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  JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. 

   353 01 Mariánské Lázně 569, PO BOX 43  

   Tel: +420 722 951 560 , 354 602 183              IČO: 26406624                          

   jezdeckaakademie@email.cz     

 
 
PODKLADY  K   VÝUCE    KURZŮ   JEZDECTVÍ –  dálková forma studia 
            AKREDITOVANÉ STŘEDISKO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Škola Jezdecká akademie – střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o 
 
IČO: 264 066 24                IZO: 151 011 460                IDENTIFIKÁTOR: 651 011 434 
Odpovědná osoba vzdělávacího nařízení - Mgr. Hana Zadinová  
 

Názvy vzdělávacích programů 
a) Instruktor jezdectví dálkové studium (všeobecná licence skok/drezura/všestrannost, 
specializace drezura, vytrvalost, reining, voltiž, spřežení) 
 

b) Trenér jezdectví II.třídy dálkové studium(všeobecná licence skok/drezura/všestrannost, 
specializace drezura, vytrvalost, reining, voltiž, spřežení) 
  
Charakteristika a cíl vzdělávacích programů 
Získání pedagogických, metodických a praktických znalostí, nutných pro výkon funkcí 
výcviku a tréninku v oblasti  jednotlivých disciplin jezdeckého sportu. Důraz na welfare zvířat 
a zásady zdravého životního stylu jezdců. 
 
Obsahová náplň vzdělávacích programů 
Program jednotlivých kurzů instruktorů a trenérů v jezdectví poskytuje praktické dovednosti a 
znalosti nutné pro bezpečné vedení výcvikových hodin při výcviku a tréninku jezdců a koní. 
Frekventanti nabývají znalosti o vyučovacích metodách při výcviku a tréninku jezdců a koní 
s cílem naplnit potřeby klientů při praktickém vedení hodin frekventantů jezdeckého sportu. 
 
Forma evidence účasti - třídní knihy a prezenční listiny, účast musí být 80% 

Forma vzdělávací akce Instruktor jezdectví - dálkové studium   

   -semináře v celkovém rozsahu 170 hodin (95 hodin teorie + 75 hodin praxe; budou 

zkráceny o 65 hodin praxe a 35 hodin teorie, která bude nahrazena samostudiem se 

zadanými tematickými celky – uchazeč musí prokázat výkonnost uvedenou v kriteriích pro 

výběr účastníků bod 3. v dané disciplíně (potvrzení, nebo kopie výsledku)  

1 denní zahajovací seminář  (4 hodiny teorie a 4 hodiny praxe, celkem 8 hodin), 5 x 1denní 

semináře  (celkem 50 hod, z toho 50 hodin teorie – konzultace k zadaným tématům a 

kontrola vypracování), na závěr 1 denní shrnutí poznatků a vědomostí (celkem 4 hodiny 

teorie, 4 hodiny praxe), 1denní zkoušky 4 hodiny (2 hodiny teorie + 2 hodiny praxe);  

-předpokládaná délka semináře 5 - 6 měsíců v období říjen až březen, zkoušky nejpozději 

v ½ měsíce dubna. Termíny budou vypsány po odevzdání přihlášek dle domluvy 

s frekventanty v pracovní dny, eventuálně i o víkendech. 
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 Kritéria pro výběr účastníků kurzu Instruktor jezdectví – dálkové studium 
 
   1. Uchazeč musí dovršit v daném roce věk minimálně 18 let. 
   2. Uchazeč musí být držitelem jezdecké licence ČJF minimálně 3 roky za sebou v období   
        před podáním přihlášky. 
   3. Uchazeč musí prokázat a doložit dosaženou výkonnost v dané disciplíně 
        Pro všeobecnou licenci – splnění požadavků alespoň jedné disciplíny (S, D, C)  
        Pro disciplínu skok – úspěšné dokončení 3 soutěží min. st. ST** s nejvyšším počtem  
        max. 8 trestných bodů v jedné soutěži v posledních 5 letech 
        Pro disciplínu drezura – úspěšné dokončení 3 soutěží st. ST s minimálním  
        dosaženým výsledkem 65% v posledních 5 letech 
        Pro disciplínu všestrannost – splnění kvalifikačního výsledku v soutěži úrovně ST dle  
        FEI čl. 520 ve všeobecných pravidlech v posledních 5 letech 
        Pro disciplínu reining - jezdec kategorie „open“, umístění na MČR do 3. Místa 
        v posledních 5 letech 
        Pro disciplínu voltiž - minimálně 5 let aktivní držitel statusu lonžéra a umístění do 3.  
        místa na MČR v kategorii seniorů jako lonžér nebo cvičenec v posledních 5 letech 
        Pro disciplínu endurance - jezdec s umístěním do 3. místa na MČR v kategorii      
        Seniorů v posledních 5 letech 
        Pro disciplínu spřežení - úspěšné dokončení 10 závodů úrovně CAN ** a výše 
        v posledních 5 letech 
 

