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ZKUŠEBNÍ ŘÁD 
 

ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA 
  

Ve zkušebním řádu (dále jen ZŘ) je popsána metodika provádění a hodnocení při registracích 

a přehlídkách hříbat, při svodech a zápisech klisen, při předvýběrech a výběrech hřebců a při 

veškerých výkonnostních zkouškách. Zároveň stanovuje zásady určování hodnotitelů a 

složení hodnotitelských komisí. Součástí ZŘ jsou v přílohách veškeré formuláře pro 

hodnotitele.  

Všeobecně platí, že při svodech, předvýběrech a veškerých výkonnostních zkouškách musí 

majitel zúčastněného koně před jeho vyložením předložit doklady platné pro přesun koní dle 

veterinárních směrnic pro příslušný rok.  

 

1 Hodnotitelé a způsob hodnocení 

1.1.Hodnotitel 

Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových vlastností. 

Hodnotitelem může být pouze oprávněná osoba dle §7 zákona 154/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, případně jiná odborně způsobilá osoba jmenovaná RPK. 

 

1.2. Hodnocení a posuzování 

Hodnocení koní je prováděno známkami v rozsahu 1 -10 bodů a/nebo se posuzuje lineárním 

popisem. 

STUPNICE pro hodnocení známkami: 10 – vynikající, 9 – velmi dobrý, 8 – dobrý, 7 – téměř 

dobrý, 6 – uspokojivý, 5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř špatný, 2 – špatný, 1 – 

velmi špatný  

1.3. Předváděcí prostor 

O způsobilosti předváděcího prostoru na všech chovatelských akcích a výkonnostních 

zkouškách rozhoduje hodnotitelská komise a pro zdárný průběh akce je oprávněna zvolit i 

alternativní řešení.  

 

 
  

2 Hodnocení a posuzování hříbat 

2.1 Posuzování hříbat pod klisnou  
Posouzení provádí hodnotitel při registraci hříběte nejčastěji v domácím prostředí. Hříbata se 

posuzují pomocí lineárního popisu. Veškeré údaje je hodnotitel povinen zapsat do popisového 

listu hříběte, který je přílohou II.1 ZŘ. 

 

Posuzována budou tato kritéria:       

• Mohutnost hříběte (těžké - lehké)    

• Hlava hříběte (velká, hrubá – malá, ušlechtilá) 

• Krk (krátký - dlouhý) 

• Hřbet (prosedlaný – kapří) 

• Záď (rovná - sražená) 

• Postoj předních končetin (sbíhavý - rozbíhavý) 

• Přední spěnky (krátké – dlouhé) 

• Postoj zadních končetin (otevřený – šavlovitý) 

• Zadní spěnky (krátké - dlouhé) 

• Kopyta (ploché – špalkovité) 

• Velikost matky (velká – malá)  
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Toto posouzení by mělo sloužit k včasnému posouzení potomstva po jednotlivých hřebcích a 

jeho účelem by mělo být každoroční vyhodnocování a zveřejňování.  

 

2.2 Hodnocení hříbat pod klisnou na přehlídkách 

Hodnocení hříbat pod klisnou na přehlídkách a svodech provádí minimálně dvoučlenná 

komise. Při hodnocení na přehlídkách, jejichž význam přesahuje rámec oblasti, navrhuje 

členy hodnotitelské komise RPK a schvaluje prezidium ASCHK.   

Hříbata budou hodnocena jednou známkou a slovním komentářem. 

Posuzování exteriéru zahrnuje vyjádření žádoucího typu, tělesné stavby, korektnosti postojů a 

harmonického tělesného vývinu. Posuzování hříběte se provede u klisny v zastavení.  

Současně se posuzuje zdravotní stav hříběte. Mechanika pohybu v kroku a v klusu se 

posuzuje při předvádění klisny a pohybu hříběte vedle ní.  

 
 

3. Hodnocení plemenných zvířat a mladých koní na přehlídkách  

Hodnocení provádí minimálně dvoučlenná komise, splňujících podmínky odbornosti 

hodnotitele..   

Při akcích přesahujících svým významem rámec chovatelské oblasti nebo při celostátních 

akcích, navrhuje členy hodnotitelské komise RPK a schvaluje prezidium ASCHK.   

 

3.1. Hodnocení na přehlídkách směřuje zpravidla k určení vítěze (šampiona, šampionky) a 

dvou dalších umístěných (vicešampiona, vicešampionky). Výše uvedené tituly při celostátním 

hodnocení v rámci plemene ČT může udělit pouze ASCHK.  
  

3.2. Způsob hodnocení  

Klisny jsou předváděny na ruce. Nejprve je klisna komisi předvedena v zastavení, 

v zootechnickém postoji. Komise posuzuje plemenný typ a pohlavní výraz, stavbu těla a 

korektnost. Následně se klisna předvádí v pohybu na ruce a komise posuzuje mechaniku 

pohybu v kroku a klusu. Klisny se předvádí dle pořadových čísel po jedné. Slovní komentář je 

veřejný a je žádoucí ho krátce shrnout ihned po předvedení dané klisny. Poté hodnotitelská 

komise požádá o předvedení klisen ve skupině v maximálním počtu 10 klisen. Klisny se vodí 

v zástupu a komise vybírá postupující do finále. Do finálového kola postupuje maximálně 10 

klisen. Přesouváním klisen v zástupu komise stanoví pořadí klisen ve finále a na konci se 

vyhlásí pořadí nejlepších. 
 

   

4. Hodnocení klisen při zápisu do PK na svodu či v domácím prostředí 

Hodnocení provádí hodnotitel.  

Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenovanými v odstavci 6.2 ŠP - Posuzování 

selekčních kritérií uvedených pod body  a), b1-6), c), d). 

Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a  b1-b6) stavba těla se provádí 

na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky c) kroku a d) klusu při předvedení na 

ruce na rovném a pevném terénu.   

Jednotlivé známky jsou součástí dokumentu o zápisu klisny do PK, boduje se na půlbody. 

Současně s tím se provádí lineární popis. K zápisu klisny do PK slouží Popisový list, příloha 

IV.1 

 

5. Předvýběry hřebců do chovu   

Hřebce ke každému předvýběru přihlásí jeho majitel do termínu vyhlášeného RPK ČT. 

5.1. První předvýběr 
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5.1.1 Podmínky pro konání a účast na prvním předvýběru uvádí ŠP v odstavci 11.1.1. 

