
Výkonnostní zkouška hřebců 70denním test (polní) 
 

Při polním testu jsou hřebci připravováni v domácích podmínkách a jsou dováženi do 
testačního zařízení v den zahájení, na kontrolní den po 35 dnech a na závěr testu po 70 dnech 
od zahájení. Sedmdesátidenní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním 
zařízení, které navrhuje RPK a schvaluje. V den zahájení hodnotitelská komise posoudí 
exteriér, pohyb na tvrdém podkladu a ověří skokové či pohybové vlohy daného jedince na 
jejichž základě hřebci umožní zařazení do testu. Komise je nejméně tříčlenná, pro celý test 
zůstává stejná a jmenuje ji RPK.     

Před zahájením testu musí majitel doložit kopii o potvrzení původu hřebce, RTG hřebce, 
ne starší 12 měsíců a protokol o zdravotním stavu hřebce (příloha X.) nejpozději s přihláškou 
do testu. 
 
Metodika provádění a hodnocení 70denního testu  
Začátek a průběh 70denního testu 

V den zahájení testu hodnotitelská komise posoudí exteriér a pohyb na tvrdém podkladu 
a prokáže skokové a pohybové vlohy na skokové řadě ve volnosti do 1 metru. Bude použita 
stejná skoková řada ve volnosti jako při kontrolním a závěrečném dnu. Bude se lišit pouze 
výška závěrečného skoku.  

Na začátku testu jsou majitelé hřebců seznámeni s termínem kontrolního dne a závě-
rečné zkoušky výkonnosti. Během konání testu jsou hřebci připravováni jezdci na závěrečnou 
zkoušku. Po 35 dnech výcviku je ve vybraném zařízení kontrolní den. V rámci tohoto dne po-
suzuje hodnotitelská komise stupeň výcviku u všech zúčastněných hřebců. 

V kontrolní den 70deního testu budou hřebci předvedeni ve všech předepsaných zkouš-
kách na tvrdém podkladu, skok ve volnosti a pod sedlem nebudou požadovány maximální 
výšky. Vyjímku při předvedení pod sedlem může po domluvě udělit hodnotitelská komise u 
čtyřletých hřebců, kteří rutinovaně a s dobrými výsledky absolvovali chovatelské soutěže KMK 
a dokončili obě kola při finále KMK. 

Každý hřebec, který je přihlášen a chce absolvovat 70denní test je povinen se zúčastnit 
zahájení testu, kontrolního dne a závěrečné zkoušky. Při nemožnosti dostavit se na kontrolní 
den ze závažných zdravotních důvodů, musí být tato skutečnost písemně doložena od veteri-
nárního lékaře a bude posouzena hodnotitelskou komisí, zda může hřebec pokračovat k závě-
rečné zkoušce. 
 
Během testu se posuzují níže uvedená selekční kritéria: 
 vnitřní vlastnosti (temperament, charakter, vlohy pro výkon, ochota k práci dle kapitoly 
6 ve ŠP odstavec „3“. Charakter se hodnotí podle chování koně ve stáji i pod sedlem.  
 výcvik (dle kapitoly 6 bod h  ŠP) 
 jezditelnost (dle kapitoly 6 bod i ŠP). 
Tyto známky udílí vedoucí výcviku.  
 
Závěrečná zkouška 70denního testu – metodika a hodnocení 
Zkouška může být jednodenní nebo rozdělená do dvou dnů, podle počtu zúčastněných hřebců. 
Pokud musí být zkouška dvoudenní musí hřebci zůstat ustájeni v areálu, kde bude zkouška 
probíhat.   
 
 
 
 



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 bod a)-
d)). 

 
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 (kap. 6 bod e) se hodnotí při volném pohybu řízeném předvaděči na osmičce při 
uvolňování před skokem ve volnosti.  

Cílem skoku ve volnosti je ohodnotit skokové schopnosti koně při skákání ve volnosti, 
to je při maximálním omezení venkovních vlivů. 

Skok ve volnosti se u skokových hřebců posuzuje ve zkušební řadě podle přílohy VI.1 
ZŘ na překážkách od základní výšky 110 cm postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm až na 130 
cm (pro tříleté koně) na 140 cm pro čtyřleté koně. Hodnotí se bodováním kritérií podle kapitoly 
6 bod g1 a g2. Pro hřebce drezurního směru je základní výška 90 cm, zvyšovaná po 10 cm na 
110 cm(tříletí) a 120 cm čtyřletí a hodnotí se pouze jednou známkou (kritérium kap. 6 bod 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.  
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 par-
kuru. Postupová řada dle přílohy VI.1 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku zkoušky. 
Výška poslední překážky, stanovená pro tuto zkoušku, je 110 cm a postupně se zvyšuje po 10 
cm do 130 cm (tříletý koně), 140 cm (čtyřletí koně) a má povinná 3 kola. Hřebec nemůže ab-
solvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 

Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodno-
cením 0 bodů.  

Po absolvování této části hřebec skokového směru pokračuje v parkuru výšky do 100 
cm na trase a překážkách uvedených v příloze VI.2 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení 
zkoušky s hodnocením 0 bodů.  

Při opracování před zkouškou a při zkoušce se hodnotí kritéria kap. 6 body d (klus), e 
(cval), g1 (skoková schopnost), g2 (technika a styl skoku), f (vnitřní vlastnosti), které se hodnotí 
i při drezurní zkoušce. 
Drezurně zaměření hřebci 

Absolvují skok ve volnosti podle přílohy VI.3 Výška stanovená pro hřebce drezurního 
směru je 90 cm a zvyšuje se po 10 cm na 110 cm pro tříleté a na 120 cm pro čtyřleté 
hřebce. Hřebci drezurního směru neabsolvují parkur. 

Při opracování před zkouškou a při zkoušce se hodnotí kritéria kap. 6 bod d (klus), e 
(cval), g1 (skoková schopnost), g2 (technika a styl skoku), f (vnitřní vlastnosti).  
 

Drezurní hřebci předvádějí drezurní úlohu podle přílohy VI.4 ZŘ na ohraničeném dre-
zurním obdélníku o doporučených rozměrech 60 x 20 m.  
 
Výstroj (skokoví i drezurní hřebci):  



Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné 
pomocné otěže, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče a martingal jsou povoleny pouze pro 
skokovou zkoušku.  

Zkušební jízdárna je vybavena překážkami dle příloh VI.2. 
 

Bodování a způsob výpočtu: 
Hodnotící komisaři zapisují své známky do protokolu pro komisaře (příloha VI.5a, 5b 

ZŘ) a jejich známky se po skončení výkonnostní zkoušky zadají do Protokolu daného hřebce 
a provede se výpočet.  
 
Výsledkem 70denního testu pro skokově zaměřené hřebce je Konečná známka pro skokově 
zaměřené hřebce.  
 

Výsledkem 70denního testu pro skokově zaměřené hřebce je Konečná známka pro 
drezurně zaměřené hřebce.  

 
 


