
Vážená paní Pavlisová, 
 
Reaguji tímto na Váš e-mail ze dne 10.11.2017. 
Ano, ke změnám nás vedla řada připomínek z řad trenérů, kteří nesouhlasili s tím, že je korektní 
postavit proti sobě 8 a 12 leté dítě – v tomto věku je rozvoj dítěte po fyzické i psychické stránce 
nesmírně rychlý a srovnání těchto dětí nespravedlivé. Další připomínky byly z řad trenérů a 
pořadatelů a to hlavně ze slabších oblastí, kde si majitelé pony stěžovali, že kvůli P4 či P5 musí 
sjezdit půl republiky a stejně za sezonu mají možnost absolvovat pár úloh, které jsou v jejich 
dosahu a pak pořadatelů, jež dané úlohy když už vypsali, měli účast tak nízkou, že soutěž museli 
zrušit, nebo ji považovali za přítěž. Navíc každý sport prochází vývojem a tím pádem je 
důsledkem i nutnost změn, jež vývoj podpoří. 
Dle bodů: 
 
1. Rozbor problému zvolených úloh pro děti 8-13.  
Ano, drezurní úlohy pro kategorii 8-10 a 11-13 jsou vypsané na 60m obdélníku. Vzhledem 
k tomu, že právě orientace po prostoru je v tomto věku stěžejní. Skokové kolbiště je vždy větší, 
než 20x60m… Ani v úloze DU-A, ani v úloze Z4, ale ani v úloze DU-B není ani jedna celá 
diagonála v klusu! Tvrzení je bezpředmětné. Jsme přesvědčeni, že nastavit těmto dětem dvojí 
prodloužení v klusu po diagonále a dvojí prodloužení ve cvalu po dlouhé stěně, navíc na 
obdélníku 40m (s prodloužením ve cvalu po 40m stěně má často problém i dospělý jezdec) je 
větší problém, než orientace po 60 obdélníku. Naopak orientace po place a vodění je to, co by se 
děti v tomto věku přece měly učit! A ano, celý rok bude potřeba tyto úlohy jezdit. A právě díky 
zvoleným úlohám  to bude i možné! Což doposud v řadě oblastí prostě možné nebylo. Protože 
P4 a P5 se v mnoha oblastech téměř nevypisovaly... Bohužel nemáme drezurní úlohy typu DU-A 
či Z4, které by byly často vypisovány a hojně obsazeny, na 40m obdélníku. 
Světově pak FEI úlohy se jezdí na 60 všechny. Včetně soutěží nejnižších, pro děti. 
Navrhovaná úloha DU-B se skutečně jela jako zahajovací na ME dětí na velkých koních. 
Kategorie děti je ve věku 12-14 let. My ji máme pro děti 11-13 na pony. A máme ji jako 
dvoukolovou. Na ME se jede jako druhé a třetí kolo DD a DJ, což jsou pro nás úlohy pro děti 14-
16 let. A doposud pro naše děti na velkých koních, tedy 12-14 let se jezdilo DD, DJ a vL! Je to 
jediná úloha, která je jako výtečný mezičlánek mezi Z a L. Navíc je skvěle vymyšlená a jako 
příprava pro vstup do nejstarší kategorie perfektní. Skok z P4 do vL je obrovský a nesmyslný. 
 
Pro šampionát nadějí je zvolena úloha Z1,  je na 40 obdélníku a je volená proto, že tuto úlohu 
beztak děti trénují na ZZVJ. K P1-2 je velmi obdobná, rozdíl je však v tom, že je možnost tuto 
úlohu jezdit a trénovat.  P1-2 se vypisuje a koná ještě méně, než P4+5.  
 
Prostřední kategorie 11-13let předvádí úlohu s jedním prodloužením po zkrácené diagonále 
v klusu a jedním prodloužením po dlouhé stěně ve cvalu. Díky zkušenosti z kategorie 8-10 let jí 
již určitě nebude dělat problém orientace po obdélníku a připraví to tak děti na přechod do 
kategorie nejstarší, kde jsou vypsané úlohy shodné s minulými roky a jsou opravdu obtížné. 
Navíc v tomto věku již řada dětí jezdí i velké koně a tak od 12 let předvádí úlohy ještě obtížnější a 
ještě na velkých koních. 
 
