VŠESTRANNOST v ČR a projekty pro rok 2012
Všestrannost je nejobsáhlejší a nejtěžší disciplinou jezdeckého sportu a je současně i olympijskou
sportovní disciplinou. V poslední době z odvětví jezdectví pouze všestrannost reprezentovala ČR
na Olympijských hrách a má ambice opět reprezentovat ČR na Olympijských hrách v roce 2012
v Londýně.
Výkonnost jezdců a koní reprezentujících ČR se stále zvyšuje, a to nejen u jedinců ale i u širší
základny. Ve srovnání s evropskou (tedy světovou) špičkou ale máme stále značný odstup. Mimo
jedinců naši jezdci nemají takové možnosti výběru koní ani podmínky tréninku, aby byli schopni
konkurovat světové úrovni.
Ve všestrannosti, kde je požadována pro získání dobrých výsledků bezchybná práce jak
v drezuře, parkuru, tak i v terénní zkoušce, dosáhne výsledků pouze dvojice, která má zkušenosti
a je na tyto nároky cílevědomě připravovaná. Je to proces dlouhodobý, na rozdíl od ostatních
disciplin, které požadují pro dosažení výsledků pouze jednostranné tréninkové zaměření. Při
správné tréninkové přípravě koní pro všestrannost je ale dobrých výsledků dosahováno stabilně a
v dlouhém období a nikoliv jednorázově a to i se zvyšujícími se nároky jak na jezdce, tak na
koně.
V současné době také dochází ke generačnímu posunu, kdy silné ročníky juniorů z předchozích let
postoupily do seniorské kategorie. Bohužel, výkony které stačily na dobré umístění v mladších
kategoriích zdaleka nestačí v kategorii seniorů. Není to způsobeno snížením výkonnosti dvojic ale
požadovanými výrazně vyššími nároky. Koně, které mají k dispozici mladší jezdci v převážné
většině nedosahují výkonnosti, která je požadována pro soutěže seniorské. Je velkým přínosem a
cílem, pokud má mladší jezdec možnost získat koně již zkušeného, se kterým i on budou dobře
reprezentovat a nabude potřebné znalosti pro další práci. Nedostatek zkušených koní na vyšší
úrovni, které by reprezentovali s mladšími jezdci je velkým handicapem všestrannosti v ČR.
Všestrannost má pravidelně zástupce na ME Juniorů (8. místo družstva v r. 2008) a ME Mladých
jezdců (v roce 2010 získalo družstvo 5. místo a 13.místo v jednotlivcích obsadil Příhoda-Gomba),
účastníme se závodů Světového poháru v polské Strzegomi (v r. 2010 a 2011 VeselovskýMonarcha a v r. 2011 Pejřil-Pastor a Žáčková-Frey) a MS mladých koní ve francouzském Lion
D‘Angers. Jednou za dva roky je pořádáno ME seniorů, kde rovněž míváme své zástupce (v r.
2009 ve Fontainebleau obsadil 33. místo Veselovský-Monarcha)
Vrcholným závodem všestrannosti jsou Světové jezdecké hry a Olympijské hry. Účast na těchto
závodech je podmíněna splněním náročných kvalifikačních výsledků, které však nelze dosáhnout
bez velmi dobrého materiálního a finančního zajištění. Účast v těchto závodech je vynikajícím
výsledkem práce nejen soutěžících ale i jejich týmů. Jaroslav Hatla byl účastníkem Olympijských
her jak v roce 2004 v Aténách, tak i v roce 2008 v Hong Kongu. Kvalifikaci na OH 2012 do
Londýna v současné době plní J.Hatla a P.Veselovský.
Mimo reprezentačních výjezdů se mezinárodních závodů účastní jezdci na své náklady a tak jsou
tyto výjezdy mnohdy podmíněny jejich materiálním zázemím. Je velkým úspěchem, že se
každoročně daří pořádat Dostihovému spolku a.s. na pardubickém závodišti mezinárodní závody
zařazené i do olympijské kvalifikace, kde naši jezdci dosahují v mezinárodní konkurenci dobrých
výsledků. Pardubické závodiště hostilo v roce 2006 a 2010 ME mladých jezdců a v roce 2003 ME
juniorů.
Je však třeba říci, že se zvyšuje zájem o všestrannost. Nejvíce je to patrno ve zvýšeném počtu
startujících v národních soutěžích. Tento zájem je třeba podporovat. Daří se rozšiřovat pořádání
hobby soutěží, kde si mají možnost soutěže všestrannosti vyzkoušet i méně zkušení jezdci a
koně. Je třeba, aby soutěže nižších stupňů obtížnost pořadatelé závodů nevypisovaly pouze pro
juniory či mladé koně. Při omezeném počtu závodů, které jsou v ČR pořádány se tím znemožňuje
účast v těchto soutěžích pro kategorie mladých jezdců nebo seniorů ve všestrannosti teprve
začínajících. Pro tyto soutěžící je potom řešením jedině účast na národních závodech v zahraničí
nebo odklon od discipliny všestrannost, což by byl trend zcela nežádoucí.

Pro rok 2012 a následující budou podporovány tyto projekty:

1.

Reprezentace
•

OH Londýn 2012 – olympijské přípravy se účastní Jaroslav Hatla a Petr Veselovský

•

ME Y 2012 Malmö (SWE)

•

ME J 2012 Strzegom (POL)

•

MS Yhorse Lion D’Angers (FRA)

•

Závody světového poháru - předpoklad Strzegom (POL)

•

Příprava pro ME týmů 2013 v Rakousku CIC2* (tým 6 členů + 2 jednotlivci, povinná
je kvalifikace do CIC2*, dvojice nesmí mít dokončenou soutěž 3* ve dvou letech
předcházejících mistrovství nebo soutěž na stupni 4* kdykoliv)

Kromě finanční podpory k účasti na reprezentačních výjezdech se plánuje zajištění
soustředění pro vybrané jezdce se zahraničním trenérem

2.

3.

4.

Základna pro reprezentaci
•

MČR – děti, junioři, mladí jezdci, senioři a družstva v Pardubicích a Humpolci

•

Soustředění pro mladé jezdce a seniory před sezonou – předpoklad je v období
březen nebo duben v Kolesách

•

Děti a junioři – výcvik je organizován ve Sportovním centru mládeže v Kolesách

Širší základna
•

Podpora pořádání otevřených soutěží nižších stupňů obtížnosti, hobby soutěží a
jednodenních soutěží

•

Organizace jednodenních tréninkových soustředění na tratích všestrannosti. Lektory
budou zkušení jezdci všestrannosti (předběžně: Slavíková, Sůrová, Veselovský, Vrtek
Lubomír)

Vzdělávací činnost
•

Zorganizovat jednodenní školení týkající se stavby tratí všestrannosti pro stavitele
tratí, rozhodčí, trenery, jezdce i další zájemce. Školení by mělo proběhnout při
závodech všestrannosti – předpoklad je den před startem do první zkoušky.

•

Doškolování rozhodčích – v roce 2011 proběhlo obsáhlé školení rozhodčích dle
metodiky ČJF, v roce 2012 nebude proto toto školení organizováno.
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Komise všestrannosti ČJF

