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ÚVOD 

Toto téma jsem si vybrala jen ze dvou důvodů, a to že miluji koně a sama jezdím 

westernový způsob ježdění. Zajímám se i o westernové závody a získání licence a tak 

vám chci přiblížit něco i z této oblasti. Mým cíle je vás seznámit s westernovým 

ježděním a přiblížit toto téma mým mladším spolužákům. 
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ANOTACE 

Tato absolventská práce začíná teoretickou částí o počátku westernu. Poté vás seznámím s 

vybavením pro koně i pro jezdce, s licencí a westernovými závody. A v praktické části 

budou dva rozhovory. 

ANOTATION 

This graduate thesis begins with the theoretical part about the beginning of Western riding. 

Then I will introduce you to the equipment for horses and riders, licenses and „Western“ 

horse races. In the practical part there will be two interviews. 
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1. POČÁTEK WESTERNU 

Westernové ježdění vzniklo ve Spojených státech Amerických. Koně šlechtění na 

toto ježdění, např. Americký Paint horse, Appaloosa, Quater horse, mají mohutnější záď, více 

vypracované svaly, a proto jsou mohutnější než ostatní koně. Jsou docela malého vzrůstu, 

avšak velmi obratní a mají dobrou výdrž. Díky dobré obratnosti koní a pohodlně navrženého 

sedla jak pro koně, tak pro jezdce bylo snadnější udržet stádo dobytka pohromadě.  

  

 

2. VYBAVENÍ 

Vybavení je velmi důležité. Koníkovi musí dobře sedět, nesmí být volné ani moc 

utažené, kůň se musí cítit pohodlně. To samé platí pro jezdce, oblečení ho nesmí táhnout ani 

mu být volné. Jezdec musí dbát na bezpečnost sebe i koně. 

2.1. Vybavení koně 

Vybavení koni musí dobře sedět. Nesmí ho odírat nebo mu vadit ve vykonávání 

požadované práce. Sedlo ani uzda nesmí být volná ani utáhlá. Kůň by s nedobře upevněným 

sedlem a volnou uzdou nespolupracoval. Mohlo by také dojít k úrazu vás i koně. Mezi 

vybavení koně pro westernové ježdění patří: Westernové sedlo 

                                   Westernová uzda 

                                        Podsedlová westernová deka 

 

Quater horse 

Amarický Paint horse 
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Westernové sedlo 

Westernové sedlo je velmi těžké váží zhruba 15-25 kilogramů. Je navrženo tak, aby 

se jezdec cítil pohodlně po celý den. Naopak proti anglickému sedlu neudržuje jezdec kontakt 

s koněm přes sedlo. Existuje spousta typů westernových sedel, která jsou speciálně navržena 

na různé westernové soutěže. Sedlo se skládá z přední a zadní rozsochy, velké a malé bočnice, 

posedlí hrušky, třmenů, krátkého a dlouhého sedlového řemene, swellu a ozdobných pásků 

kůže, které nemusí být součástí sedla. K sedlu se dále dokupují další věci, bez kterých by 

sedlo nedrželo na koni. Jsou to podsedlová deka, poprsák a podbřišák. 

                  

 

 

 

 

 

Podbřišák a poprsák 

 Podbřišák se upevňuje na pravé straně sedla. Poté se protáhne pod koněm  

a dlouhým sedlovým řemenem se dotáhne. Poprsák se zapíná na swellových kroužcích a na 

podbřišáku. Jsou na něm kroužky, kterými se protahují otěže. Úkolem poprsáku je snížit 

hlavu a krk koně.   

 

 

 

Zadní 

rozsocha 
posedlí 

Přední rozsocha 

třmen podbřišák 

Krátký sedlový 

řemen 

Malá bočnice 

poprsák 

podbřišák 

Dětské westernové sedlo 

hruška 

Velká bočnice 

Westernové sedlo s beránkem 
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Podsedlová westernová deka 

Má obdélníkový nebo taky čtvercový tvar. Je tlustší než anglická podsedlová deka. 

Má za úkol chránit koně před odřením sedlem a rozložit váhu sedla po koňských zádech. Ze 

spodní strany je vlna a z vrchní strany je pošitá textilií. 

