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vÝvoJ PoLICEJNÍho mIStrovStvÍ v JEZDECtvÍ

Prvotním impulzem ke konání mistrovství na mezinárodní úrovni bylo 
setkání jízdních policií v Tlumačově v roce 1994, které uspořádalo okresní 
ředitelství Zlín. Příjemně laděná akce byla vedle soutěžní části také 
příležitostí k výměně zkušeností nově vzniklých jednotek. Setkání bylo 
inspirací pro tehdejšího ředitele brněnského městského ředitelství. Nejen 
proto, že jeho tým soutěž vyhrál. Rozhodl se tedy připravit podobnou akci 
v Brně. Kolegové z Městského ředitelství Brno společně se sportovním 
klubem policie Kometa Brno uspořádali v roce 1996 závod, který byl pouze 
parkurovým závodem a konal se v areálu JK Moravan v Brně. Tam se 
konal i v příštím roce. ovšem už s programem rozšířeným o drezurní část. 
Zároveň dostal mezinárodní konkurenci a stal se ofi ciálním Mistrovstvím 
policie České republiky.

Rok 1998 byl rokem všestrannosti a konal se pod záštitou policejního 
prezidenta jako první Mezinárodní mistrovství policie České republiky 
v jezdectví na crossové dráze v humpolci. Všestrannost byla základem 
pro další vývoj soutěží. Tak jako armáda, která založila tento krásný sport, 
jejímž cílem bylo testovat co nejkvalitnější koně pro armádu, tak i policie 
začala klást velké nároky na koně a jezdce. Drezura, bez které se výcvik 
neobejde, crossová jízda a zdolávání pevných překážek, včetně poslední 
disciplíny skokového parkuru, kladla vysoké nároky na všechny jezdce 
a policejní koně. Někteří závodníci si nedokázali poradit s obtížností trati 
a někteří koně, stejně jako jezdci absolvovali podobnou soutěž poprvé 
v životě. V nelehké zahraniční konkurenci z Maďarska, Německa a Slovenska 
si nejlépe vedlo družstvo z Brna. V témže roce bylo v Brně uspořádáno 
i Mistrovství České republiky. Mezinárodní mistrovství o putovní pohár 
policejního prezidenta se konal po dvou letech na sportovním kolbišti 
v Kolesách. Na dobře připravené kolegy z Belgie nikdo nevyzrál a Belgičané 
si putovní pohár odvezli. od roku 1998 se Mistrovství policie České republiky 
pravidelně konalo v Brně Medlánkách, kde sídlí jihomoravská jízdní policie. 
Za výrazné pomoci SKP Kometa Brno a jejich členů, zde byla vybudována 
crossová trať, parkurové kolbiště, opracoviště a rovněž zázemí pro koně 
a jezdce.

od roku 2001 se Mezinárodní policejní mistrovství stalo součástí festivalu 
Brno – město uprostřed Evropy. V roce 2003 se bohužel kvůli změně 
organizační struktury uvnitř policie mistrovství nekonalo. od roku 2004 
převzal pořadatelství nad mistrovstvím odbor služební kynologie a hipologie 
Policejního prezidia a i nadále zůstalo mistrovství součástí doprovodného 
programu světové soutěže ohňostrojů Ignis Brunensis. V roce 2007 se 
mezinárodní klání přesunulo do Prahy a v roce 2008 do Kostelan u Zlína. 
V těchto ročnících byla soutěž pouze v parkurovém skákání a v policejním 
parkuru. od roku 2009 přivítalo policejní jezdecké soutěže na mezinárodní 
úrovni opět Brno. Tento vysoce ceněný mezinárodní mítink je pořádán 
v nádherném jezdeckém areálu Panská Lícha. Jezdci a koně tam mají 
kvalitní zázemí na vysoké mezinárodní úrovni. Mohou tak podávat 
nesmazatelné sportovní výkony. Závody jsou zároveň příležitostí k výměně 
zkušeností z výcviku a výkonu služby. 
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pátek 26. května
14.00 – 16.30
nám. Svobody
a centrum Brna
hudba hradní stráže a Policie Čr 
defi lé jízdních jednotek

