
Výkonnostní zkoušky hřebců po 80 – denním testu v rámci PK CS 
 

Termíny předvýběrů:   pondělí 29. 8. 2016 od 12.00 hod. v Mněticích 

 

Termín výkonnostních zkoušek: úterý 15. 11. 2016, ERC s.r.o., Mnětice 
 

SCHCS pořádá 80 – denní test pro 3 a 4 leté hřebce libovolných plemen teplokrevných 

sportovních koní (hřebci narození v ročnících 2012 a 2013).  

Po složení staniční zkoušky na konci 80 – denního testu může být hřebci udělen základní 

výběr k připouštění v rámci PK CS pro rok 2017 v souladu s platným ŘPK a 

Šlechtitelským programem PK CS. 

 

Náležitosti přihlášky: 

- kopie Potvrzení o původu hřebce 

- RTG hřebce na CD, ne starší 12 měsíců 

 

Pro zapsání hřebce do PK a udělení licence budou vybíráni jen nejkvalitnější jedinci. 

Samotný minimální požadovaný výsledek staniční zkoušky ještě není zárukou výběru. 

 

 

Posuzované znaky, vlastnosti a zkušební disciplíny při staničním testu a zkouškách 

výkonnosti: 

1.   Původ 

2.   Typ a pohlavní výraz 

3.   Exterier 

4.   Výkonnost 

 

Hodnocení výkonnosti koně se skládá z:  

pro drezurní sekci: hodnocení mechaniky pohybu, jezditelnosti a skákání ve volnosti 

pro skokovou sekci: hodnocení mechaniky pohybu, jezditelnosti, skákání ve volnosti a 

skákání při parkuru 

 

Zkušební disciplíny: 

 

Mechaniku pohybu posuzuje komise v průběhu celých zkoušek výkonnosti. Hodnotí se 

pravidelnost a čistota chodů, takt, pružnost, akce, kadence, pozornost a další kvalitativní 

znaky ve všech chodech. 

 
Zkouškou jezditelnosti se posuzuje a hodnotí jednoduchost ježdění koně pod sedlem a jeho 

pohybové schopnosti pro tento druh práce. 

Hodnotí se především: 

- uvolněnost, prostupnost, ohebnost a rovnováha koně 

- soustředěnost, reakce na pomůcky a ochota koně 

- projevené pohybové schopnosti koně (takt, pružnost, skokový projev a další). 

 

 

 

 

 



Drezurní úloha – pro obě sekce 
 

 

 Místo Cvik 

1. A Vjezd krokem 

2. X Stát, pozdrav, krokem vchod 

3. C Na pravou ruku, pracovní klus lehký, jedenkrát kolem 

4. MXK Změnit směr, vysedět klus 

5. AXA Velký kruh, jedenkrát kolem 

6. AXA Na kruhu pracovní cval, jedenkrát kolem 

7. A  Přímo, na dlouhé stěně skoky prodloužit 

8. C Pracovní klus 

9. HXF Změnit směr, lehký klus, kroky prodloužit 

10. F Pracovní klus, vysedět 

11. AXA Velký kruh, jedenkrát kolem 

12. AXA Na kruhu pracovní cval, jedenkrát kolem 

13. A Přímo, na dlouhé stěně skoky prodloužit 

14. C Pracovní klus, vysedět 

15. KH Lehký klus, kroky prodloužit 

16. A  Ze středu 

17. X  Stát, pozdrav, odchod krokem na volné otěži 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skok ve volnosti – pro obě sekce 

 
Touto zkouškou se hodnotí skokové schopnosti koní při skákání ve volnosti, tj. při 

maximálním omezení vnějších vlivů. 

Hodnotí se ochota, klidné chování koně, způsob vykonání skoku (skokový styl, pozornost, 

technika práce nohou, obratnost, pružnost, kmih, výbušnost, snaha o nápravu předcházející 

chyby apod.). 

Schopnosti koní při skoku ve volnosti se zkoušejí v kryté hale nebo v ohraničené otevřené 

jízdárně v uličce. 

Výška zkušebního skoku pro skokovou sekci hřebců: Pro tříleté hřebce 130 cm a pro čtyřleté 

hřebce 150 cm. 

Výška zkušebního skoku pro drezurní sekci hřebců: Pro tříleté hřebce 100 cm a pro čtyřleté 

hřebce 120 cm. 

 

Rozcvičení hřebce a zkušební skoky provede vedoucí výcviku dle vlastního uvážení. Vlastní 

zkouška probíhá na skoku typu dvojbradlí s přední stěnou (viz. obr.) 

 

Při zkoušce koně postupně absolvují pokusy od 110 cm do 130/ 150 cm (skoková sekce), 

nebo od 80 cm do 100/ 120 cm (drezurní sekce) se zvyšováním po 10 cm. Podle uvážení 

vedoucího výcviku může kůń zopakovat skok na té samé výšce i po bezchybném absolvování. 

Po dvou chybách (shození nebo zastavení) na určité výšce kůň vždy ještě absolvuje závěrečný 

pokus na snížené překážce. U skokové sekce hřebců třetí chyba (shození nebo zastavení) 

vylučuje ze zkoušky. U drezurní sekce hřebců opakované shození překážky nevylučuje ze 

zkoušky, třetí zastavení vylučuje hřebce ze zkoušky. 

 

 

Obr. 

Skoková řada pro drezurní sekci                                            

 

 

100 cm 3letí 

120 cm 4letí 

 

 

                                     asi 10 až 11 m (6,5 až 7,5 m)                  120 cm     

 

                                                                                                                           

Skoková řada pro skokovou sekci 

 

 

130 cm 3letí 

150 cm 4letí 

 

 

                                     asi 10 až 11 m (6,5 až 7,5 m)                  130 cm     

 

 

 

 

 

 



Skoková zkouška na parkuru – pouze pro skokovou sekci 

 

 
 

 
Výška překážek do 100cm. 

1 - skoková řada                                    3 - triplebar  

1A - bariéra na zemi                             4 - kolmý skok 

1B - kříž                                                5 - oxer 

1C - dvojbradlí                                      6 - zeď 

1D - oxer                                               7 - oxer 

2 - zeď                                                    