 

Westernová uzda 

Westernová uzda má jednoduchou stavbu, na rozdíl od anglické uzdy. Nemá 

nánosník ani podhrdelník. Westernové uzdy mají rozdělené otěže, takže jsou dvě. Uzda 

s podhrdelníkem se skládá ze dvou lícnic, udidla, otěží, podbradníku, nátylníku a čelenky. 

Naopak uzda bez podhrdelníku se skládá ze dvou lícnic, nátylníku, udidla, podbradníku, otěží 

a malé čelenky, která je kolem ucha. Uzda je nastavitelná, dá se přitahovat i povolovat.  

O uzdu musíme dobře pečovat, musí se promazávat včelím voskem. Stejně se musíme starat  

i o sedlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsedlová deka 

Jednouška - uzda bez podhrdélníkupod 
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2.2. Westernové vybavení jezdce 

Jezdec se snaží dodržovat starou tradici o vzhledu oblečení. Kovbojové za starých 

časů měli spoustu svého oblečení vyrobeno z kůže. Mezi základní vybavení jezdce patří 

westernový klobouk, džíny, košile s dlouhým rukávem. Dále si jezdci kupují dlouhé 

westernové chapsy, kožené westernové boty s podpatkem, kožený plášť proti dešti, ostruhy, 

jezdecké rukavice. Dnes už se pláště proti dešti moc nekupují. Košile nejsou kostkované, jak 

známe z filmů o westernu, ale mají spoustu barev a jsou velmi zdobené. Lidé, kteří jezdí 

westernové závody, se snaží, aby kůň a jezdec byli sladěni v jednu barvu nebo kombinaci 

dvou barev.  

 

 

3. LICENCE 

Abyste získali licenci, musíte být členem jedné federace, která se nachází v České 

republice. Poté musíte zažádat o licenční zkoušku vedení federace. Licenci si zasloužíte jen 

splněním teoretické a praktické části zkoušky. Každá federace má ale jinak upravenou 

teoretickou část. Někteří požadují znát pravidla federace, jiní zase dávají otázky ohledně 

závodů, stavu koně a tak dál. Licenci proto není lehké získat, bez pořádné přípravy ji nikdy 

nezískáte. 

 

 

klobouk 

košile 

chapsy 

Boty s ostruhy 
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3.1. Co to vlastně je 

Licence je vlastně jen papír, který vám vydá federace, ve které jste zapsáni. Ale 

musíte si ji zasloužit splněním praktické a teoretické části už zmiňované zkoušky. Když 

získáte licenci, máte ji navždy, pokud ovšem neuděláte nějaký přestupek. V tom případě vám 

ji mohou odebrat. Licence ale není zadarmo, musí se platit registrace a každoroční poplatek.   

3.2. Druhy licencí 

Federací na světě jak na anglické tak na westernové ježdění je spousta, ale 

v České republice jsou jen dvě. Česká jezdecká federace (ČJF), ta se zabývá anglickým 

ježděním. A Western Reading Club Česká republika (WRC ČR), ta se zabývá westernovým 

ježděním. Jako jezdec můžete být členem jak ČJF tak i WRC ČR a můžete získat u obou i 

licenci. A tak se můžete účastnit všech závodů od ČJF i od WRC ČR. Ale pokud máte jen 

jednu, nemůžete se účastnit závodů druhé federace.  

Westernová licence 

Federace, kde lze licenci získat je v ČR jen jedna a to WRC (Wester Reading 

Club). Wester Reading Club ČR má velmi obtížné zkoušky na licenci. Aby, jste splnili 

praktickou část zkoušky, doporučují navštěvovat přípravné kurzy jezdectví. Když ale jde o 

teoretickou část tak ta je ještě těžší. Musíte se naučit všechny platné pravidla WRC ČR. 

Abyste zkouškou prošli, můžete mít maximálně 5 chyb v teoretické části testu. 

Anglická licence 

Už víme, že v České republice máme jen jednu federaci zabývající se anglickým 

ježděním, a to Českou jezdeckou federaci (ČJF). Složit licenční zkoušky u této federace je 

lehčí než u WRC. Na stránkách ČJF se dozvíte vše, co je ke složení zkoušek potřebné. Zde si 

musíte zvolit zaměření zkoušky. To třeba ze skoků, drezůry nebo si zvolit zaměření na vše.  
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3.3. Licenční zkoušky 

Licenční zkoušky se skládají v den, kdy se konají závody, ale ne pokaždé. Na tyto 

zkoušky jsou vyhrazené termíny. Před začátkem závodů účastníci licenčních zkoušek složí 

praktickou část v ježdění na koni před přísnou porotou. Teoretickou část plní v průběhu 

závodů. A jak už víte, licenční zkouška se dělí na praktickou a teoretickou část. 