 
Zkouškové požadavky 
 
Hodnocení zkoušky k získání kvalifikace Instruktor jezdectví:  

a) Všeobecná  licence skok, drezura, všestrannost: 
b) specializace D-drezura, A-spřežení, V-voltiž, R-reining, E-vytrvalost 
 

Praktická zkouška:  
doložení výkonnosti uvedené v bodu 3 v kritériích pro výběr účastníků 
 

Vedení hodiny:  
znalost povelové techniky a jízdárenských cviků, schopnost vysvětlovat a opravovat, celkové 
zvládnutí svěřeného družstva.  
Lonžování:  
ovládání koně při lonžování, správná výstroj, schopnost vysvětlovat a opravovat-učit 
začátečníka.  
 

Teoretická  zkouška:  
 

- test (57 správných odpovědí = splnil – ze 64 otázek)  
- ústní zkouška: prokázat znalosti a schopnost hovořit a vysvětlovat dané téma  
 

Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise – splnil/nesplnil.  
 

Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise 

„Protokol o zkouškách“ (ve kterém potvrdí i řádné vedení předložené třídní knihy) pro 

příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, pro 

příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří 

splnili, potvrzena na licenci kvalifikace „instruktor jezdectví“ (dle specializace s označením: 

všeobecná licence, D drezura, A-spřežení, V-voltiž, R-reining, E-vytrvalost).                      

Uchazeči se přihlásí ke zkoušce přes JIS s poplatkem 500,- Kč za zkoušku, který je určen 

akreditovaným střediskům odvést ČJF – zadání provede sekretář oblasti ČJF. 
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  Forma vzdělávací akce Trenér jezdectví II.třídy – dálkové studium 
- semináře v celkovém rozsahu  –  240  lektorských hodin, 143 hodin teoretické a 97 hodin 

praktické výuky, rozsah praxe bude zkrácen o 84 hodin a teorie o 60 hodin, která bude 

nahrazena samostudiem se zadanými tematickými celky – uchazeč musí prokázat výkonnost 

uvedenou v kriteriích pro výběr účastníků bod 2. v dané disciplíně (potvrzení, nebo kopie 

výsledku) a v bodě 3. Potvrzení o pětileté praxi instruktora. 

 1denní zahajovací seminář (5 hodin teorie, 5 hodin praxe – celkem 10 hodin), 7 x 1denní 
seminář  (celkem 70 hodin teorie – semináře k zadaným tématům a kontrola vypracování), 
1 denní shrnutí poznatků a vědomostí (celkem 10 hodin, z toho 5 hodin teorie, 5 hodin praxe) 
a 1denní zkoušky 6 hodin (3 hodiny teorie+ 3 hodiny praxe);  
-předpokládaná délka semináře 5 - 6 měsíců v období říjen až březen, zkoušky nejpozději 
v ½ měsíce dubna. 
Termíny budou vypsány po odevzdání přihlášek dle domluvy s frekventanty v pracovní dny, 
ev. i o víkendech. 
 

 
Kritéria pro výběr účastníků trenér II. třídy v jezdectví – dálková forma studia 
1. Uchazeč musí dovršit v roce konání zkoušky věk minimálně 25 let a musí mít ukončené 
střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. 
2. Uchazeč musí prokázat dosaženou výkonnost dané disciplíně: 
    Pro všeobecnou licenci – splnění požadavků alespoň jedné disciplíny (S, D, C)  
    Pro disciplínu skok – úspěšné dokončení 3 soutěží min. GP CSI*** s nejvyšším počtem  
    max. 8 trestných bodů v jedné soutěži v posledních 5 letech 
    Pro disciplínu drezura – úspěšné dokončení 3 CDI *** v kategorii “Velká runda”  
    s minimálním dosaženým celkovým výsledkem 65 % v posledních 5 letech 
    Pro disciplínu všestrannost – úspěšné dokončení 1 soutěže na úrovni CCI*** nebo  
    CIC*** v posledních 5 letech 
    Pro disciplínu reining - jezdec kategorie „open“, účast na ME nebo MS FEI v posledních  
    5 letech 
    Pro disciplínu voltiž - minimálně 5 let aktivní držitel statusu lonžéra a úspěšné dokončení   
    1 ME nebo MS nebo WEG v kategorii senioři v posledních 5 letech 
    Pro disciplínu endurance - úspěšně splněná kvalifikace na ME v posledních 5 letech 
    Pro disciplínu spřežení - úspěšné dokončení 1 MS ve spřežení (ne MS pro mladé koně) 
    v posledních 10 letech 
3. Uchazeč musí prokazatelně vykonávat nepřetržitě po dobu 5 posledních let funkci 

Instruktor jezdectví ( potvrdí mateřský subjekt ) a v tomto období musí mít zaplacenou licenci 

ČJF. 