PoŘaDatELÉ aKCE

PartNEŘI aKCE

Akce se koná za podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a dalších partnerů.

pod záštitou
genmjr. Tomáše TUHÉHO – policejního prezidenta 
Bohumila ŠIMKA – hejtmana Jihomoravského kraje
Petra VOKŘÁLA – primátora statutárního města Brna

Krátkou upoutávku z minulých ročníků mezinárodního mistrovství Policie 
České republiky v jízdě na koni zhlédněte na  www.kometabrno.cz

sobota 27. května
10.00 – 17.00
jezdecký areál 
Panská Lícha
v Brně-Lesná
soutěže v jezdectví
prezentační pořady



DISCIPLÍNY

Skokové derby 
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 všestranosti (military, cross 
county), 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 16  
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 a překročení stanoveného 
času o každou započatou vteřinu jeden trestný bod.

Policejní parkur 
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 12 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  po l i ce jn í ch  j ezdeckých 
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 
150cm z minulého ročníku. Soutěž je dobrovolná, a můžete ji shlédnout  
po ukončení mistrovství a dekorování koní a jezdců. Skok mohutnosti 
začíná na výšce 1 m a po bezchybně překonané překážce se zvyšuje  
o 10 cm. Soutěž se nezapočítává do celkového hodnocení, kdo bezchybně 
překoná nejvyšší výšku, stává se vítězem soutěže. 

Je mi velkým potěšením, že již po čtvrté mohu 
krátkým slovem podpořit nadcházející jubilejní  
XX. ročník Mezinárodního mistrovství jízdních policií 
Grand Prix 2017. Za dvacet let své existence tato 

soutěž prošla velkým rozvojem a zaujala tak pozici mimořádně 
významné a vyhledávané sportovní akce určené pro policisty  
a strážníky sloužící v hipologických oddílech, a to nejen v rámci 
České republiky, ale i zahraničí. 
Tak, jak je již u této soutěže tradicí i letošní jubilejní ročník poskytne 
velmi bohatý doprovodný program, ve kterém nebude nouze  
o atraktivní statické i dynamické ukázky policejních činností a další 
zajímavosti. Závodům bude předcházet slavnostní průvod městem 

Brnem, kde se široké veřejnosti představí nejen jezdci všech oddělení služební hipologie Policie ČR, 
městských a zahraničních policií, ale i vrcholní policejní představitelé všech zúčastněních zemí. 
Všem soutěžícím přeji, aby co nejlépe zúročili jejich maximální úsilí, které zajisté vynakládají jak  
v rámci náročné přípravy k výkonu služby, tak i během účasti na takovém prestižním turnaji, jakým 
právě je Mezinárodní mistrovství jízdních policií Grand Prix 2017. Jsem přesvědčen, že vytrvalost, 
vůle a odhodlání je bude provázet po celou dobu soutěže tak, aby nehledě na umístění byli v cíli hrdi 
nejen na sebe, ale i na své čtyřnohé svěřence. 
Vážené dámy, pánové, dovolte mi, abych Vás srdečně pozval do příjemné atmosféry jezdecké arény 
v Brně, kde můžete osobně zhlédnout mistrovské výkony, které policisté běžně aplikují i přímo  
ve službě. 

genmjr. Mgr. Bc. ToMáš TUhý – policejní prezident

Tradice jezdectví je krásným kulturním bohatstvím, 
které přetrvalo tisíce let až do současnosti. Snoubí  
v sobě lásku k přírodě, její divokost a nespoutanost, 
ale zároveň disciplínu, odhodlání a přátelství člověka  
k zvířeti. Kolik velkých osobností od brněnského Jošta 

po Janu z Arku bývá posmrtně zobrazováno právě na svých věrných 
ořích? A můžeme jít ještě dál; vždyť kdo z vás nezná jména jako 
Bukefalos či šemík? Naše dějiny byly po mnoho let taženy statnými 
plnokrevníky i pyšnými kladrubskými hřebci.
Tato tradice pokračuje až do současnosti. Vždyť i moderní policie, 
vybavená nejnovějšími technologiemi, jízdní oddíly stále využívá. 
Novodobí rytíři brání pořádek, hlídkují v přírodních lokalitách 