Praktická část 

V praktické části musíte dokázat, jak dobře ovládáte koně ve všech třech chodech, 

couvání a zastavení. U westernových zkoušek musíte předvést ještě úskoky na pravou i levou 

stranu. A u anglických zkoušek budete ukazovat skoky přes různě vysoké překážky, drezůru a 

další. 

Teoretická část 

Na teoretickou část se musíte připravovat důkladněji. Jestli chcete dělat licenční 

zkoušku u WRC ČR, musíte znát podrobně všechna pravidla federace nazpaměť. V testu 

smíte mít jen pět chyb, abyste u testu uspěli. ČJF má teoretickou část testu jednoduší než 

WRC - na svých stránkách mají dokonce otázky, které se v testu mohou objevit, a k nim 

samozřejmě i odpovědi. A když se tam žádná otázka neobjeví, víte aspoň, jakým způsobem se 

budou ptát. A proto hodně štěstí při skládání těchto zkoušek. 

 

4. WESTERNOVÉ ZÁVODY 

 Pořádají se většinou od dubna do konce srpna.  V září a někdy i v říjnu se koná 

mistrovství České republiky. Westernové závody v České republice pořádá federace Western 

Reading Club. Většinou se tyto závody konají na větších a známějších rančích. Přesná data 

konání závodů jsou na webových stránkách WRC.  Na stánkách je možné se dozvědět vše, co 

vás zajímá. Závodů se může účastnit závodník i bez licence, ale musí si zjistit, jakých závodů 

se smí účastnit. 

4.1. Rozdělení závodů 

Jezdci a jejich koně se řadí do tříd: a) začátečníci  c) mládež            e) pidilidi 

                                                         b) amatéři   d) otevřená                                                        
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Dále se rozdělují do kategorií:  D - veřejný trénink (bez licence) 

                         C - vstupní soutěže pro začínající 

  B - regionální soutěže s klasifikací na mistrovství ČR  

                                       A - národní a mezinárodní soutěže 

 

4.2. Disciplíny  

Rozdělují se do čtyř sekcí: 1. Disciplíny zaměřené na přiježděnost a ovladatelnost koně 

                  2. Rychlostní disciplíny 

                  3. Dobytkářské (pracovní) disciplíny 

       4. Hry     

1. Disciplíny zaměřené na přiježděnost a ovladatelnost koně 

Patří sem tyty soutěže: a) Reining                            e)Showmanship at Halter 

                                      b) Freestyle Reining                    f) Western Reining 

                                      c) Western Pleasure                    g) Superhorse 

                                      d) Trail h) Western Horsemanship   

a) Reining 

 Je to westernová forma drezury                                                                                                               

 Jezdec by měl mít koně zcela pod kontrolou 

 Jezdec s koněm musí předvést všech 11 úloh napsaných v pravidlech 

 

b) Freestyle Reining 

 Je odvozený z Reiningu 

 Časově omezený 

 Povinná hudba 
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c) Western Pleasure 

 Dvojice soutěží všechny najednou  

 Předvádějí všechny chody oběma směry: krok, 

klus, cval  

 Kůň musí mít dlouhý plynulý krok rozumné 

délky 

 Kůň má mít krk a hlavu dole a musí být na 

volné otěži 

 

d) Trail  

 Posuzuje se práce jezdce a koně na překážkách 

 Musí předvést mezi překážkami všechny tři chody 

 Jezdec a kůň musí dodržovat pravidla: musí splnit 

veškeré povinné překážky, dále si může vybrat ze 

skupiny volitelných překážek, ale nesmí použít 

žádnou překážku ze zakázaných (hrozí vyloučení 

ze závodů, mohou za přestupek odebrat licenci) 

e) Showmanship at Halter 

 Posuzuje se předvedení koně na ohlávce 

 Úlohu určuje rozhodčí hodinu před disciplínou 

 Rozhodčí musí nechat postavit koně pro posouzení 

 Kůň je jen pomůcka, na které soutěžící prokazuje schopnost a připravenost 

 

 

