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Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR 
      Hřebčinec Nemošice, Nemošice 29, 530 03  Pardubice 

 

Tel.: 603 525 377                   www.studbookcs.cz                    E-mail:  schcs@studbookcs.cz 

 

Výkonnostní zkoušky klisen  
PK Slovenského teplokrevníka v ČR (CS) 

 
Základní zkouška výkonnosti klisen se koná jako jednodenní zkouška (dle Řádu PK a šlechtitelského 
programu plemene CS) a je přístupná klisnám, které: 
 

- v roce zkoušky dosáhnou věku 3 let  
- jsou narozené v rámci teplokrevných plemenných knih vedených v ČR 

- jsou zapsané do HPK CS (zápis proveden nejpozději v den konání zkoušky, a to před    

vykonáním vlastní zkoušky) 
                -   pro zápis do hlavního oddílu plemenné knihy klisen (HPKK) je požadováno     
                    předložení Potvrzení o původu vystaveného mateřskou PK, oboustranně     
                    prokazatelný původ min. do 3. generace předků, průměrná výsledná známka     
                    posuzovaných znaků min. 6,1 b.  

- majitel předloží originál Potvrzení o původu koně    

 

Pro kladné vyřízení žádosti o dotace je nutno doručit nejpozději do 30. září na adresu 
SCHCS tyto dokumenty: 
 

- řádně vyplněnou a podepsanou žádost o poskytnutí podpory na formuláři pro klisny 
PK CS 

- potvrzený výsledek zkoušky na výsledkovém protokolu pro PK CS 

- originál Potvrzení o původu koně 
- v případě zápisu klisny do PK CS až v den konání zkoušek také popisový list 

s hodnocením klisny 
 

Ke stažení : 
Výsledkový protokol – základní  zkouška výkonnosti klisen PK CS 
Žádost o poskytnutí podpory na ZVK – klisny PK CS 
 
Popisovými listy jsou vybaveni inspektoři provádějící zápisy klisen. 
 
 
Dotace za ZVK jsou vypláceny do konce příslušného roku (v prosinci) bankovním převodem na 
č. účtu uvedené v žádosti. 

      
Klisny mohou zkoušky výkonnosti pro PK CS vykonávat i na zkouškách výkonnosti 
pro PK ČT za těchto podmínek: 
 

- před zahájením zkoušek je nutno nahlásit komisi přání vykonávat zkoušku pro CS 
- klisna musí být zapsaná v HPK CS 
- výsledek zkoušky musí být zaznamenán ve výsledkovém protokolu pro PK CS 
- žádost o poskytnutí podpory musí být vyplněna na formuláři pro PK CS 

Žadatelům, jejichž klisny složily zkoušku v rámci PK CS na zkouškách pro PK ČT, bude 
vyplacená dotace snížena o 1.000,- Kč/ 1 klisnu. Jedná o částku, kterou účtuje za 1 klisnu Svaz 
chovatelů ČT Svazu chovatelů CS v ČR za umožnění vykonání zkoušky těmto klisnám. 
 
 
 

 

http://www.studbooksc.cz/
http://www.studbookcs.cz/doc/vysl_protokol_15.pdf
http://www.studbookcs.cz/doc/zadost_podpora_15.pdf
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Metodika základní zkoušky výkonnosti tříletých klisen  pro PK CS 
 
 
Požadavky: 1) Skok ve volnosti 100-110-120 cm, šířka 110 cm – viz. příloha  
                    2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti – viz. příloha 
                    3) Kavaletová řada – viz. příloha  
                    4) Postupová řada – viz. příloha  

 

Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně ohraničeném koridoru vypouštěním z ruky. 

Klisna nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvovala výšku nižší. Třetí chyba 
(zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů. 

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při celé 
zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné 
otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. 
Jezdce ustrojeného dle pravidel ČJF a čtenáře úlohy zajistí majitel klisny. 

 

Hodnotí se: 
- mechanika pohybu při drezurní úloze  
- vrozené schopnosti 
- pracovní ochota a charakter v průběhu celé zkoušky 
- skokové vlohy 
- připravenost 

 

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž 
nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů. 

Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška 
výkonnosti. 
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Příloha:  
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                Úloha pro zkoušku mechaniky pohybu a  
                                   ovladatelnosti            
 
 
 
                                        

A vjezd středním krokem 

X stát, pozdrav, středním 
krokem vchod 

C na pravou ruku 

M pracovní klus – lehký 1x 
kolem 

MXK změnit směr - prodloužený 
klus 

K pracovní klus - lehký 

A velký kruh 1x kolem 

A pracovní cval – velký kruh 1x 
kolem 

FM střední cval 

M pracovní cval 

C pracovní klus – lehký 

HXF změnit směr – prodloužený 
klus 

F pracovní klus - lehký 

A velký kruh 1x kolem 

A pracovní cval a velký kruh 1x 
kolem 

A přímo 

KH střední cval 

H pracovní cval 

C pracovní klus – lehký 

MXK změnit směr – prodloužený 
klus 

K pracovní klus - lehký 

H střední krok na dlouhé otěži 

K střední krok a otěže zkrátit 

A ze středu 

X stát, pozdrav, odjezd volným 
krokem na dlouhé otěži 

 


