Přehlídka mladých hřebců, zkouška vloh a vlastností jezdeckého koně a
výběr hřebců do plemenitby.
Přehlídka a zkouška vloh a vlastností jezdeckého koně a výběr hřebců do plemenitby je pracovní
chovatelská akce nutná k naplnění Šlechtitelského programu plemene Slovenský teplokrevník. Akce je
jednodenní. Proběhne dne 15.4.3021 v areálu Jezdecké školy manželů Půlpánových na Hradištku u
Sadské od 9 hodin dopoledne. Případné ustájení hřebce je možné domluvit s panem Petrem Půlpánem
777847110.
Přihlášku hřebce na zkoušku je nutné zaslat na svaz do 15.2.2021.
Přihláška musí obsahovat jméno a životní číslo hřebce, přesný datum narození, čtyř generační původ,
adresu majitele, případně stručný rozbor rodiny hřebce (výkonnost matky, sourozenců a příbuzných).
Hřebci musí být podkováni na předních končetinách.
Účast hřebce na zkoušce je zpoplatněna částkou 1.000 Kč splatnou před zahájením zkoušky.
Vzhledem k nákazové situaci bude v roce 2021 tato zkouška a výběr hřebců do plemenitby probíhat
oproti předchozím létům v upravené formě tak, aby v jejím průběhu byla v maximální možné míře
dodržena všechna protiepidemiologická opatření.
Akce proběhne s vyloučením veřejnosti. Vstup do areálu bude povolen pouze majiteli hřebce a nutné
obsluze hřebce. Při předvedení hřebců budou hřebci prostorově i časově od sebe odděleni.

Zkouška vloh a vlastností jezdeckého koně
Zkouška je určena především pro vybrané hřebce plemene slovenský teplokrevník i dalších plemen
akceptovaných plemennou knihou slovenský teplokrevník ve věku 30 až 36 měsíců stáří. Provádí se
v měsících lednu až březnu.
Hodnocení provádí minimálně pětičlenná hodnotitelská komise. Aritmetický průměr známek všech
hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Vzhledem k nákazové situaci bude podrobný výsledek zkoušky
s hodnocením jednotlivých hřebců následně uveřejněn na web. stránkách svazu po skončení zkoušky.
Hodnotí se
- mechanika pohybu
- skok ve volnosti
- vnitřní vlastnosti
Mechanika pohybu
- hodnotí se známkou 1 - 10 ve všech třech základních chodech (krok, klus, cval),
- při hodnocení se posuzuje:
- mechanika pohybu v kroku a klusu na ruce a následně mechanika pohybu v kryté jízdárně ve volném
pohybu. Posuzuje se způsob pohybu, prostornost, pružnost, takt, akce a kadence.

Skok ve volnosti
Cílem je ohodnotit skokové schopnosti koně při skákání ve volnosti, to je při maximálním omezení
venkovních vlivů.
Zkouška se provádí v kryté hale nebo v ohraničené venkovní jízdárně v uličce. Koně absolvují zkoušku
samostatně po jednom, při volném pohybu po vypuštění do zkušební dráhy bez výraznějšího použití
biče nebo jiných verbálních pomůcek. Skáče se na levou ruku.
Skok se skládá z kavalety vysoké 50 cm, na vzdálenost 6,5 až 7,2 m doublebar vysoký 80 až 90 cm, na
vzdálenost 7,2 až 7,5 m doublebar vysoký 110 až 120 cm široký 110 cm s přední šikmou stěnou.
Hodnotí se ochota, klidné chování koně, způsob provedení skoku (styl skoku, pozornost, technika
práce nohou, obratnost, pružnost, kmih, výbušnost, snaha o nápravu předcházející chyby apod.), a to
ve smyslu sledování chovného cíle. Hodnotí se známkou známkou 1- 10.
Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) nebo nepřekonání konečné výšky (120 cm) zkoušku
končí s hodnocením 0 bodů.
Vnitřní vlastnosti
Hodnotí se v průběhu celé výkonnostní zkoušky, posuzují se vlastnosti požadované v chovném cíli a
hodnotí se známkou 1 - 10.
Výslednou známkou je průměr známek všech hodnotitelů.

Výběr hřebců do plemenitby respektive výběr hřebců pro zápis do plemenné
knihy Slovenského teplokrevníka (PK( bude proveden následně po skončení zkoušky vloh a
vlastností jezdeckého koně. Výběr provádí stávající hodnotitelská komise. Mimo prezentace hřebce
ve zkoušce se hodnotí genetická hodnota hřebce ze strany otce i matky (prověření linie a rodiny ve
sportu a v plemenitbě a potřeba a dosavadní zastoupení genetiky, kterou hřebec nese v populaci
plemene slovenský teplokrevník. Výsledek bude ohlášen po skončení výběru.
Vlastní zápis do PK je pak podmíněn předložením rentgenových snímků dolních končetin a jejich
kladným hodnocením a zaplacením poplatku pro zápis do PK.
Souběžně bude proveden a vyhlášen i výběr hřebců pro soutěže Kritéria mladých koní.

