci OCM pony se všichni účastnili MČR, pony družstvo 5. místo, ostatní dobré umístění. 
 
Plzeňská oblast pořádá OCM na dvou místech. 
Skoky – Krutěnice u Klatov 
Drezura – Svržno u Domažlic 
V obou areálech je velmi kvalitní hala odpovídající velikostí pro danou disciplinu, kvalitní 
ustájení , ubytování a strava pro účastníky. Skokový materiál je také na velmi dobré úrovni, 
oblast zajistí i profily ,bazény a vodní přikop. 
Hodnocení účastníků v průběhu sezony provádí skoky Ing.Mentlíková ve spolupráci s trenérem a 
stejně tak u drezurních je sledovaná výkonnost jezdců a konzultována s trenérkou a asistentkou. 
Do příštího roku bychom nic neměnili na výběru účastníků do OCM, metoda, provozovaná v 
minulých letech  se dlouhodobě osvědčila. Oblast by chtěla „přitáhnout „více zájemců o 
drezuru. 
Plán na rok 2022 a 2023 je již vypracován. Místa by se měnit neměla, jsou předběžně 
domluvené termíny, trenéři budou stejní. Kritéria pro účast by měla být stejná jako v letech 
minulých. 
Úspěchy frekventantů v minulém roce viz výše. Kromě úspěchů na MČR se frekventanti povinně 
účastní oblastních mistrovství, kde dosáhli rovněž řady úspěchů, včetně jezdců na pony, kteří v 
roce začínali na závodech. 
 

Ing.Eva Mentlíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