5.1.2 Metodika provádění prvního předvýběru 

První předvýběr je jednodenní, hřebci se nejprve předvádějí a hodnotí na ruce, následně pak 

v pohybu a při skoku ve volnosti. 

Při předvýběru se hodnotí plemenný typ a pohlavní výraz, stavba těla a mechanika pohybu 

(ŠP odstavec 6.2 a-d) se hodnotí během předvedení na ruce na vhodném podkladu.  

Cval (6.2.e) se hodnotí při volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při uvolňování 

před skokem ve volnosti.  

Skok ve volnosti se předvádí na dráze podle přílohy V.2 ZŘ na překážkách základní výšky 

100 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm. Po dohodě s majitelem hřebce je možné 

přizpůsobit vzdálenost v řadě podle potřeb hřebce a je možné vložit pomocnou bariéru mezi 

první dvě překážky skokové řady ve volnosti. Bariéra na zemi před první překážkou není 

povinná. U hřebců skokového zaměření se skok ve volnosti hodností rozdělený na dílčí 

kritéria skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota (ŠP odstavec 6.2. g1) a technika a 

styl skoku a (6.2 g2). Hřebci drezurního směru budou skákat ve volnosti maximálně do výšky 

110 cm (zákl. výška 90 cm) a skok ve volnosti se hodnotí jednou známkou za kritérium 6.2 g. 

Tito hřebci ještě jednou předvedou mechaniku pohybu v kroku a klusu při lonžování na kruhu 

o průměru 12m. Kruh bude ohraničen oplůtkem. 

Při každém předvádění se zároveň hodnotí vnitřní vlastnosti hřebce (temperament charakter a 

schopnost podat výkon dle odstavce ŠP 6.2.f). 

Výstroj koně: Hřebec se musí předvádět na uzdečce se stihlovým udidlem, povolená ochrana 

nohou pro skok ve volnosti a lonžování – přední kamaše. Hřebci musí být okovaní na přední 

končetiny.  

 

5.2 Druhý předvýběr 

5.2.1 Podmínky pro konání a účast na prvním předvýběru uvádí ŠP v odstavci 11.2.1. 

5.2.2 Metodika provádění druhého předvýběru 

Druhý předvýběr je dvoudenní. První den probíhá identifikace, měření a veterinární přejímka 

přihlášených hřebců, následuje povinné seznámení s předváděcím prostorem a překonání 

základní výšky zkušební řady ve volnosti pod dohledem hodnotící komise.  

Druhý den se hřebci nejprve předvádějí a hodnotí na ruce, následně pak v pohybu a při skoku 

ve volnosti resp. na lonži. 

Při předvedení na ruce na vhodném podkladu se hodnotí plemenný typ a pohlavní výraz, 

stavba těla a mechanika pohybu (ŠP odstavec 6.2 a-d)         

Cval (6.2.e) se hodnotí při volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při uvolňování 

před skokem ve volnosti.  

Skok ve volnosti se předvádí na dráze podle přílohy V.2 ZŘ na překážkách základní výšky 

110 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm. Po oboustranné dohodě komise a majitele lze 

absolvovat výšku do 140 cm. 

Po dohodě s majitelem hřebce je možné přizpůsobit vzdálenost v řadě podle potřeb hřebce a je 

možné vložit pomocnou bariéru mezi první dvě překážky skokové řady ve volnosti. Bariéra 

na zemi před první překážkou není povinná. U hřebců skokového zaměření se skok ve 

volnosti hodností rozdělený na dílčí kritéria skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota 

(ŠP odstavec 6.2. g1) a technika a styl skoku (6.2 g2). Hřebci drezurního směru budou skákat 

ve volnosti maximálně do výšky 110 cm (zákl. výška 90 cm) a skok ve volnosti se hodnotí 

jednou známkou za kritérium 6.2 g. Tito hřebci ještě jednou předvedou mechaniku pohybu 

v kroku a klusu při lonžování na kruhu o průměru 12m. Kruh bude ohraničen oplůtkem. 

Výstroj koně: Hřebec se musí předvádět na uzdečce se stihlovým udidlem, povolená ochrana 

nohou pro skok ve volnosti a lonžování – přední kamaše. Hřebci musí být okovaní na přední 

končetiny.  
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5.2.3 Vyhodnocení výsledků 

Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha V.4 ZŘ) a jejich 

známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do celkového Protokolu daného hřebce 

(příloha V.3 ZŘ) a provede se výpočet. 

Výsledné vyjádření 2. předvýběru bude:  

• slovní:  předvybrán – nepředvybrán (dle podmínek uvedených v ŠP odstavec 

11.1.2.2) 

• písemné: protokol dle přílohy V.3 

 

 

6. Výkonnostní zkouška hřebců 70-denním staničním testem (podmínky účasti viz ŠP 

11.3.1.1) 

 

70-denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které 

navrhuje RPK a schvaluje ASCHK. Před zahájením 70-denního testu v místě jeho konání 

posoudí hodnotitelská komise přihlášené hřebce při předvádění na ruce na vhodném podkladu 

a udělí souhlas se zařazením hřebce do testu. Hodnotitelská komise je nejméně tříčlenná, pro 

celý test zůstává stejná a jmenuje ji RPK.     

 

6.1 Metodika provádění a hodnocení 70-denního testu  

6.1.1 Začátek a průběh 70-denního testu 

Před nástupem hřebce do 70-denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen prokázat 

ochotu koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a nechat na sebe 

nasednout, přijmout pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou a pravou ruku, 

včetně korektního zastavení pod jezdcem majitele. Sporné případy rozhoduje hodnotitelská 

komise.  

Na začátku testu jsou majitelé hřebců seznámeni s termínem kontrolního dne a závěrečné 

zkoušky výkonnosti. 

Během konání testu jsou hřebci připravováni staničními jezdci na závěrečnou zkoušku a na 

jejich přípravu dohlíží vedoucí výcviku. Po 30 dnech výcviku je v testačním zařízení 

kontrolní den. V rámci tohoto dne posuzuje hodnotitelská komise stupeň výcviku u všech 

zúčastněných hřebců. Majitelé mohou na základě svého rozhodnutí, doporučení vedoucího 

výcviku nebo hodnotitelské komise pobyt hřebce v testačním zařízení ukončit.  