Další poznámka o společných známkách – nejdříve se se zahraničím plně ztotožňujeme, pak 
zase odlišujeme… 
 
2. Věk koně na MČR  
Co se týká věku pony. (Nyní se k FEI opět přikláníme...)  Nevidíme důvod, proč by 5 letí poníci 
nesměli na MČR startovat v úlohách stupně Z. V historii 5letí pony mají na kontě řadu medailí. 
V L je pochopitelně věk pony omezen na 6 let.  Pony je jediná disciplína, jež má omezení věkové 
hranice na MČR. Je velký rozdíl mezi mezinárodními a národními závody. Úloha, jež je určena 
pro děti ve věku 12-14 let na CDI je v našem MČR vypsána pro kategorii dětí 11-13 let a to 
dvoukolově a znovu opakuji, že na mezinárodních závodech je vypsána pouze jako soutěž 
zahajovací, po níž následují úlohy DD a DJ.  
 
 



3.  Nové kategorie.  
Jsme si vědomi, že MČR má být výběr toho nejlepšího. I proto jsou předepsané kvalifikace. 
Nicméně se i domníváme, že obtížnost na MČR by měla odpovídat schopnostem dětí. Taktéž  
máme za to, že pony sport má být pouze „mateřskou školou“, tedy cestou a přípravou k ježdění 
na velkých koních. Základem pony sportu je tedy obsáhnout co nejširší členskou základnu a 
motivovat co nejvíce dětí – což nastavením obtížnosti neodpovídající jejich věku rozhodně 
neuděláme. Srovnání s Evropou zde, myslíme, není na místě. Asi bychom měli srovnávat 
s domácí půdou a žádná věková kategorie na velkých koních neobsahuje více, jak 3 roky věku 
dorostenců – děti tři roky, junioři pak dvouleté období.  
Ano, malých dětí je opravdu málo a to je důvod, proč jsme zavedli tři věkové kategorie. Jsme 
přesvědčení, že největší motivací pro to, aby děti začaly jezdit, je právě možnost sáhnout si na 
medaili na MČR. Vzhledem k tomu, že v současnosti se muselo 8 leté dítě postavit do 
konkurence 12 letému, byla řada dětí demotivována a raději volila třeba Šampionát nadějí v 
případě, že se jednalo o děti, které i skákaly. V opačném případě prostě na MČR vůbec nejely, 
jelikož  nechtěly "být do počtu". Další věcí je to, že 8-10 leté dítě nemá příliš velkou šanci splnit si 
řádnou kvalifikaci 58% v P4 či 5. Tyto úlohy jsou pro tak maličké děti nad jejich fyzické 
schopnosti. Dvojí prodloužení v klusu a cvalu je nad rámec možností jak dítěte, tak pony 
kategorie S či A. Hovoříme-li o korektním prodloužení ze zádě a ne jen o zrychlení. Ve cvalu o to 
hůře, že bylo na 40 obdélníku - s tím má problém i dospělý jezdec na velkém koni - stěna je příliš 
krátká a sotva prodlouží, už bere zpět. Většina dětí tak vůbec neprodloužila, a když už se o to 
posnažila, na konci rvala za hubu, aby nějak přežila roh. Tyto úlohy jsou pro děti ve věku 8-10 let 
demotivující. V tomto věku by se naopak měly naučit vodit po obdélníku a orientovat se po place, 
což právě nabízí zvolené úlohy. Zde děti předvádí vlnovky, kruhy, přechody na diagonále… úlohy 
jsou smysluplné a výukové. Navíc vypisované na téměř každých drezurních  závodech a tak 
hlavně děti ve slabších oblastech  dostanou šanci účastnit se MČR už jen proto, že budou mít 
šanci úlohy během roku jezdit. V takových oblastech se P4 a P5 skoro nevypisuje a když se 
vypíše, často se ani nesejdou pony. Jelikož tyto úlohy pro velké koně nejsou přístupné, soutěž se 
zruší. Zavedením těchto úloh dáváme šanci pořadateli zvolit si, zda soutěž rozdělí na oddělení A 
pro pony a B pro velké koně, nebo zda soutěž sloučí, aby se vůbec poníci mohli účastnit. 
Vyčleněním kategorie 8-10 let a nastavením úloh DU-A a Z4 se tedy domníváme, že do pony 
sportu a na MČR přivedeme více dětí. I na velkých koních jsou věkové kategorie nastaveny tak, 
že obsahují maximálně 3 roky věku jezdce (děti, junioři). 
Argument o hrozbě nenaplnění soutěže je nesmysl. Děti 8-10 let budou startovat na A i B pony v 
jedné kategorii. Statistika paní Pavlisové je chybná, letos startovalo na B pony jen jedno 10 leté 
dítě a to Karolína Prušáková. To také byl důvod, proč jsme v nejmladších udělali kategorii pony 
do 148 cm. V nastavených úlohách nerozhoduje tak mechanika pohybu (kterou 8-10 leté dítě 
stejnak nemá šanci nechat vyniknout), ale preciznost projetí úlohy a taktéž proto, že takto malé 
dítě má handicap ve zvládnutí velkého ponyho oproti pony S či A. Tím se plus a minus de facto 
vyrovná. Děti 8-10 let na pony B startují dle analýz cca jedno za tři až čtyři roky.  Tabulka jen 
podporuje tvrzení, že děti ve věku 8-10 let na pony B vlastně nejezdí a tak otevřít kategorii pro 
pony do 148, tedy pro všechny výškové kategorie současně, je správná. Kategorie naplněna 
bude, budou-li úlohy odpovídat jejich schopnostem. Navíc doposud vždy v kategorii 8-12 bylo 
tolik dětí 8-10 na A+B, že by samostatnou kategorii naplnily. Věříme, že zvolené úlohy dovolí více 
dětem v tomto věku na MCŘ startovat.  
 