  

Zkouškové požadavky 
 
Hodnocení zkoušky k získání kvalifikace Trenér jezdectví II.třídy:  
 
Praktická zkouška:  
doložení výkonnosti minimálně uvedené v bodu 2 v kritériích pro výběr 
 
Vedení tréninkové jednotky na zadané téma, příprava na trénink u vytrvalosti dále příprava 
jezdecké dvojice  
 
Teoretická zkouška:  
hodnocení odpovědí písemné práce-každé z 5 předepsaných otázek známkou 1 – 5 a jejich 
průměrem (průměr 2,2 = splnil).  
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Ústní zkouška:  
 Frekventant musí prokázat znalosti a schopnosti vysvětlovat a diskutovat na dané téma.  
Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny výrokem komise splnil/nesplnil.  
Na závěr zkoušek proběhne vyhodnocení uchazečů. Po ukončení zkoušek vypracuje komise 
„Protokol o zkouškách“ (ve kterém potvrdí i řádné vedení předložené třídní knihy) pro 
příslušný oblastní výbor a sekretariát ČJF. Na jeho základě bude účastníkům zkoušek, kteří 
splnili, potvrzena na licenci kvalifikace trenéra (pro danou specializaci).  
Směrnice pro zkoušky trenérů: zkoušky trenérů se mohou provádět pouze ve střediscích, 
které mohou zajistit následující podmínky: - halu pro provedení tréninkové hodiny a praktické 
předvedení jezdeckých dovedností uchazeče, překážkový materiál, drezurní obdélník a 
případně další vybavení pro dané disciplíny (specializace), místnost pro vypracování 
písemné práce a vykonání ústní zkoušky, jezdecké dvojice pro vedení tréninkové hodiny 
(min. 1 dvojice – jezdec/kůň na 1 uchazeče). 
Uchazeči se přihlásí ke zkoušce přes JIS s poplatkem 500,- Kč za zkoušku, který je určen 

akreditovaným střediskům odvést ČJF – zadání provede sekretář oblasti ČJF. 

 
Metodika, učební pomůcky, didaktická technika 
   Celkové pojetí výuky směřuje k vyšší speciálnosti, flexibilitě a uplatnitelnosti výše 
jmenovaných, aby výuka zachovávala určitý evropský standard. . 
    Při naplňování výchovně-vzdělávacích cílů je kladen vysoký důraz na propojení teoretické 
výuky s praktickými hodinami.Důraz je kladen na neustálé zajišťování spolupráce 
(instruktorů, trenérů, jezdců, klientů, frekventantů  atd.). 
      Na úrovni teoretického vyučování jsou ve větší míře využívány moderní pracovní 
metody,učební pomůcky a zařízení (práce s PC, Internetem, dataprojektorem, zpětným 
projektorem, magnetofonem nebo CD a DVD přehrávačem). Výuka odborných předmětů 
zohledňuje nejen kvalitu a obsah kurzu, ale také jejich aplikaci na praktické dovednosti a 
znalosti nutných pro bezpečné vedení výcvikových hodin při tréninku jezdců a koní . Výuka  
probíhá v areálu Jezdecké společnosti ML- praktická část a teoretická výuka je vedena 
v prostorách školy v jednotlivých učebnách. Kapacita jednotlivých učeben splňuje předpoklad 
pro výuku 20 frekventantů, posluchárna pak splňuje kapacitu 35 posluchačů. 
 

Prostorové, materiální a technické zabezpečení praktické a odborné výuky 
Pro výuku je k dispozici následující materiálně technické zázemí: sportovní stáje, tréninkové 
prostory, pastviny, výběhy, technická zařízení pro plemenářskou práci, prostory pro 
přezkoušení jezdeckých dovedností, krytá jezdecká hala, prostory pro vodění a předvádění 
koně, odpovídající kompletní jezdecká výstroj / jezdecká přilba, boty, kalhoty ochranná vesta, 
pracovní oblečení, rukavice, ochranné oblečení pro jezdce/,pomůcky k výcviku koní / sedla, 
uzdečky, postroje…/ ochranné pomůcky pro koně/,pomůcky pro ošetřování koní… 
 
Metodické postupy výuky 
Výukové metody: 
 - přednášky, výklad a prezentace vyučujících a lektorů, konzultace 
 - elearning, samostudium 
 - instruktáž pro praktické činnosti: výklad, demonstrace, diskuze 
 - aktivní práce se studijní literaturou  
 - vlastní praktická činnost každého účastníka kurzu 
 - prokazatelná výkonnost účastníka v dané disciplíně jezdeckého sportu 
 
Je spojována teorie a praxe a využívá se praktických zkušeností a dovedností frekventantů, 
dbá se na přiměřenost, individuální přístup, názornost a trvanlivost získaných znalostí a 
dovedností.   