Během testu se posuzují níže uvedená selekční kritéria: 

• vnitřní vlastnosti (temperament, charakter a schopnost podat výkon dle odstavce 6.2.f  

ŠP) Charakter se hodnotí podle chování koně ve stáji i pod sedlem.  

• výcvik (dle odstavce 6.2.h  ŠP) 

• jezditelnost (dle odstavce 6.2.i ŠP). 

Tyto známky udílí vedoucí výcviku.  

6.1.2 Závěrečná zkouška 70-denního testu – metodika a hodnocení 

Zkouška může být jednodenní nebo rozdělená do dvou dnů, podle počtu zúčastněných hřebců.  

6.1.2.1. Předvádění na ruce 

Hřebci se nejprve předvádějí na ruce na vhodném podkladu a hodnotí se plemenný typ a 

pohlavní výraz, stavba těla a mechanika pohybu v kroku a klusu (ŠP odstavec 6.2 a)-d)). 

6.1.2.2 Volný pohyb a skok ve volnosti 

Následně se hřebci předvádějí ve volném pohybu a ve skoku ve volnosti v kryté hale. Koně 

mohou být bez jezdce rozpohybováni v délce do 15 minut.       

Cval (6.2.e) se hodnotí při volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při uvolňování 

před skokem ve volnosti.  
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Skok ve volnosti se u skokových hřebců posuzuje ve zkušební řadě podle přílohy V.2 ZŘ na 

překážkách od základní výšky 115 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm až na 135 cm. 

Hodnotí se bodováním kritérií podle odstavce 6.2 g1 a g2. Pro hřebce drezurního směru je 

základní výška 100 cm, zvyšovaná po 10 cm na 120 cm a hodnotí se pouze jednou známkou 

(kritérium 6.2 g skokové vlohy). U skokových i drezurních hřebců jsou povinná všechna 3 

kola a žádný hřebec nesmí absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 

bodů.  

6.1.2.3 Zkouška pod sedlem 

Před zkouškou se hřebci opracují pod sedlem pod dohledem hodnotitelské komise. Podle 

potřeby je možné opracovat i na snížených překážkách 1 a 2 včetně využití odskokové bariéry 

z klusu.  

Skokově zaměření hřebci 

Zkouška se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na postupové řadě a parkuru. 

Postupová řada dle přílohy VI.3 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku zkoušky. 

Výška poslední překážky, stanovená pro tuto zkoušku, je 100 cm a postupně se zvyšuje po 10 

cm do 120 cm a má povinná 3 kola. Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by 

bezchybně absolvoval výšku nižší.  

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 

bodů.  

Po absolvování této části hřebec skokového směru pokračuje v parkuru výšky do 100 cm na 

trase a překážkách uvedených v příloze VI.4 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení zkoušky s 

hodnocením 0 bodů.  

Při opracování před zkouškou a při zkoušce se hodnotí kritéria 6.2. d (klus), e (cval), g1 

(skoková schopnost), g2 (technika a styl skoku), f (vnitřní vlastnosti).  

Drezurně zaměření hřebci 

Drezurní hřebci nejprve předvádějí drezurní úlohu podle přílohy VI.5 ZŘ na ohraničeném 

drezurním obdélníku o doporučených rozměrech 60 x 20 m.  

Postupová řada podle přílohy VI.3 ZŘ pro hřebce drezurního směru je zařazena ihned po 

skončení drezurní úlohy. Výška stanovená pro hřebce drezurního směru je 90 cm a zvyšuje se 

po 10 cm na 110 cm. Hřebci drezurního směru neabsolvují parkur. 

Při opracování před zkouškou a při zkoušce se hodnotí kritéria 6.2. d (klus), e (cval), g1 

(skoková schopnost), g2 (technika a styl skoku), f (vnitřní vlastnosti).  

Výstroj /skokoví i drezurní hřebci/: Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým 

stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. 

Chrániče jsou povoleny pouze pro skokovou zkoušku.  

Po absolvování zkoušky pod staničním jezdcem se hřebci podrobí testování jezditelnosti 

(kritérium hodnocené dle odstavce 6.2 i ŠP) pod zkušebním jezdcem.  

Zkušební jezdec podrobí koně zkoušce na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, a 

to ne déle jak 30 minut. 

Zkušební jízdárna je vybavena překážkami dle příloh VI.3 a 4. 

 

Bodování a způsob výpočtu: 

Vedoucí výcviku a zkušební jezdec zadají svá hodnocení přímo do Protokolu (příloha 

VI.1 ZŘ) daného hřebce. Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro 

komisaře (příloha VI.2 ZŘ) a jejich známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají 

do Protokolu daného hřebce a provede se výpočet.  

 

Výsledkem 70-denního testu pro skokově zaměřené hřebce je Konečná známka pro skokově 

zaměřené hřebce. Vypočítá se podle následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií.  
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Kritérium Procento započítávané do konečné 

známky (v %) 

Krok (6.2.c) 10,0 

Klus (6.2.d) 10,0 

Cval (6.2.e) 20,0 

Skoková schopnost… (6.2 g1) 15,0 

Styl a technika skoku (6.2 g2) 15,0 

Jezditelnost (6.2 i) 10,0 

Vnitřní vlastnosti (6.2 f) 10,0 

Výcvik (6.2 h) 10,0 

Součet procent jednotlivých 

kritérií 

100,0 

 

Výsledkem 70-denního testu pro skokově zaměřené hřebce je Konečná známka pro 

drezurně zaměřené hřebce. Vypočítá se podle následující tabulky z jednotlivých 

hodnocených kritérií.  

 

 

 

Kritérium Procento započítávané do konečné 

známky (v %) 

Krok (6.2.c) 20,0 

Klus (6.2.d) 20,0 

Cval (6.2.e) 20,0 

Jezditelnost (6.2 i) 20,0 

Skokové vlohy (6.2 g) 5,0 

Vnitřní vlastnosti (6.2 f) 5,0 

Výcvik (6.2 h) 10,0 

Součet procent jednotlivých 

kritérií 

100,0 

 

7. Výkonnostní zkouška hřebců - Sportovní test (podmínky účasti viz ŠP 11.3.1.2) 

 

Sportovní test je dvoudenní a koná se ve vybraném testačním zařízení, které navrhuje RPK a 

schvaluje ASCHK. Hodnotitelská komise je nejméně tříčlenná, pro celý test zůstává stejná a 

jmenuje ji RPK. Zkušební(-ho) jezdce pro sportovní test rovněž jmenuje RPK. Skok ve 

volnosti se provádí v kryté hale na bezpečně ohraničeném koridoru. Zkušební parkury budou 

postavené v hale nebo na ohraničeném venkovním kolbišti, v obou případech s doporučeným 

minimálním rozměrem 20 x 60 m. 

