Chov koní a jezdectví během školního roku v ČZA v Humpolci
Česká zemědělská akademie v Humpolci vyučuje řadu maturitních a učebních oborů. Pro zájemce
o koně je to maturitní čtyřletý obor Agropodnikání se zaměřením na Chov koní a jezdectví a tříletý
obor s výučním listem Jezdec a chovatel koní.
Žáci se v průběhu školního roku, po splnění školních povinností, účastní i celé řady dalších aktivit.
Ve 3. ročníku se mohou přihlásit do nepovinného předmětu Hiporehabilitace. Ve školním roce
2012 – 2013 získali naši žáci certifikát České hiporehabilitační společnosti - doklad o úspěšně
vykonané závěrečné zkoušce z předmětu. To umožní žákům působit i v nově se rozvíjející oblasti
hiporehabilitace.
Koně, které škola využívá pro výuku, jsou ustájeni ve školním statku a mají zde k dispozici rozsáhlé
pastviny. Velká část žáků ještě navíc, po výuce, jezdí na koni v jezdeckém klubu. Školní jezdecký
klub pořádá ve spolupráci s Českou jezdeckou federací dvakrát za rok pro jezdce zkoušky základního
výcviku. To umožňuje talentovaným žákům účast na oficiálních jezdeckých závodech po celé
republice i v zahraničí.
Mnoho žáků jezdí ale v jezdeckém klubu jen pro radost z jízdy a hezké chvíle strávené u koní. Stále
větší je i zájem o přirozenou komunikaci s koněm, a k tomu jsou využívány dvě kruhové ohrady.
Zájemci o zapřahání mohou zapřahat teplokrevné i chladnokrevné koně. Do výcviku je zařazen pár
starokladrubských koní. Žáci se mohou účastnit i výchovy mladých odchovaných koní, kteří jsou
připravováni pro výkonnostní zkoušky.
Pokročilí jezdci mohou absolvovat různé jezdecké soutěže. Již dvanáctým rokem naši žáci startují
v seriálu Liga škol. Jsou to jezdecké skokové soutěže na základní úrovni pro žáky středních škol
s finálovou soutěží Pohár ministra školství. Ti nejlepší jezdí na náročné závody po celé republice.
Pro výcvik žáků je využíváno i závodiště, které je u školního statku budováno již více než čtyřicet let.
Vrcholem jezdecké sezony na humpoleckém závodišti jsou každým rokem soutěže Zlaté podkovy.
Soutěže Zlaté podkovy mají kvalifikace po celé České republice a finálová část je koncem srpna
v Humpolci. Naši žáci pomáhají při náročných přípravách již v průběhu školního roku a někteří, při
technickém zajišťování finálových soutěží, i o prázdninách. Nejlepší jezdci ze školy zde startují
každým rokem v soutěžích všestrannosti, kde musí jezdec s koněm prokázat ovladatelnost, skokové
schopnosti, rychlost a vytrvalost.
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