2. Rychlostní disciplíny 

Všechny soutěže se jedou ve cvalu. Řadí se sem:  a) Barrel Race   c) Speed Race  

  b) Pole Bending       d) Stake Race 
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a) Barrel Race 

 Vítěz je ten, kdo projede za nejrychlejší čas trasu rovnoramenného trojúhelníku 

vyznačenou barely 

 Barely se musí objet, začíná se objetí 1. barelu z pravé nebo z levé strany a další dva 

z opačné strany, poté cvalem co nejrychleji do cíle 

 Za převrácení barelu získává soutěžící 5 trestných vteřin 

 Za spadnutí klobouku na zem je diskvalifikace, druhé kolo jezdec smí jet 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pole Bending 

 Vítěz je ten, kdo nejrychleji projede trasu mezi tyčemi 

 Trať tvoří 6 tyčí rozestavěných ve středu jízdárny 

 První se cvalem projede až na konec tyčí, pak se kličkuje 

dvakrát mezi tyčemi a nakonec zase rovně cvalem do cíle 

 Za shození tyče soutěžící získá 5 trestných vteřin 

 Za spadnutí klobouku na zem je diskvalifikace, druhé kolo 

jezdec smí jet 

 

 

c) Speed Race 

 Kombinace soutěží Barrel Race a Pole Bending 

 Závod na čas 

 Skládá se ze dvou barelů a čtyř tyčí 

 

d) Stake Race 

 Soutěž pro mládež – 13 let a mladší 

 Trať tvoří dva kůly 

 Úkolem je projet předepsanou trať ve tvaru osmičky 
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3. Dobytkářské (pracovní) disciplíny 

Všechny disciplíny jsou zaměřené na práci s telátky, jen pokaždé je trochu jiný úkol. Mezi 

tyto disciplíny patří: a) Working Cow Horse b) Cutting 

                   c) Team Penning             d) Ranch Sorting 

b) Cutting 

 Jezdec s koněm má 2,5 minuty na oddělení telátka od zbytku stáda a zabránit mu ve 

vrácení 

 Jezdec nesmí jakýmikoliv způsoby koně pobízet, jinak je diskvalifikován  

c) Team Penning 

 Tříčlenný tým 

 Úkolem je za 60, 75 nebo 90 vteřin oddělit tři stejně označené telátka od stáda a zahnat je 

do menší ohrady 

 

4. Hry 

Máme sedm her. Patří mezi ně: a) Flag Race e) Key Hole Race 

              b) Ribbon Race f) Nez Perce Stake Race 

                         c) Boot Race                            g) Rope race 

               d) Katalog Race 

 

4.3. Účastník závodů 

Správný účastník závodů musí mít u sebe průkaz koně a peníze na startovné. 

Soutěžící přijede s koněm a hned poté se jde zaregistrovat. Na registraci zkontrolují průkaz 

koně a soutěžící jim zaplatí startovné. Dostane číslo, které připevní na sedlo nebo 

podsedlovou deku, aby číslo šlo pořádně vidět. Až přijde na řadu soutěž, které se soutěžící 

účastní, může se rozjezdit na jízdárně a pak už jen za čárou čeká, až vyvolají jeho číslo a 

muže jet.  
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Vyhlašování závodů 

Po odjeté disciplíně se vždy vyhlašují výsledky. Ve skupině pidilidi se všechny 

děti umístí na stejném místě, ale u ostatních se vyhlašuje od šestého místa až po první. 

Vyhlášení dostávají stužky a první tři i nějaké dárky.   
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1. ROZHOVORY 

1.1. Rozhovor s mou vrstevnicí 

Co tě vedlo ke koním? Jako malá jsem milovala, když mě někdy svezli na koni, ale postupně 

mi nestačilo jen sedět na koni a nechat se vést. Přihlásila jsem se na tábor do Rajnochovic  

a začala tam jezdit i o víkendech. 

Proč sis vybrala právě westernové ježdění? Měla jsem několik důvodů. Za prvé 

v Rajnochovicích je westernový klub a za druhé mám western ráda, protože mi přijde, že kůň 

není tak svázaný jako v anglii, ale uvolněný jako jezdec. 

Na jakém ranči jezdíš na koni? V Rajnochovicích na ranči a zároveň v hospodě, penzionu 

atd., prostě „ ve Dvoře“. 