či z hřbetů koní pomáhají hledat pohřešované osoby. Stejně jako jejich v železné zbroji zakutí 
předchůdci, i oni musí prokázat mnoho schopností, z nichž perfektní jezdectví je jen pověstným 
vrcholkem ledovce. 
Jsem velmi rád, že právě naše město hostí další ročník Mezinárodního mistrovství Policie České 
republiky v jízdě na koni. Těším se na pozoruhodné výkony, kterých dnes budeme svědky, a to nikoliv 
od profesionálních sportovců, ale od mužů a žen, kteří denně vykonávají svoji povinnost a slouží nám 
všem. Za to jim patří veliký dík.
A pokud si budete chtít od senem vonícího sportu odpočinout, zanořte se do uliček Brna  
a nasajte atmosféru našeho krásného města. Můžete zmizet v chodbách brněnského podzemí, 
obdivovat krásu brněnské architektury či nasávat místní kulturu v klubech, divadlech a muzeích.  
A až dostanete hlad a žízeň, ochutnejte něco z místní gastronomie a zapijte to moravským vínem. 
Věřím, že po takových zážitcích se sem budete rádi vracet.

Ing. PETR VoKŘáL – primátor statutárního města Brna

Dovolte mi, abych Vás srdečně přivítal na jubilejním  
XX. ročníku Mezinárodního mistrovství jízdních 
policií Grand Prix Brno 2017. Velmi mě těší, že se 
Jihomoravský kraj podílí na takové akci a jsem rád, že 
tady dnes mohu být i osobně. V posledních letech jsem 

se mistrovství účastnil jako ředitel Městské policie Brno, nyní v roli 
hejtmana jsem zde jako garant Integrovaného záchranného systému 
Jihomoravského kraje a v neposlední řadě i jako obdivovatel umění 
jízdní policie.
Mezinárodní Mistrovství policie České republiky v jízdě na koni je 
ukázkou dokonalého partnerství člověka a koně. Kůň do vztahu přináší 
sílu, rychlost i eleganci a jezdec inteligenci, dozor a porozumění. 
Navzájem se doplňují, jeden bez druhého se neobejdou.

Úroveň mistrovství, které je zaměřeno na policisty a strážníky sloužící v jízdních útvarech 
bezpečnostních složek, je rok od roku vyšší a na poli jezdeckých dovedností policistů se setkáváme 
se stále kvalitnějšími výkony i rostoucí konkurencí. K nám na jižní Moravu se na toto mistrovství 
pravidelně sjíždějí policisté z Německa, Maďarska, Slovenska, Polska, Ruska i z dalších zemí.
Říká se, že nejtěžší dostihy nevyhrávají nohy koně, ale jejich srdce. Přeji soutěžícím, jezdcům i jejich 
koňům mnoho štěstí a nepochybuji, že nás diváky čeká báječná podívaná.

JUDr. BohUMIL šIMEK – hejtman Jihomoravského kraje

Program mIStrovStvÍ

pátek 26. května • náměstí Svobody v Brně
programem provází Český rozhlas Brno

14.00 hudba hradní stráže a Policie České republiky
  – světoznámé melodie (do cca 15.30)
15.45 ouvertura před slavnostním defilé
16.00 příjezd a slavnostní defilé soutěžních ekip  
  policejního mistrovství v jezdectví (do cca 16.30)

sobota 27. května • areál Panská Lícha (Brno-Lesná)
programem provází Michaela Migotová

10.00  slavnostní nástup účastníků
10.15  zahájení skokového derby
13.30  start policejního parkuru
16.00  vyhlášení výsledků
16.30  soutěž ve skoku mohutnosti
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