Celková úroveň starší jezdců - ano, i proto je prostřední kategorie. Jelikož přechod z P4 a P5 do 
DJ či kur pony je nesmírně obrovský a náročný. Je nezbytný mezistupeň, který ve vzdělání pony 
jezdců chybí. I proto je v této kategorii tak málo jezdců, kteří jsou schopni korektně vypsané úlohy 
předvést. Dítě po ukončení základního vzdělání taktéž absolvuje nejprve střední školu, než jde 
studovat na vysokou. Je to totéž. V případě, že se v nejstarší kategorii neobjeví noví jezdci a 
budou soutěžit jen stávající, „odstárne“ nám pouze jeden jezdec, což dává počet 10 nejstarších 
jezdců (letos 13 letí budou příští sezonu 14 letí). Kategorie MASTERS je otevřená pro všechny 
věkové kategorie, nikoli jen pro nejstarší.  
 
Další tabulka potvrzuje naplnění kategorie 8-10 let (minimum 3 jezdci ze 2 subjektů) a to dokonce 
s původními a obtížnými P4+P5. Nové úlohy jistě umožní start více jezdcům. 
 



Skoková analýza totéž. Z řad rodičů i trenéru bylo stále upozorňováno, že S pony nemají své 

mistrovství, což nás vedlo k myšlence, co s tím.Vzali jsme si tedy příklad z kategorie děti, junioři 

mladší a junioři starší. I mladší děti mají možnost startovat v ,,prostřední" kategorii, tedy 

kategorii  8-13let. Tato kategorie je otevřena  

a) pro pony do 135cm a  

b) pony kategorie B. 

Nikdo neomezuje šikovné 9ti leté děti, ale prostor potřebují i ti začínající, kteří mají šikovné pony 

a také se chtějí účastnit MČR - tedy nejen Šampionátu nadějí, který pro sezonu 2017 nebude 

zrušen. 

Ano, sad medailí bude více, než je zvykem, proč to ale dětem nedopřát? 

Na velkých koních dostávají medaile: 

děti 

děti družstva 

mladší junioři 

starší junioři 

junioři družstva 

Počet pony převyšuje počet velkých koní. My máme o dvě sady víc, ale nikdo nemůže hodnotit A 

a B pony dohromady. 

U nejmladší kategorie je rozděleno na S a A - protože v rámci MČR je soutěž handicap nefér tak, 

jako u střední kategorie A a B pony.  

 
Nemyslíme si, že kategorizace navýší o tolik časovou náročnost. Plánujeme MČR protáhnout o 
jeden den, abychom zamezili začátku startů v 7 ráno, což je neregulérní. Tím, že přidáme jeden 
den, posuneme starty na 9 ráno, což je podniku této úrovně adekvátní a tím vznikne prostor pro 
případný přírůstek v počtu startujících dětí. Povede-li se nám tímto více dětí nalákat. Finanční 
náročnost o něco stoupne, ovšem když už na MČR jedu, stojí mne to peníze. Beru si dovolenou... 
Mám-li volit, zda budu trávit o jeden den více a startovat od 9 ráno, nebo o den zkrátit a startovat 
od 7hodin, volím o den delší MČR. Bydlet nemusím přímo v místním hotelu, v dosahu cca 5 km 
jsou ceny úplně jiné... jsou i tací, co bydlí v karavanech, stanech.. 
Ano, jde o vrchol sezony a o zúročení celoroční práce. Tak dejme tu možnost i 8-10 letým dětem. 
Tak jako ji mají 12 leté děti na velkých koních, které rovněž nemohou mít licenci déle, než půl 
roku.  
 