 

7.1 Sportovní test pro hřebce skokového směru 
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Test vykonávají čtyřletí, pětiletí a šestiletí hřebci, rozdělení do skupin podle věku, přičemž 

nelze společně hodnotit dva různě staré hřebce. 

Požadavky na přilnutí a nároky na hřebce odpovídají stupni výkonnosti na styl koně dle věku. 

 

U hřebců přihlášených do sportovního testu pro hřebce skokového směru posuzuje 

hodnotitelská komise exteriér při předvedení na ruce a opakovaně (na ruce, ve volnosti i pod 

sedlem) hodnotí níže uvedená výkonnostní kritéria: 

 

• Exteriér dle ŠP odstavce 6.2 

a) Typ a pohlavní výraz  

b) Stavba těla 

• Výkonnost dle ŠP odstavců 6.2  

c) krok  

d) klus  

e) cval 

f) vnitřní vlastnosti  

g1) skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota  

g2) technika a styl skoku 

 

Známku za kritérium i) jezditelnost dostávají koně od zkušebního jezdce. 

 

Hřebci, kteří vykonávají závěrečnou zkoušku sportovního testu, mohou přijet den předem a 

v době předem vyhrazené pořadatelem se seznámit s prostory určenými pro zkoušku ve skoku 

ve volnosti a se zkušební halou nebo kolbištěm.  

 

7.1.1 Průběh sportovního testu pro hřebce skokového směru 4letí: 

1. den:   

 

• Posouzení exteriéru a předvedení na ruce v kroku a klusu na tvrdém povrchu 

Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenované v bodu 6.2.  ŠP - Posuzování 

sledovaných znaků pod body  a), b1-6), c), d). 

Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a  b1-b6) stavba těla se provádí 

na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky za c) krok a d) klus při předvedení na 

ruce na rovném a pevném terénu. 

• Skok ve volnosti.  

Skoková řada ve volnosti dle ZŘ, přílohy V.2. Skoku ve volnosti předchází uvolnění hřebce 

v klusu a ve cvalu na osmičce, řízené předvaděči. Základní výška při skoku ve volnosti je 120 

cm a postupně se zvyšuje po 10 cm na konečnou výšku 140 cm. Na každé výšce má hřebec 

povolenou jednu opravu, hřebec nesmí absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval 

výšku nižší. 

 

2. den 

• Parkur s vlastním jezdcem  

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem člena komise či stewarda, skokové 

opracování přímo na zkušebním parkuru, překážky 1 a 2 (možnost snížení).  

Následuje předvedení hřebce s vlastním jezdcem na standardním parkuru (4letí příloha VII.1). 

Po ukončení standardního parkuru závisí na komisi, zda si vyžádá opakování překonání 

některých překážek nebo některé překážky nechá zvýšit. Předseda komise následně krátce 

okomentuje výkon hřebce při standardním parkuru, aniž by naznačoval bodování jednotlivých 

kritérií.  
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• Test jezditelnosti se zkušebním jezdcem 

Známku za jezditelnost posuzovanou podle bodu 6.2 i ŠP v tomto testu uděluje zkušební 

jezdec. Zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou 

zkouškou, a to ne déle jak 30 minut. Veškerému testování musí být přítomna celá hodnotící 

komise. Testování pod zkušebním jezdcem probíhá u každého hřebce v individuálním rozsahu 

a intenzitě, zkušební jezdec hovoří se zkušební komisí, která zkoušku průběžně komentuje.  

 

7.1.2 Průběh sportovního testu pro hřebce skokového směru 5letí a 6letí: 

1. den:   

 

• Posouzení exteriéru a předvedení na ruce v kroku a klusu na tvrdém povrchu 

Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenované v bodu 6.2.  ŠP - Posuzování 

sledovaných znaků pod body  a), b1-6), c), d). 

Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a  b1-b6) stavba těla se provádí 

na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky za c) krok a d) klus při předvedení na 

ruce na rovném a pevném terénu. 

• První parkur s vlastním jezdcem  

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda, skokové opracování přímo 

na zkušebním parkuru, překážky 1 a 2 (možnost snížení). 

Následuje předvedení hřebce s vlastním jezdcem na standardním parkuru (5letí příloha VII.2, 

6letí příloha VII.3 ZŘ). Předseda komise následně krátce okomentuje výkon hřebce při 

standardním parkuru, aniž by naznačoval bodování jednotlivých kritérií.  

 

2. den 

• Druhý parkur s vlastním jezdcem  

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda, skokové opracování přímo 

na zkušebním parkuru, překážky 1 a 2 (možnost snížení).  

Následuje předvedení hřebce s vlastním jezdcem na standardním parkuru (5letí příloha VII.2, 

6letí příloha VII.3 ZŘ) s překážkami zvýšenými o 5 cm. Po ukončení standardního parkuru 

závisí na komisi, zda si vyžádá opakování překonání některých překážek nebo některé 

překážky, vždy s ohledem na věk koně, nechá zvýšit. Předseda komise následně krátce 

okomentuje výkon hřebce při standardním parkuru, aniž by naznačoval bodování jednotlivých 

kritérií. 

 

• Test jezditelnosti zkušebním jezdcem 

Známku za jezditelnost posuzovanou podle bodu 6.2 i ŠP v tomto testu uděluje zkušební 

jezdec. 

 

Zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, a 

to ne déle jak 30 minut. Veškerému testování musí být přítomna celá hodnotící komise. 

Testování pod zkušebním jezdcem probíhá u každého hřebce v individuálním rozsahu a 

intenzitě, zkušební jezdec hovoří se zkušební komisí, která zkoušku průběžně komentuje.  