Jak dlouho už se jezdectví věnuješ? Přibližně tři roky, pokud počítám i tábory. 

Na jakém plemeni jezdíš a jak se jmenuje kůň, na kterém jezdíš závody? V Rajnochovicích je 

velká většina plemene Hafling. Jsou tam i kříženci Haflinga a Amerického Quater horse, nebo 

s Appaloosou. Jelikož pokaždé jezdíme na jiném koni, abychom si na ně nezvykali, mění se 

 i koně na závody. Já jsem, ale jela na klisně jménem Daisy. 

Máš licenci nebo si ji budeš teprve dělat? Licenci zatím nemám, ale budu si ji dělat. Bude to 

asi náročné, proto doufám, že to zvládnu. 

Kolikrát jsi už závody jela? Zatím jen jednou, ale doufám, že se dostanu na další. Mým snem 

je mistrovství České republiky. 

Jaké disciplíny jezdíš a jaké bys chtěla jezdit? Jezdím tedy westernové závody. V budoucnu 

chci jezdit barely, tyče, trail a další disciplíny. 

Jsi nervózní, když vidíš konkurenci? Ani ne. Chci si závody hlavně užít a dostat ze sebe to 

nejlepší co jsem se naučila. O cenu mi moc nejde. 

Jaké máš pocity, když odjedeš závody? (když vyhraješ, naopak se neumístíš) Většinou 

přemítám, jaké chyby jsem udělala a proč, ale poté jdu fandit ostatním, abych se něco přiučila. 

Když něco pokazíš, dáváš to za vinnu koni nebo sobě? Vždy sobě, protože já jsem ta, kdo 

dává povely, a když pobídnu špatně, kůň je zmatený a logicky neudělá to, co potřebuji.  
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Je pro tebe důležité stále s koníkem trénovat, abyste se lépe připravili? Jak dlouho zhruba 

trénujete? Většinou před závody, když už víme, na kom pojedeme. Trénujeme většinou dvě 

hodiny a víc za den (1 hodinu ráno a 1 hodinu po obědě). 

Trénuješ s koněm i ze země, aby pochopil ze začátku, co po něm chceš? Pokud mám čas, tak 

se snažím i ze země, ale ne vždy se to podaří. 

Dbáš na zdraví koně a na to, aby si při závodech nic neudělal?  Samozřejmě, výhra je vedle 

zdraví koně smítko v moři, zdraví je důležitější. 

Podělila bys ses o nějaké zážitky k tomuto tématu? Na závodech jsem si odjela trail a měla 

chvilku čas před tyčemi, tak jsem svezla kamarádčinu sestru. Pořád jí klouzalo sedlo, tak jsem 

ji poprosila, aby slezla. A co jsem nezjistila? Zapomněla jsem dotáhnout sedlo, což by se mi 

v tyčích pěkně vymstilo. Ještě že jsem si toho všimla. No, zapomíná každý. 

                                                                                            (rozhovor poskytla Nela Nedomová) 

1.2. Rozhovor se zkušenou jezdkyní 

Od kdy jste snila, že budete mít vlastního koně? O koních jsem začala (podle mých rodičů) 

snít od mých 4 let, kdy mě poprvé posadili na koně – bylo to na ponyho v ZOO Lešná… Do 

teď si vybavuji jeho vůni a od té doby jsem nemluvila o něčem jiném.  

Kde jste jezdila, když jste ještě neměla vlastního koně? To bylo asi v mých 11 letech, kdy 

jsem začala chodit ke kamarádce, která měla pony kobylku s hříbátkem. Tam začala má 

„jezdecká“ kariéra.   

Kdy jste dostala svého prvního koně/poníka? Povíte nám o tom něco? Tady můžu navázat na 

předchozí otázku … Prvního koně – respektive poníka mi naši pořídili asi ve 12 letech, a to 

hříbě, které jsem již zmiňovala výše. Ponyho jsem dostala formou leasingu, tzv. že jsem si ho 

splácela sama a to nebylo vše, chtěla jsem koně tak se vším všudy. Ráno před školou poklidit 

a po škole repete. Myslím, že to byla výborná škola do dalšího „koňařského“ života. 

Už od mala jste snila sen o tom mít svůj vlastní ranč. Proč jste ho pojmenovala Ranč v sedle? 

