
Drezurní soustředění – Zaměřeno na drezuru a úlohu 
NPS 2019 s Ing. Michaelou Pavlisovou 

Pořadatelé: Národní pony společnost, z.s. a JS u Ryzáčka, z.s.. 

Termín a místo: 30.-31.3.2019, Stáj u Ryzáčka, Straškov – 
Vodochody 21. 

Trenérka: paní Michaela Pavlisová 

Paní Ing. Michaela Pavlisová se dlouhodobě věnuje drezurní přípravě pony 
jezdců a jezdců v kategorii děti a junioři. Její svěřenci se účastní MČR pony, 
MČR drezura, zahraničních i mezinárodních závodů. Je zároveň autorkou 
drezurní úlohy NPS 2019. 

Soustředění je určeno pro jezdce a koně, kteří budou během sezóny 
absolvovat na akcích drezurní úlohu NPS 2019. Soustředění bude zaměřeno 
na základy drezurní práce a na korektní absolvování úlohy NPS 2019. 

Průběh soustředění: 

Soustředění je dvoudenní, účastníci budou rozdělení do lotů po dvojicích. 
Délka tréninkové lekce je 45-60 minut. Z tréninku bude pořízen 
videozáznam, který bude ve večerních hodinách konzultován s lektorkou. 

Počátek lekce bude věnován kontrole uzdění a sedlání koně. Krokování jako 
jedna z důležitých částí bude vedena trenérem. V drezurní lekci / na 
drezurním obdélníku / se trenér zaměří na základní cviky z úlohy NPS 2019 
– rovný vjezd do obdélníku, přechody, zastavení, projíždění rohů, kruhy. 
Celá hodina bude vedena v oboustranném zájmu uvolnění koně. Hlavní 
důraz bude kladen na sed jezdce a použití sedu/ poloviční a plné zádrže/. 

Cena: (tréninková hodina v sobotu a v neděli, ustájení sobota / neděle, 
konzultace videozáznamu v sobotu večer. Upozorňujeme účastníky, že 
krmení (včetně sena) je nutno si dovézt vlastní. Stelivo bude k dispozici 
(možno i kvalitní hobliny za příplatek na místě). 

Cena pro členy NPS: 1200 Kč / 2 dny / 1 koně 

Cena pro nečleny NPS: 1400 Kč / 2 dny / 1 koně 

Uzávěrka přihlášek je 15.3.2019. Zápisné je třeba uhradit do 15. 3. 2019 
na účet pořadatele č. 2801331271/2010, variabilní symbol 3003+členské 



číslo (nečlenové VS 300300) bez uhrazeného zápisného nebude přihláška 
přijata.  

Výstroj koně:  

- Uzdečka s udidlem a nánosníkem. Nánosník může být libovolného 
typu. Jsou povolena stihlová udidla (klasické stihlo, Baucher, 
roubíkové, roubíkové typ Fulmer), dále oliva a déčko. Všechna udidla 
jsou povolená ve variantách nelomená, jednou, nebo dvakrát lomená. 
Udidla mohou být kovová, plastová, nebo gumová. 

- Sedlo je povinné. Doporučuje se vhodně zvolená velikost anglického 
sedla, nebo bezkostrového sedla v anglickém typu.  

- Použití chráničů a náušníků je na soustředění povoleno. Použití 
pomocných otěží (včetně martingalu) není povoleno. 

Výstroj jezdce:  

- Vhodný jezdecký úbor (není nutný závodní, může být čistý pracovní). 
- Jezdecká přilba je povinná. 
- Rukavice jsou povinné. 
- Povolen je bič do maximální délky 76 cm.  
- Ostruhy nejsou povoleny. 

Veterinární podmínky: Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné 
veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné 
pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok – kůň byl 
vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu 
daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí 
být provedena nejpozději 7 dní před konáním akce. Kůň starší 12 měsíců 
musí být laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii, 
vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. Vystavovatelé jsou povinni řídit se 
Řádem ochrany koní při veřejném vystoupení a svodu koní. Koně 
nesplňující veterinární podmínky stanovené KVS, nebudou vpuštěni do 
areálu.   

Průkaz bude vrácen proti čistě vydanému boxu při odjezdu 

 
  



Drezurní úloha NPS 2019 
(autorka: Ing. Michaela Pavlisová) 

Klus předvést v lehkém klusu (pracovní klus = pracovní klus lehký) 
Obdélník 20 x 40 m Informativní čas: 3 min 30 sek. Úloha může být čtená. 

 místo cvik Max Řídící myšlenky při hodnocení 
1. A 

X 
 
C 

Vjezd pracovním klusem 
Stát, pozdrav, pracovním 
klusem vchod 
Na levou ruku 

10 Rovnost středové linie, kvalita klusu, 
přechod do zastavení, stání, vyklusání, 
projetí obratu v ohnutí 

2. E 
B 

Obrat vlevo 
Obrat vpravo 

10 Pravidelnost klusu, ohnutí 
na jednotlivých obloucích 

3. K–H Od stěny ke stěně 5 m 10 Pravidelnost klusu, ohnutí 
na jednotlivých liniích  
 

4. C  
M-E 
E 

Střední krok 
Změnit směr 
Pracovní klus 

10 Pravidelnost a plynulost přechodu, 
přesnost přechodů 

5. A 
 

Pracovní cval vlevo a 
ihned velký kruh 1x kolem 
 

10 Tvar a velikost kruhu, přesnost 
a kvalita přechodů, kvalita cvalu 
Kvalita přechodů, ohnutí 
Přechody 
 

6. A 
A–X–C 

Pracovní klus 
Kruhy změnit 

 Přechod  
Ohnutí a přestavění v “ kruhy změnit “  
 

7. C 
 
 
B 

Pracovní cval vpravo a 
ihned velký kruh 1 x 
kolem, přímo 
Pracovní klus 
 

10 Tvar a velikost kruhu, přesnost 
a kvalita přechodů, kvalita cvalu 
a klusu 

8. A 
X 

Ze středu  
Stát, nehybnost, pozdrav 
 

10 Ohnutí v obratu, rovnost středové 
linie, kvalita klusu, přechod do 
zastavení, stání 

  celkem 80  

- Odjezd v A volným krokem na dlouhé otěži 
  



 

 

 


