KoNĚ – NaŠI ČtYŘNoZÍ ParŤÁCI
o koních a lidech toho bylo napsáno mnoho.
o těch policejních, které policie využívá nejen jako
dopravní prostředek v hlídkové službě, ale jsou
pro ni i skvělými pomocníky při pátracích akcích
po pohřešovaných a hledaných osobách, kde se
obratně dokáží pohybovat v těžko přístupném
terénu a jsou často nasazováni i při fotbalových
utkáních, demonstracích pravicových a levicových
extremistů, kde budí obrovský respekt, toho mnoho
napsáno nebylo.
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Akce se koná za podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a dalších partnerů.

PartNEŘI aKCE

Kůň určený pro policejní práci, která je fyzicky a psychicky náročná,
se hledá velice obtížně, protože musí splňovat celou řadu kritérií.
od exteriéru, barvy, dobrého zdravotního stavu až po charakterové vlastnosti.
V současné době se šlechtí koně hlavně pro sportovní účely a zábavu. Proto
můžete v našich stájích vidět koně, kteří mají výborné skokové či drezurní
předky, ale kteří nemají vždy ideální charakterové vlastnosti policejního
koně. Plemenitba koní je velice obtížná a vždy se nepodaří skloubit exteriér,
rychlost, obratnost, chody a dobré povahové vlastnosti.
Koně nakupujeme od státních hřebčinců i od soukromých chovatelů.
Zohledňujeme původ koně, z kterého můžeme získat informace zejména
o charakteru daného koně a jeho ochoty k práci na základě výsledků
jeho předků. Samozřejmě, že se vždy nepovede předat tu správnou
genetickou informaci, což lze zjistit následným výcvikem. Koně se nakupují
zpravidla ve 3-4 letech, následně prochází základním výcvikem v remontní
stáji oSKh PP ČR. Po absolvování zkoušky je kůň zařazen do kategorie
hlídkový kůň a následně předán na útvar, kde je postupně zařazován
do služby. Na jednotlivých útvarech se nadále zdokonaluje ve výcviku
z drezurní přípravy, skokové přípravy, nácviku rušivých jevů a společných
nácviků s pořádkovými jednotkami. Po dvou letech absolvuje každý kůň
zkoušku, která se skládá z drezury, skákání a policejního parkuru. Převážně
v 6-7 letech, pokud úspěšně absolvuje zkoušku, je zařazen do kategorie
„kůň pro speciální účely“ a je možné jej – kromě jiného – použít také jako
donucovací prostředek vytlačování koněm. Další období svého policejního
života koně tráví mezi službou, výcvikem a aktivním odpočinkem, které
je třeba umět rovnoměrně rozvrhnout. Je toho také mnoho, co musíme
pro naše čtyřnohé parťáky udělat, aby nám mohli dlouho plnohodnotně
sloužit. od zabezpečení kvalitního ustájení, ošetřování, krmení, kutí
až po veterinární péči. Koně z aktivní služby vyřazujeme na základě jejich
zdravotního stavu s přihlédnutím k jejich věku. i oni si zaslouží, za to co pro
nás a pro Vás udělali, plnohodnotný koňský důchod. Většina koní odslouží
u Policie ČR v průměru 14 let.
Závěrem je potřeba říci, že bez kvalitního přístupu, výcviku, citu a trpělivosti
všech chovatelů, cvičitelů, trenérů, veterinárních lékařů a jezdců nelze
vychovat a používat koně v nelehké policejní práci. Za to jim všem patří
obrovský dík a uznání.
ppor. libor Blažek
vedoucí oddělení služební hipologie Brno

mezinárodní
policejní
mistrovství

České republiky 2019

v jezdectví
pod záštitou

plk. Jana ŠVEJDARA – policejního prezidenta
Bohumila ŠIMKA – hejtmana Jihomoravského kraje
Markéty VAŇKOVÉ – primátorky statutárního města Brna