 
4.  Kategorie MASTERS 
je hozená rukavice. Důvodem je umožnit domácím jezdcům, kteří míří za hranice, aby mohli tyto 
úlohy jezdit i na domácí půdě a třeba i díky kvalifikacím přilákat na některé závody jezdce 
zahraniční a nenutit tak děti „zkoušet“ mezinárodní úlohy jen výjezdem za hranice. Je korektní, 
aby dítě mělo nejprve zkušenosti z takto obtížných úloh na domácí půdě, než přidá stresový 
faktor z reprezentace. Koneckonců i velcí koně mají letos „velkou“ a „malou“ rundu. Nepočítáme 
s velkou účastí, ale tato kategorie není povinná, tudíž nikomu neznemožní start z důvodu vysoké 
náročnosti, ale umožní těm nadaným postupovat dál. 
O začlenění těchto úloh do seriálu kvalifikací na Drezurní pohár s podporou pořadatelů, aby tyto 
úlohy vypsali, se počítá. Projekt je již vypracován. V této kategorii počítáme s jezdci, kteří se již 
v tomto roce účastnili zahraničních výjezdů. Nelze naplnit kategorii, která se nevypíše…  
 
 
5. Pojem garanta 
Pojem garanta vychází z nutnosti odpovědnosti. Steward na opracovišti má sice řadu pravomocí, 
kdy může zasáhnout proti nekorektnímu chování, ovšem z legislativního hlediska smí 
komunikovat pouze s osobou zletilou. Je to tedy pouze bezpečností opatření a zajištění 
zodpovědnosti. De facto ve všech sportech je běžné, že při sportovním výkonu dětí musí být 
přítomen trenér, nebo osoba zletilá. Nevidíme důvod, proč by se na opracovišti měly pohybovat 



malé děti ve věku 8-16 let bez dozoru dospělého. Ano, ne každého trénuje licentovaný trenér či 
instruktor, pak ale zodpovědnost přebírá vedoucí ekipy. V čem je tedy problém? 
 domníváme se, že kroky zvyšující bezpečnost a zodpovědnost nejsou nikdy zbytečné. 
 
6. Zamýšlené zrušení pony úloh 
Pony úlohy zrušeny nebudou, pouze nebudou vypsány na MČR. Česká republika má pouze 
omezenou členskou základnu pony a tak vidíme smysl v tom, aby poníci měli možnost za sezonu 
startovat v co nejvíce soutěžích a rutinovat se tak v mistrovských úlohách. Ve srovnání se 
zahraničními státy zatím stále kulháme. 
Pochopitelně převažují pony úlohy, jelikož byly vypsány na MČR a tak trenéři vyhledávali každou 
možnost tyto úlohy absolvovat. Nyní budou mít děti šancí rutinovat se v mistrovských úlohách 
ještě více.  A opět zde hovoříme především o slabších oblastech. Samostatné vyhlašování 
výsledků není problém, i v současnosti řada pořadatelů vypisovala zvlášť oddělení A pro děti. 
Halové závody na začátku sezony tak mohou vypisovat úlohy Z1-3. 
 
7. Počet sad medailí  
Ano, jen mistr se stane mistrem. Pak bychom ale třeba mohli zvolit jen jednu kategorii 8-16 a tím 
bude zcela jasno? Model velkých koní je podobný. Proč tedy pony nemůže mít podobný model? 
Ano, navyšujeme kategorie a dáváme šanci více dětem a tím i věříme,  že na MČR bude v roce 
2017 vyšší celkový počet startujících dvojic. Potažmo pro celý pony sport i v průběhu sezony. 
Ruku na srdce – co malé děti přitahuje do pony sportu? Právě možnost závodit a účastnit se 
mistrovských soutěží. I velcí koně jezdí soutěže družstev, které jsou na nižší obtížnosti, než 
soutěže jednotlivců. 
 
S pozdravem, 
 
Jana Rosická 
Ria Hoffmeisterová 
Bob Rejnek 
 
11.11.2017 
 