Poprvé a dlouho jsem snila jen o tom mít vlastního koně. O ranči jsem začala snít až na 

střední, kdy mě napadla myšlenka, že bych radost z jízdy na koni mohla dopřát i lidem, kteří 

si z vlastních důvodů pořídit koně nemůžou.  
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Proč jste se rozhodla pro westernové ježdění a neměnila byste to? Styl jsem si také vybrala až 

na střední, kdy jsme dali na obsednutí mladého koně a musela jsem se rozhodnout, zda do 

anglie či westernu. Do té doby jsem jezdila doma „western“ v rekreačním stylu a ve škole 

jsem jezdila anglii. Western vyhrál, ale kromě dostihů můžu říct, že se mi líbí i parkur nebo 

drezůra… Nejde o styl, ale o to, kdo a jak ke koni přistupuje, je to spíš “o lidech!“.   

Když jste jezdila western, věděla  jste o tom, že budete jezdit závody? Jelikož naši investovali 

do obsedání tohoto mladého koně dosti peněz, čekalo se ode mě, že budu závodit, ale ten kůň 

byl (slušně řečeno) vyčůranej jak mraky - až v některých chvílích nebezpečný, tak jsem na 

závody nějakou dobu nejezdila. 

Na jakém koni jste jezdila a na jakém jezdíte teď? První hobby závody jsem absolvovala 

v pubertě na koni plemene Český Teplokrevník – Bohouškovi. Pak dlouho nic… a po x letech 

přišla do mého života moje Sunny. Od narození jsem si ji vyhlédla a jak já bych pro ni modré 

z nebe snesla, tak mi to vynahrazuje (už nikdy takového koně nenajdu, a proto si užívám 

každou chvilku s ní). Obě jsme na stejné vlně a v rychlostních disciplínách si velice 

rozumíme. 
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Jak dlouho už jezdíte a jakými soutěžemi jste začínala a jaké jezdíte teď? Kdy jste si dělala 

licenci a bylo to náročné? Jezdím tak nějak od těch 11/12 let. Začínala jsem rychlostními 

disciplínami, ale také traily a Western Horsemanship. Teď jsem ráda, že mám na závody 

vůbec čas, ale teď už jezdím pouze rychlostní disciplíny. Licenci jsem si dělala v 16 letech na 

anglický i na westernový styl.  

Kolikrát jste se umístila a jaké jste měla pocity? To kdybych měla spočítat, tak se stejně nikdy 

nedopočítám.  Bylo toho už hodně, ale radost mám pokaždé a to velikou.  

Vaše rodina se také účastní závodů? V první řadě jsem ráda, že k tomu začal tíhnout můj 

manžel, který si zkusil své první hobby závody před lety. Svou dceru Adélku jsem se snažila 

k tomu vést co nejdříve, ale jak se říká „kovářova kobyla“… nicméně Adélka jsi zajela první 

závody v pěti letech (jsem na ni pyšná). Mladší syn Patriček začal letos a na jeho povahu mě 

překvapil, je také šikovný a snaží se. Byla bych ráda, kdyby pokračovali.  

   

Povíte nám nějaké zážitky? Ať přemýšlím, jak přemýšlím, tak zážitků bylo už nad hlavu a 

buď nezveřejnitelných, nebo moc smutných. Ale stále narážím na to, že mým zážitkem  

a pokladem je můj muž, který mě ve všem podporuje a kolikrát drží nad vodou v těžkých 

chvílích.  

(rozhovor poskytla Monika Škaíková) 
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VYSVĚTLIVKY 

Chapsy - dva kusy kůže spojené řemínkem. Kůže se obmotá kolem nohy a zapne zipsem, 

některé mají i třásně na ozdobu. 

Na volné otěži - jezdec musí držet otěže volně, tak aby kůň měl hlavu s krkem vodorovně 

Krok - kůň jde pomalým tempem 

Klus - kůň protáhne krok a zrychlí 

Cval - kůň jde na tři doby- 1. přední noha, 2. přední noha a na konec obě zadní najednou. Kůň 

má velmi velkou rychlost. 
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ZÁVĚR 

Při psaní na toto téma jsem se dozvěděla nové a užitečné věci, ale také oprášila to, co už 

znám. Téma se mi líbí a doufám, že i vám se líbilo. Velká snaha se vyplnila. A teď už můžu 

jít dál pokračovat v jezdectví. 
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