 

 

7.1.3 Výstroj jezdce a koně  

Výstroj jezdce 

Všichni jezdci musí být ustrojení dle skokových pravidel PJS, mohou použít jeden pár ostruh 

s max. délkou dříku 4,5 cm, které při běžném způsobu použití nemohou způsobit proříznutí či 

propíchnutí kůže. Dřík ostruhy musí směřovat vodorovně nebo dolů. Dále je povolen bičík 
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dlouhý maximálně 75 cm. Při drezurní přípravě v hale je povolená drezurní tušírka max. 

délky 120 cm včetně šlahounu.  

Ve všech částech testu platí pravidlo PJS o „cizí pomoci“ a jeho porušení vede k vyloučení 

hřebce z testu. 

Výstroj koně 

Stihlové udidlo a nánosníky dle čl. 428 drezurních pravidel PJS. 

Není povolený martingal, v případě potřeby může být použit poprsník.   

Použití průvleček je během celého testu zakázané. 

Během celého testu musí být kůň čitelně označen startovním číslem, zleva, buď na uzdečce, 

nebo na podsedlové dečce.  

Jako ochrana nohou jsou pro zkoušku pod jezdcem povolené kamaše, zvony, zadní kamaše se 

zapínáním Velcro širším než 5 cm, pro skok ve volnosti povolená pouze ochrana předních 

nohou. Hřebci musí být okovaní na přední končetiny.  

 

7.1.4 Bodování a způsob výpočtu konečné známky: 

Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha VII.5 ZŘ) a 

jejich známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do celkového protokolu 

daného hřebce (Příloha VII.4 ZŘ), kam svou známku za jezditelnost nahlásí také 

zkušební jezdec a následně provede se výpočet. Výsledkem sportovního testu pro skokově 

zaměřené hřebce je Konečná známka sportovního testu pro skokově zaměřené hřebce 

Vypočítá se podle následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií.  

 

Kritérium Procento započítávané do konečné 

známky (v %) 

Krok (6.2.c) 10,0 

Klus (6.2.d) 10,0 

Cval (6.2.e) 20,0 

Skoková schopnost… (6.2 g1) 20,0 

Styl a technika skoku (6.2 g2) 20,0 

Jezditelnost (6.2 i) 10,0 

Vnitřní vlastnosti (6.2 f) 10,0 

Součet procent jednotlivých 

kritérií 

100,0 

 

Pokud hřebec musí test přerušit, ještě než dokončil všechny zkoušky, nemůže se mu počítat 

žádný výsledek. Do výsledkové tabulky bude zapsáno, že test nedokončil z důvodu přerušení 

na žádost komise nebo majitele (držitele).  

Každý majitel (držitel) hřebce dostane po ukončení zkoušky předběžný protokol s výsledky, 

kde budou uvedeny jednotlivé známky kritérií od hodnotících členů komise a vypočtená 

Konečná známka sportovního testu pro skokově zaměřené hřebce. Kromě toho bude každý 

hřebec po absolvování poslední části testu slovně okomentován s ohledem na hodnocená 

kritéria a předvedené výkony během celého sportovního testu. Podrobný Protokol hodnocení 

ze sportovního testu je přílohou VII.4 ZŘ. 

Všechny protokoly a celkové známky budou následně zveřejněny na internetu a každý majitel 

(držitel) hřebce dostane oficiální potvrzený Protokol hodnocení a písemnou dokumentaci 

lineárního popisu.  
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7.2. Sportovní test pro hřebce drezurního směru 

 

Test vykonávají čtyřletí, pětiletí a šestiletí hřebci, rozdělení do skupin podle věku, přičemž 

nelze společně hodnotit dva různě staré hřebce. 

Požadavky na přilnutí a nároky na hřebce odpovídají stupni výkonnosti v drezurních úlohách 

pro mladé koně dle věku 

 

U hřebců přihlášených do sportovního testu pro hřebce drezurního směru posuzuje 

hodnotitelská komise exteriér při předvedení na ruce a opakovaně (na ruce, ve volnosti i pod 

sedlem) hodnotí níže uvedená výkonnostní kritéria: 

 

• Exteriér dle ŠP odstavce 6.2 

a) Typ a pohlavní výraz  

b) Stavba těla 

• Výkonnost dle ŠP odstavců 6.2  

c) krok  

d) klus  

e) cval 

f) vnitřní vlastnosti  

Známku za kritérium i) jezditelnost dostávají hřebci od zkušebního jezdce 

 

Hřebci, kteří vykonávají závěrečnou zkoušku sportovního testu, mohou přijet den předem a 

v době předem vyhrazené pořadatelem se seznámit s prostory určenými pro zkoušku ve skoku 

ve volnosti (včetně cvičného překonání skokové řady na nejnižší výšce) a se zkušební halou 

nebo kolbištěm. 

 

7.2.1. Průběh sportovního testu pro hřebce drezurního směru: 

1. den:   

• Posouzení exteriéru a předvedení na ruce v kroku a klusu na tvrdém povrchu 

Hodnotí se samostatnými známkami znaky vyjmenované v bodu 6.2.  ŠP - Posuzování 

sledovaných znaků pod body  a), b1-6), c), d). 

Posuzování znaků pod body a) plemenný typ a pohlavní výraz a  b1-b6) stavba těla se provádí 

na rovném a pevném terénu. Dále se udělují známky za c) krok a d) klus při předvedení na 

ruce na rovném a pevném terénu. 

• První předepsaná úloha s vlastním jezdcem  

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda. 

Následuje předvedení hřebce s vlastním jezdcem v předepsané úloze (4letí úloha 4Ú, 5letí 

úloha 5Ú, 6letí úloha 6Ú dle pravidel PJS, úlohy jsou přílohou VII.6 ZŘ). Předseda komise 

následně krátce okomentuje výkon hřebce v předepsané úloze, aniž by naznačoval bodování 

jednotlivých kritérií. 

 

2. den: 

• Druhá předepsaná úloha s vlastním jezdcem  

Podle potřeby opracování na opracovišti pod dohledem stewarda. 

Následuje předvedení hřebce s vlastním jezdcem v předepsané úloze (4letí úloha 4U, 5letí 

úloha 5F, 6letí úloha 6Fdle pravidel PJS, úlohy jsou přílohou VII.6 ZŘ). Předseda komise 

následně krátce okomentuje výkon hřebce v předepsané úloze, aniž by naznačoval bodování 

jednotlivých kritérií. 

