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Jezdecký klub Lanškroun SZeŠ, z.s má v roce 2016 v členské základně registrovaných 84 členů. 

Hlavním cílem jezdeckého klubu je provozovat sport, zdárně reprezentovat a věnovat se 

volnočasovým aktivitám pro děti a mládež z řad studentů, nebo členů klubu. 

Na začátku roku 2016 se v jezdeckém klubu uskutečnily dva typy soustředění, a to seriál drezurních 

soustředění pod vedením jednoho z předních trenérů v České republice panem Janem Bubnem. Dále 

seriál skokových soustředění pod panem Petrem Krejsou úspěšným jezdcem ve všestrannosti. 

Soustředění se zúčastnili jak členové závodního družstva, tak instruktoři jezdectví v klubu, protože je 

potřeba se neustále vzdělávat. 

Instruktoři jezdeckého klubu, kterých je momentálně 5, vedou během týdne jezdecké kroužky. V roce 

2016  jsme nabídli studentům a členům klubu tyto kroužky: 

Pondělí: Bc. Renata Kalousová – jezdecký kroužek 

Úterý: Jaroslav Marvan – kroužek práce s chladnokrevným koněm, Daniela Maňhalová – přirozená 

komunikace – práce ze země. 

Středa: MVDr. Iva Podhorná – voltiž, MVDr. Dominika Švehlová – základy fyzioterapie  

Čtvrtek: Bc. Michaela Špičáková – příprava na zkoušky základního výcviku jezdce, skokové tréninky. 

Pátek: Kroužky pro děti do  14 let z Lanškrouna s více instruktory a poníky, kroužek pro pokročilé děti 

z Lanškrouna a okolí. 

Na kolbišti jezdeckého klubu se v roce 2016 uskutečnily zkoušky základního výcviku jezdce, hobby 

závody, oficiální závody a dvě kola Ligy zemědělských škol. 

Zkoušek základního výcviku jezdce se zúčastnilo 7 dvojic z domácího klubu a všichni úspěšně splnili. 

Další akcí byly hobby jezdecké závody. Ve kterých se domácím jezdcům podařilo posbírat celkem 22 

umístění v soutěžích od 60cm do 110cm. 

Hlavní akcí sezony jsou jediné oficiální závody ,,O Hliněný pohár,,. Letošní jezdecké závody byly 

zahájeny hobby soutěží pro koně i jezdce bez jezdecké licence. Již tradičně touto soutěží, abychom 

umožnili start i mladým, začínajícím jezdcům a dětem. Celkem se soutěže účastnilo 15 dvojic. 

Z domácího klubu obsadila 4.místo Kristýna Marková s klisnou Glen, 6.místo Tereza Galíček a Sultán a 

na 7.místě se umístila Sabina Prokopová a Lucky Illyrius. Všechny tyto dvojice startovaly prvních 

oficiálních závodech. Následovala soutěž ,,ZM,, což je 90cm, kde nekompromisně zvítězila domácí 

jezdkyně Pavla Podhorná s koněm Talisman a další naší umístěnou byla Markéta Studená a Nearly 

Perfect na krásném 4.místě z 25 startujících. O deset příček za ní skončila stájová kolegyně Kristýna 

Chocholatá s klisnou Unce. Protože se snažíme podporovat mládež, aby žili sportem a měli možnost 

se prezentovat každý rok zařazujeme soutěž pro jezdce do 19 let. V letošním roce to byla soutěž ,,Z,, 

100cm, kde zůstala tři umístění opět ve stáji. A to 2. místo v podání Kateřiny Touškové a Lukrecie, 

5.místo Pavla Podhorná a Talisman a 6.místo Markéta Studená a Nearly Perfect. Poté následovala 

soutěž ,,ZL,, 110cm, kde se na 2. a 4. místě umístil student školy Jakub Petrus. V hlavní soutěži, která 

se letos posunula o kategorii výš na ,,L*,, 115cm se mu podařilo obhájit první místo v hlavní soutěži 

z roku 2015. 

Na kolbišti jezdeckého klubu se dále pořádá Liga zemědělských škol. Je to prestižní soutěž, kde se 

mezi sebou porovnávají síly studentů zemědělských škol z celé České republiky. Jezdecký klub ve 



spolupráci se školou pořádá dvě kola (jarní a podzimní). V této soutěži se našim studentům daří 

udržet přední příčky v celkovém hodnocení. Pavla Podhorná – Soreppo obsadili 2. místo, Kateřina 

Toušková – Lukrecie 6. místo 

V roce 2016 obdržel na financování činnosti jezdecký klub tyto dotace: 

 35000,- (+spoluúčast) – z rozpočtu města Lanškroun. Celá tato částka byla 

proinvestována na startovné a dopravu na jezdecké závody pro mládež do 19 let. 

Výsledky všech našich reprezentantů jsou dostupné na portálu České jezdecké federace. 

Našim svěřencům se daří velmi dobře reprezentovat klub v hobby soutěžích od 60cm a 

na oficiálních závodech do 110cm 

 10000,- od Hejtmana Pardubického kraje – podpora nákladu při konání jezdeckých 

závodů „O Hliněný pohár“ 

 36000,- z čehož byly vyplaceny z 50% mzdy instruktorům, kteří se celoročně podílí na 

provozování kroužků a financují si vzdělávání ze svých zdrojů.  50% na nákup nové 

bezpečnostní výstroje, která je velmi drahá a bez dotace bychom si ji nemohli dovolit 

 45000,- (+spoluúčast) na nákup 4 nových překážek, které budou vyměněny za staré 

v havarijním stavu 

 

Lanškroun 16. 1. 2017 

Bc. Michaela Špičáková 

Předsedkyně klubu 


