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Páteční slavnostní defilé účastníků Mezinárodního policejního mistrovství v jezdectví 

zahájilo již tradiční sportovní soutěž policistů, kterou Sportovní klub policie Kometa 

Brno připravil již po šestnácté. V letošním roce ovšem ve slavnostní hávu, neboť to je 

20 let co v Brně opět můžeme vidět policejní jezdce na služebních koních. 

Součástí mistrovství s šestnáctiletou tradicí je skokové derby a policejní parkúr 

včetně průjezdu ohněm.  

Součástí pátečního slavnostního odpoledne bylo i vystoupení vynikající Hudby 

Hradní stráže a Policie České republiky, s kterou náš klub spolupracuje již 15 let. 

V půl páté zazněl povel vedoucího oddělení  brněnské hipologie Libora Blažka na 

služebním koni Vizír k slavnostnímu nástupu jezdců. Hlášení o připraveností jezdců 

převzal ředitel krajského ředitelství Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil. 

Následovalo představení jednotek z České republiky, Polska, Německa a Ruska. 

Na letošek připadá výročí dvaceti let fungování jízdní police v Brně. „Jde o 

nezanedbatelnou složku pořádkových služeb. Koně jsou využíváni nejen při pátraní 

po zmizelých lidech, ale jsou i velmi užiteční při extremistických akcích,“ přiblížil 

důležitost koní v policejní službě náměstek ředitele jihomoravského krajského 

policejního ředitelství Miloslav Machát. Koně jsou mohutná zvířata, která váží v 

průměru okolo pěti set kilogramů a právě jejich velikosti policisté využívají. „Už jen 

jejich přítomnost budí obrovský respekt,“ uvedl Blažek. 

Jízdní policie existuje v současnosti ve třech českých městech, v Praze, v Brně a ve 

Zlíně. Základnu má brněnská jízdní policie od roku 1996 v Medlánkách. 

 

Sobotní ráno nás na závodišti Pánská Lícha přivítalo nevlídným počasím. I přes tuto 

nepřízeň se o vítězství XV. ročníku "Grand Prix Policie ČR v jízdě na koni" a XVI. 

ročníku "Mistrovství Policie ČR v jízdě na koni" utkaly přes dvě desítky jezdců na 

služebních koních. Závodů se aktivně a úspěšně zúčastnili i zástupci zahraničních 

policií z Ruska, Polska a Německa.  

 

Vítězný pohár nakonec zůstal doma, díky příslušnici Oddělení služební hipologie 

Brno Renatě Ostřanské na koni Vizir. Druhé místo získal Sergej Šiškin z Ruska s 

koněm Listrem, a třetí příčku obsadil Daniel Orság z Městské policie Ostrava na koni 

Solo Romy.  
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Třešničkou na dortu byla závěrečná nepovinná soutěž ve skoku mohutnosti, výsledek 

této soutěže je srovnatelný se sportovními specialisty. Vítěz zdolal výšku 150 cm. 

Absolutním překvapením pak byli strážníci z Ostravy, kteří na Staro-Kladrubských 

koních zdolali výšku 140 cm. Pro ty kdo nesledují jezdecký sport, jde o plemeno koní 

používané pro zápřah do kočárů a ke skokovým disciplínám se snad používají je v 

Ostravě, ovšem tam to opravdu umí. 

Nepřízeň počasí neodradila ani diváky, desítky Brňanů přišli podpořit policejní jezdce. 

Děti se zúčastnili soutěží, které pro ně připravila Městská policie Brno a KŘ PČR 

Jihomoravského kraje. Doprovodný program pak představil současné vybavení 

policie a to včetně vrtulníku. Diváci mohli zhlédnout ukázky policejní práce. 

 

   

 