 

• Testování se zkušebním jezdcem 
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Na koně nasedne zkušební jezdec a podle požadavků hodnotící komise předvede a testuje 

koně ve všech chodech tak, aby bylo možné zároveň posoudit jezditelnost a vnitřní vlastnosti 

hřebce. Veškerému testování musí být přítomna celá hodnotící komise. Testování pod 

zkušebním jezdcem probíhá u každého hřebce v individuálním rozsahu a intenzitě, zkušební 

jezdec hovoří se zkušební komisí, která zkoušku průběžně komentuje.  

 

7.2.2 Výstroj jezdce a koně 

Výstroj jezdce 

Všichni jezdci musí být ustrojení dle pravidel PJS, mohou použít jeden pár ostruh s max. 

délkou dříku 4,5 cm, které při běžném způsobu použití nemohou způsobit proříznutí či 

propíchnutí kůže. Dřík ostruhy musí směřovat vodorovně nebo dolů. Ostruhy mohou mít 

hladká kolečka. Dále je povolená drezurní tušírka max. délky 120 cm včetně šlahounu.  

Ve všech částech testu platí pravidlo PJS o „cizí pomoci“ a jeho porušení vede k vyloučení 

hřebce z testu. 

 

Výstroj koně 

Stihlové udidlo a nánosníky dle čl. 428 drezurních pravidel PJS. Použití průvleček je během 

celého testu zakázané. 

Během celého testu musí být kůň čitelně označen startovním číslem, buď na uzdečce, nebo na 

podsedlové dečce.  

Pro skok ve volnosti, skokovou řadu a lonžování jsou povolené přední kamaše. Hřebci musí 

být okovaní na přední končetiny. 

 

 

7.2.3 Bodování a způsob výpočtu: 

Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha VII.5 ZŘ) a 

jejich známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do celkového protokolu 

daného hřebce (Příloha VII.4 ZŘ), kam svou známku za jezditelnost nahlásí také 

zkušební jezdec a následně provede se výpočet. Výsledkem sportovního testu pro skokově 

zaměřené hřebce je Konečná známka sportovního testu pro hřebce drezurního směru. 

Vypočítá se podle následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií. 

  

Kritérium Procento započítávané do konečné 

známky (v %) 

Krok 20,0 

Klus 20,0 

Cval 20,0 

Jezditelnost 20,0 

Vnitřní vlastnosti 20,0 

Součet procent jednotlivých 

kritérií 

100,0 

 

Pokud hřebec musí test přerušit, ještě než dokončil všechny zkoušky, nemůže se mu počítat 

žádný výsledek. Do výsledkové tabulky bude zapsáno, že test nedokončil z důvodu přerušení 

na žádost komise nebo majitele (držitele).  

Každý majitel (držitel) hřebce dostane po ukončení zkoušky předběžný protokol s výsledky, 

kde budou uvedeny jednotlivé známky kritérií od hodnotících členů komise a vypočtená 
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Konečná známka sportovního testu pro skokově zaměřené hřebce. Kromě toho bude každý 

hřebec po absolvování poslední části testu slovně okomentován s ohledem na hodnocená 

kritéria a předvedené výkony během celého sportovního testu. Podrobný Protokol hodnocení 

ze sportovního testu je přílohou VII.4 ZŘ. 

Všechny protokoly a celkové známky budou následně zveřejněny na internetu a každý majitel 

(držitel) hřebce dostane oficiální potvrzený Protokol hodnocení a písemnou dokumentaci 

lineárního popisu.  

 

8.  Základní zkouška výkonnosti  

Zkouška je určena pro tříleté klisny zapsané v PK I a PK II (viz ŠP odstavec 11.3.2) a pro tříleté 

hřebce odchované v testačních odchovnách (viz ŠP odstavec 11.3.2). Majitel se může 

rozhodnout pro zkoušku pod sedlem, či v zápřeži. 

8.1 Základní zkoušky výkonnosti klisen pod sedlem 

Základní zkoušky výkonnosti klisen (ZZV) organizuje hodnotitel ve spolupráci s pořadatelem. 

Hodnotitelskou komisi schvaluje RPK. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná. Termíny a 

místa konání ZZV schvaluje RPK.  

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška 

výkonnosti.  

Pro konání zkoušek výkonnosti je stanoven minimální počet 7 klisen. Počet klisen na 

posledních 2 zkouškách v ČR nemusí splňovat podmínku minimálního počtu 7 klisen.   

 

8.1.1 Výstroj koně a jezdce: Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, 

nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče 

nohou jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. Jezdec je ustrojen dle pravidel ČJF. 

8.1.2 Průběh zkoušky:  

Tříleté klisny nejprve absolvují skok ve volnosti ve skokové řadě, kdy výška posledního 

skoku je stanovena na: 110-120-130 cm a šířka 110 cm  – schéma zkušební řady a vzdálenosti 

ve skokové řadě jsou zobrazeny v Příloze VIII.1 ZŘ. Zkouška skoku ve volnosti se provádí 

v bezpečně ohraničeném koridoru. Klisna nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně 

absolvovala výšku nižší. Po třetí chybě (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce 

klisna zkoušku končí s hodnocením neabsolvovala. Při této zkoušce se hodnotí skokové vlohy 

dle kritérií popsaných v ŠP, odstavec 6.2 g1), g2.  

 

Druhou částí ZZV je zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, která se 

provádí na ohraničeném prostoru o doporučených rozměrech 20 x 60 m. Předváděná klisna 

absolvuje v ohraničeném prostoru úlohu předepsanou pro zkoušku mechaniky pohybu a 

ovladatelnosti (viz Příloha VIII.2). Následující klisna se připravuje v prostoru za hrazením 

tak, aby předváděnou klisnu nerušila. 

Při zkoušce mechaniky pohybu a ovladatelnosti se hodnotí tato selekční kritéria dle odstavce 

6.2 ŠP: c) Krok, d) Klus, e) Cval a f)Vnitřní vlastnosti (Pracovní ochota a charakter). 

 

Třetí částí ZZV je křížek s odskokovou bariérou – viz příloha VIII.1 ZŘ 

Klisna ihned po absolvování úlohy celkem dvakrát překoná z klusu křížek s odskokovou 

bariérou, aby prokázala ochotu skákat pod sedlem. Při této zkoušce bude hodnoceno kritérium 

6.2 f) Pracovní ochota a charakter  

 

9.1.3 Bodování a způsob výpočtu: 
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Výsledkem ZZV je Konečná známka zkoušek výkonnosti klisen. Vypočítá se podle 

následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií a jako průměr známek všech 

hodnotitelů. 

