
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)v roce 2009

V roce 2009 budou konány výkonnostní zkoušky klisen v souladu s platným šlechtitelským programem 
pro řád PK CS podle bodu IX.4.1. – Základní zkouška výkonnosti klisen jako jednodenní zkouška pod 
sedlem.

Zkouška výkonnosti je přístupná klisnám, které:

- v roce 2009 dosáhnou věku 3 let 
- jsou narozené v rámci PK CS nebo PK ČT (zkouška není přístupná importovaným 

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

vykonáním vlastní zkoušky)
                -   pro zápis do hlavního oddílu PK klisen je požadován oboustranně prokazatelný
                    původ min. do 3. generace předků a průměrná výsledná známka posuzovaných 
                    znaků min. 6,1 b. 
- majitel předloží originál potvrzení o původu koně   

SCHCS poskytuje v roce 2009 podporu  do 13.000,- Kč na klisnu zapsanou do 
PK CS, která úspěšně absolvuje zkoušku výkonnosti pro PK CS. Podpora bude 
vyplacena  majiteli  na  žádost,  doručenou  do  30.9.2009  na  adresu  SCHCS 
(Hřebčinec Nemošice, Nemošice 29, 530 03  Pardubice).

Pro kladné vyřízení žádosti o dotace je nutno doručit nejpozději do   30.9.2009 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 2009 budou vyplaceny do konce roku (v prosinci) 2009 na č. účtu uvedené 
v žádosti.
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Termíny výkonnostních zkoušek organizovaných Svazem chovatelů slovenského 
teplokrevníka v     ČR  

14.8.2009  Zemský hřebčinec Písek, s.p.,
U Hřebčince 479, 397 01  Písek, 
tel.: 382 214 121, 737 274 803, e-mail: hrebcinec.pisek@quick.cz

  
15.9.2009 Mnětice, 10.00 hod., kontakt MVDr. Jindřich Müller, tel.: 603 579 583
                             ERC s.r.o., U Kapličky 14, 530 02  Pardubice, e-mail: muller@pce.cz 

16.9.2009 Trojanovice u Frenštátu p. R., 9.00 hod., kontakt MVDr. Vít Holý, tel.:777 269 849
                             Borová 125, 747 23  Bolatice, e-mail: vit.holy@email.cz 

19.9.2009 Deštné v Orlických horách, kontakt Jiří Kotyza, tel.: 494 663 218, 731 570 626
                             Deštné v Orlických horách 424, 517 91, e-mail: adam.kotyza@tiscali.cz 

Písemné přihlášky k ZVK podává majitel klisny kontaktní osobě nejpozději týden před konáním 
zkoušek.

Účastnický poplatek 1.000,- Kč uhradí majitel klisny pořadateli zkoušek (nikoli SCHCS).

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

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

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.

Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na ohraničeném obdélníku 20 x 60 m. Při 
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.

Po ukončení předvedení je veleno odsedlat a provede se posouzení  mechaniky pohybu v kroku a 
klusu při předvedení na ruce. Při následujícím nasedlávání se posuzuje přiměřenost temperamentu a 
charakter. 
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Hodnotitelská komise je 3-členná a jmenuje ji rada plemenné knihy.

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

Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu.

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

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

4


	střední cval