pátek 24. května
14.30 – 17.00
nám. Svobody
a centrum Brna

hudba hradní stráže a Policie Čr
deﬁlé jízdních jednotek v 16.30

sobota 25. května
10.00 – 17.00
jezdecký areál
Panská Lícha
Brno-Lesná
soutěže v jezdectví
prezentační pořady

www.policie.cz/jezdectvi
www.kometabrno.cz

Je mi ctí, že mohu navázat na svého
předchůdce a převzít záštitu nad letošním
ročníkem Mezinárodního mistrovství policie
ČR v jízdě na koni. Osobně považuji soutěže
jízdních policií za velmi zajímavé a tradiční. Historicky poprvé
se čeští policisté, na zapůjčených koních, zúčastnili první
jezdecké soutěže v roce 1996. Soutěž jízdních policií se stala
pro laickou i profesionální veřejnost atraktivní podívanou
s mezinárodním ohlasem. I proto můžeme v letošním roce
uspořádat již XXII. ročník, na kterém se opět sejdou policejní
jezdci z mnoha států Evropy, ale i Ruska.
Služební hipologie je významnou součástí policie, která má tři oddělení, a to v Praze, Brně
a ve Zlíně. Celkem policie využívá ve službě 40 koní, kteří mají svou nezastupitelnou úlohu
nejen při standardní hlídkové činnosti, ale také ve vysoce zátěžových situacích, jakými jsou
demonstrace, riziková fotbalová utkání apod. Pyšnit se můžeme i moderní remontní stanicí
v Jihomoravském kraji, kde mladé koně připravujeme na jejich budoucí služební život.

Program mistrovství

DISCIPLÍNY

pátek 24. května • náměstí Svobody v Brně

Skokové derby

14.30	Hudba Hradní stráže a Policie České republiky
		 – světoznámé melodie (do cca 16.00)
16.15 ouvertura před slavnostním defilé
16.30 příjezd a slavnostní defilé soutěžních ekip
		 policejního mistrovství v jezdectví (do cca 17.00)

Přeji srdečně všem soutěžícím i divákům, aby si tento den užili a aby se pro ně stal zážitkem,
na který budou rádi vzpomínat.
plk. Mgr. Jan Švejdar – policejní prezident

Opět po roce patří přírodní areál Panské
líchy v Brně atraktivnímu jezdeckému klání
– Mezinárodnímu mistrovství Policie ČR v jízdě
na koni. Šampionát, který je vypsán pro policisty
a strážníky sloužící v jízdních útvarech bezpečnostních
složek, nám předvede, jak vypadá dokonalá souhra mezi
jezdcem a jeho koněm.

Policejní parkur

Jízdní policisté spolu se svými svěřenci chrání životy, zdraví
či majetky nás všech. Mohou zasahovat na místech, kam
se policejní auto nedostane, vzbuzují respekt rozvášněného
davu… Přitom koně sloužící ve složkách policie vynikají
mimořádnou duševní odolností, rozvahou a klidem. Tyto vlastnosti získávají nejen v rámci
pravidelného výcviku, ale i na soutěžích, jako je právě mezinárodní mistrovství v areálu
Panské líchy.
Každoročně nám zdejší šampionát přináší ukázky špičkového jezdeckého umění policistů
nejrůznějších evropských zemí. Spolu s Vámi se tak těším na předvedení toho nejlepšího,
co vzájemný soulad člověka a koně může dokázat.
JUDr. Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje

Kůň je spolu se psem nejlepším zvířecím
pomocníkem, kterého kdy člověk ochočil. Po tisíce
let byl nejpoužívanějším dopravním prostředkem,
neocenitelným pracantem třeba v lese či na poli,
spojencem ve válce a přítelem v době míru. Dobrý kůň měl
vždy obrovskou cenu, která často nešla vyjádřit penězi.
Ačkoliv dnes jezdíme v autech a pokácené kmeny nám vozí
především traktory, kůň stále zůstal po našem boku jako
partner, pomocník i symbol. Velmi mě proto těší, že vás mohu
přivítat na již 22. ročníku Mezinárodního mistrovství policie
ČR v jízdě na koni. Čekají vás vynikající výkony dvounohých
i čtyřnohých mistrů svého oboru. Doufám, že si z mistrovství odnesete nejen vzpomínky
na příjemně strávené chvíle, ale také pocit, že v Brně máme k historii, tradici a přírodě
stále ještě blízko.
A pokud si budete chtít svůj pobyt zde ještě trochu zpestřit, doporučuji vám, abyste navštívili
uličky našeho krásného města. V Brně si můžete prohlédnout řadu architektonických
památek, dát si moravské víno v některé z našich stále lépe hodnocených restaurací
či zhlédnout nějaké představení na proslulé brněnské divadelní scéně. Věřím, že vám čas
zde strávený příjemně uteče a že se sem budete rádi vracet.
Dámy a pánové, přeji vám hezké zážitky.
JUDr. Markéta Vaňková – primátorka statutárního města Brna

Skokové derby patří mezi nejatraktivnější soutěž jak pro diváky tak
jezdce. Prověří koně a jezdce při zdolávání přírodních a parkurových
překážek. Skokové derby vychází z pevných skoků používaných při soutěži
ve všestrannosti (military, cross
country), doplněné parkurovými
skoky v různých kombinacích.
Zdolávání těchto překážek je
technicky náročné a vyžaduje
určitou zkušenost koní a jezdců.
Na trati do 1500 m musí jednotlivé
dvojice překonat bezchybně 15
překážek o výšce a šířce do 100 cm
při dodržení stanoveného času.
Neposlušnost koně na překážce,
popřípadě shození parkurové překážky je hodnoceno pěti trestnými
body, třetí neposlušnost vylučuje ze soutěže. Překročení stanoveného
času o každou započatou vteřinu znamená jeden trestný bod.

sobota 25. května • areál Panská Lícha (Brno-Lesná)
10.00
10.15
13.30
16.00
16.30

slavnostní nástup účastníků
zahájení skokového derby
start policejního parkuru
soutěž ve skoku mohutnosti
vyhlášení výsledků

doprovodný program ve 12.00
• prezentace policejní techniky
• komentované ukázky specializovaných policejních jednotek
• dětské programy se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR

JAK SE DOSTAT NA PanskOU LíchU
• MHD bus č. 57, zastávka Panská Lícha
• autem, výjezd z Brna směr Soběšice, parkování zajištěno
GPS: 49,24659; 16,63618

Zajímavá soutěž, která bývá převážně na policejních jezdeckých závodech.
Je kombinována tak, aby co nejvíce přiblížila divákům policejní práci
jízdních jednotek a jejich speciální výcvik.
Na 14 speciálních překážkách musí
jednotlivé dvojice prokázat svoji odvahu
a poslušnost. Prověří, jak má jezdec
ovladatelného koně, protože většinu kurzu
ovládá koně pouze jednou rukou. Velice
důležitá je zde souhra koně s jezdcem
a jejich vzájemná důvěra. Mezi atraktivní
překážky patří skok přes oheň, sklopná lávka,
střelba na terče a voda. Policejní parkur
je hodnocen trestnými body za neposlušnost
a případné nezdolání překážky. Nejlépe
bude hodnocena dvojice s nejnižším
počtem trestných bodů v nejkratším čase.

Skok mohutnosti

Určitě nepatří mezi soutěž,
která je pravidelně zařazována
do policejních jezdeckých
soutěží. Skoková příprava není
u policejního koně prioritou,
i když někteří policejní koně mají
velmi dobré skokové předky. Skok
mohutnosti je prestižní záležitostí
mezi jezdci a ukázkou toho,
že i policejní kůň umí skočit
vysoko. Určitě neuvidíte světový
rekord, který je 245 cm, ale budeme doufat, že bude překonána výška
150 cm z minulého ročníku. Soutěž je dobrovolná a nezapočítává
se do celkového hodnocení. Kdo bezchybně překoná nejvyšší výšku, stává
se vítězem soutěže.