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu uvedeném 

v příloze VIII.3 ZŘ. Jednotliví komisaři zadávají do pracovního protokolu (Příloha VIII.3a). 

 

Kritérium Procento 

započítávané do 

konečné známky 

(v %) 

Krok (6.2.c) 15,0 

Klus (6.2.d) 15,0 

Cval (6.2.e) 15,0 

Skoková schopnost (6.2.g1) 20,0 

Styl a technika skoku (6.2.g2) 15,0 

Pracovní ochota a charakter (6.2. f) 20,0 

Součet procent 

jednotlivých kritérií 

100,0 

 

9.2. Základní zkouška výkonnosti klisen v zápřeži  

Základní zkoušky výkonnosti klisen (ZZV) organizuje hodnotitel ve spolupráci s pořadatelem. 

Hodnotitelskou komisi schvaluje RPK. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná. Termíny a 

místa konání ZZV schvaluje RPK.  

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška 

výkonnosti.  

U konání výkonnostních zkoušek klisen pro spřežení nerozhoduje počet klisen. 

9.2.1 Způsob předvádění zkoušky 

Zkouší se v jednospřeží ve dvou ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo 

poprsní postroje). Zátěž kočáru nebo bryčky kočí s jedním přísedícím.   

 

9.2.2 Průběh zkoušky 

Klisna se předvádí v lehké zápřeži na jízdárně o doporučených rozměrech 40 x 100 m. 

První částí ZZV je zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti v drezurní úloze (čtené) – 

viz.příloha VIII.4 ZŘ.  

Ihned po skončení drezurní úlohy se předvádí zkouška ovladatelnosti na parkuru dle plánku – 

viz.příloha VIII.4 ZŘ - předepsaný chod: klus  

Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny.  

Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat pouze na hlasovou pomůcku v lehké zápřeži na 

100 m dlouhé dráze  

 

9.2.3 Bodování a způsob výpočtu: 

Výsledkem ZZV je Konečná známka zkoušek výkonnosti klisen. Vypočítá se podle 

následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií a jako průměr známek všech 

hodnotitelů. Do hodnocení se zahrne i chování koní při zapřahání a vypřahání.  
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Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu 

uvedeném v příloze VIII.5 ZŘ. Jednotliví komisaři zadávají známky do 

pracovního protokolu (VIII.5a). 

 

Kritérium Procento 

započítávané do 

konečné známky 

(v %) 

Krok 6.2.c 20,0 

Klus 6.2.d 20,0 

Schopnost podat výkon a ochota k tahu 

(6.2. f Vnitřní vlastnosti) 
40,0 

Temperament a charakter (6.2. f Vnitřní 

vlastnosti) 
20,0 

Součet procent 

jednotlivých kritérií 

100,0 

 

 

 

9.3 Základní zkouška výkonnosti hřebců z testační odchovny pod sedlem 

Základní zkoušky výkonnosti hřebců v testačních odchovnách organizuje oprávněná osoba 

provozující testační odchovnu. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná, její složení 

navrhuje RPK.  

 

9.3.1 Výstroj koně a jezdce 

Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné 

pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče nohou jsou povoleny jen pro 

skokovou zkoušku. Jezdec je ustrojen dle pravidel ČJF. 

 

9.3.2 Průběh zkoušky:  

Tříletí hřebci nejprve absolvují skok ve volnosti ve skokové řadě, kdy výška posledního 

skoku je stanovena na: 110-120-130 cm a šířka 110 cm  – schéma zkušební řady a vzdálenosti 

ve skokové řadě jsou zobrazeny v Příloze VIII.1 ZŘ.  Zkouška skoku ve volnosti se provádí 

v bezpečně ohraničeném koridoru. Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně 

absolvoval výšku nižší. Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce 

zkoušku končí s hodnocením 0 bodů. Při této zkoušce se hodnotí skokové vlohy dle kritérií 

popsaných v ŠP, odstavec 6.2 g1), g2.  

Následuje zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem se provádí na ohraničeném 

prostoru o doporučených rozměrech 20 x 60 m. Hřebci absolvují předepsanou drezurní úlohu, 

která je součástí přílohy VIII.6 ZŘ. 

Při zkoušce mechaniky pohybu a ovladatelnosti se hodnotí tato selekční kritéria dle odstavce 

6.2 ŠP: c) Krok, d) Klus, e) Cval a f) Pracovní ochota a charakter. 

Třetí částí ZZV hřebců je křížek s odskokovou bariérou - viz příloha VIII.1 ZŘ 
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Hřebec celkem dvakrát překoná z klusu křížek s odskokovou bariérou, aby prokázal ochotu 

skákat pod sedlem.  Při této zkoušce bude hodnoceno kritérium 6.2. f) ŠP – Pracovní ochota a 

charakter.   

Čtvrtou částí ZZV hřebců je postupová řada  

Postupová řada dle přílohy VIII.1 ZŘ je poslední částí zkoušky výkonnosti. Výška stanovená 

pro tuto zkoušku je 85 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 105 cm a má povinná 3 kola.  
Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší.  

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 

bodů. Hodnocena jsou při této zkoušce následující kritéria: g) Skokové vlohy jako aritmetický 

průměr dílčích kritérií g1), g2. a pracovní ochota a charakter 

9.3.3 Bodování a způsob výpočtu: 

Výsledkem ZZV je Konečná známka zkoušek výkonnosti hřebců. Vypočítá se podle 

následující tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií a jako průměr známek všech 

hodnotitelů. 

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu uvedeném 

v příloze VIII.7 ZŘ. Jednotliví komisaři vyplňují dílčí protokoly dle přílohy VIII.7a. 

Hodnocení typu a pohlavního výrazu a stavby těla se provádí na pevném podkladu na ruce.  

Během výcvikové přípravy za zkoušku v testační odchovně se posuzují níže uvedená selekční 

kritéria: 

• vnitřní vlastnosti, tj. temperament, charakter /včetně chování ve stáji, při kování a pod 

sedlem/ a pracovní ochota, dle odstavce 6.2.f  ŠP)  

• výcvik (dle odstavce 6.2.h  ŠP, zejména učenlivost, krmitelnost, konstituce) 

Tyto známky z výcviku udílí vedoucí výcviku do protokolu VIII.7b. 

 

Kritérium Procento 

započítávané do 

konečné známky (v 

%) 

Typ a pohlavní výraz 6.2.a 10,0 

Stavba těla 6.2.b 10,0 

Výcvik 6.2.h 10,0 

Krok 6.2.c 10,0 

Klus 6.2.d 10,0 

Cval 6.2.e 10,0 

Skoková schopnost 6.2.g1 15,0 

Styl a technika skoku 6.2.g2 15,0 

Pracovní ochota a charakter 6.2.f 10,0 

Součet procent 

jednotlivých kritérií 

100,0 

 

 

9. Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách  

Testaci a hodnocení organizuje oprávněná organizace provozující testační odchovnu. Vlastní 

hodnocení provádí hodnotitelé určení RPK. Vybráni mohou být jen hřebečci ČT s 
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oboustranně prokazatelným původem do 4. generace předků splňující růstový standard, bez 

zásadních exteriérových vad. Hřebečci se naskladňují do 31. října ve stáří 5-9 měsíců. Do 

testační odchovny musí být vybráno minimálně 10 hřebečků plemene ČT jednoho ročníku, 

aby mohl být test zahájen.  

 

9.1.Provádění hodnocení 

Hodnocení v testační odchovně se provádí:  

• u odstávčat po ukončení naskladnění  

Posuzuje se: 1) vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu  

Hodnotí se  známkami 1- 10.  

• u hřebečků jednoletého a dvouletého ročníku před zahájením a po ukončení 

pastevního období   

Posuzuje se:   

1) vzrůst podle růstových standardů (Příloha IX.3), tělesný rámec, korektnost a pravidelnost 

pohybu na tvrdém podkladu  

2) překonávání překážek – dle plánku v příloze IX.4 ZŘ                       

výška poslední překážky:  

jednoletý ročník – 60-80 cm                                                               

dvouletý ročník - 100 cm  

Hodnotí se dvěma známkami 1- 10. Hodnocení se vyplňují do protokolů v přílohách IX.1 

(třídění) a IX.2 (po naskladnění). 

• u hřebečků tříletého ročníku  

Hodnocení: viz. odstavec 8.3 Základní zkouška výkonnosti hřebců v testačních odchovnách 

Známky jsou zaneseny do dokumentace předepsané Provozním řádem.  

Trvání testu je 900 až 960 dní. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle ZŘ, kterou 

provádí tříletý ročník.   

Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionelně nebo je vyřazen po úhynu.  
  

10. Hodnocení hřebců před zápisem do plemenné knihy (PKH I)  

Toto hodnocení se provádí u hřebců, jejichž majitelé žádají o zápis do plemenné knihy hřebců 

po splnění výkonnostních kritérií v KMK nebo po sportovní testaci a u dalších hřebců 

splňujících všechny podmínky zápisu do plemenné knihy hřebců a nebyl u nich posuzován 

plemenný typ a pohlavní výraz, stejně tak jako stavba těla.  

Hodnocení provádí tříčlenná komise složená z hodnotitelů a členů RPK. Komisi určuje RPK.  

Hřebci se předvádějí v zootechnickém postoji a v pohybu na ruce v kroku a klusu. 
  

Dle zásad uvedených v ŠP odstavec 6.2 se hodnotí: 

a) plemenný typ a pohlavní výraz  

b) stavba těla, b1 až b 6  

c) krok   

d) klus 

Známky jsou zaneseny do Popisového listu (Příloha IV.1).  

 
 

Seznam příloh ZŘ 

 
Příloha II.1 Popisový list hříběte 

Příloha II.2 Protokol pro hodnocení hříbat pod klisnou na přehlídce 

Příloha III.1  Protokol hodnocení plemenných zvířat a mladých koní na 

přehlídkách 
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Příloha IV.1 Popisový list 

Příloha V.1  Formulář k doporučení účasti hřebce na 1. předvýběru 

hodnotitelem. 

Příloha V.2  Zkušební řada pro skok ve volnosti 

Příloha V.3  Protokol hodnocení 2. předvýběr 

Příloha V.4  Protokol hodnocení komisaře 2. předvýběr 

Příloha VI.1  Protokol hodnocení 70-denního testu pro 1. komisaře (skoky, 

drezura) 

Příloha VI.2  Protokol hodnocení 70-denního testu celkový (skoky, drezura) 

Příloha VI.3  Plánek postupové řady 70-denní test 

Příloha VI.4  Plánek parkuru 3letí hřebci 70-denní test 

Příloha VI.5  Drezurní úloha pro 3leté hřebce 70-denní test 

Příloha VII.1 Plánek parkuru 4letí hřebci sportovní test 

Příloha VII.2 Plánek parkuru 5letí hřebci sportovní test  

Příloha VII.3 Plánek parkuru 6letí hřebci sportovní test 

Příloha VII.4 Protokol hodnocení sportovní test celkový (Skoky, drezura) 

Příloha VII.5 Protokol hodnocení sportovního testu pro komisaře (skoky, 

drezura) 

Příloha VII.6 Drezurní úlohy 4Ú, 5Ú, 5F, 6Ú, 6F 

Příloha VIII.1 Plánek postupové řady ZZV 

Příloha VIII.2 Úloha pro zkoušku mechaniky pohybu a ovladatelnosti klisen 

při ZZV 

Příloha VIII.3 Protokol hodnocení ZZV klisen 

Příloha VIII.3a Pracovní protokol pro komisaře ZZV klisen 

Příloha VIII.4 ZZV klisen v zápřeži: Drezurní úloha a plán vozatajského 

parkuru 

Příloha VIII.5 Protokol hodnocení ZZV klisen v zápřeži 

Příloha VIII.6 Drezurní úloha pro ZZV hřebců z testační odchovny 

Příloha VIII.7 Protokol hodnocení ZZV hřebců z testační odchovny 

Příloha VIII.7a Protokol pro komisaře ZZV hřebců TO 

Příloha VIII.7b Protokol vedoucí výcviku TO 

Příloha IX.1 Protokol hodnocení hřebečků při třídění v testační odchovně 

Příloha IX.2 Protokol hodnocení hřebečků po naskladnění v testační odchovně 

Příloha IX.3 Růstové standardy TO 

Příloha IX.4 Plánek volnost třídění v TO 


