
Dovolujeme si oznámit Všem váženým majitelům, chovatelům a příznivcům koní, kteří se chtějí 

zúčastnit výběru hřebců do plemenné knihy CS následující informace: 

 

Výběr se uskuteční 16.3.2023 v areálu Equitana Martinice je možné si rezervovat ubytování 

Mail: recepce@equitana.cz, Tel.:+420 318 695 318 GSM:+420 602 501 918 

Je také možné rezervovat ustájení hřebců, které zajistí a uhradí pořadatel  

Tel.:paní Cibulková 724 351 721 

 

 

Ustanovená komise bude pracovat ve složení: Ing. David Vacek 

                                                                          Rudof Doležal 

                                                                          Jana Hanáková 

                                                                          MVDr. Zuzana Plundrová 

                                                                          Ing. Dušan Vantroba 

 

Komise má právo vyžádat si opravný skok nebo předvedení ukončit vzhledem k welfare 

předváděného zvířete. 

 

Veterinární podmínky: účast dle platných veterinárních předpisů 

 

1.Výstroj koně: 

Hřebec se musí předvádět na uzdečce se stihlovým udidlem, opatřené katalogovým číslem. 

Povolená ochrana nohou pro skok ve volnosti – přední kamaše. Hřebci musí být okování 

na přední končetiny, v dobrém zdravotním a výživném stavu. 

 

Vstup do haly bude všem účastníkům povolen 16.3.2023. 

Upozorňujeme chovatele, že bude dán dostatečný prostor na uvolnění a seznámení se skokovou 

řadou. Po domluvě je možno, aby byl majitel hřebce přítomen u skokové řady. 

 

2. Skok ve volnosti: 

Skok ve volnosti se předvádí na dráze podle přílohy V.1 ZŘ na překážkách základní výšky 110 cm 

postupně zvyšovaných dvakrát o 10 cm. Finální výška 130 cm. Po dohodě s majitelem hřebce je 

možné přizpůsobit vzdálenost v řadě podle potřeb hřebce a je možné vložit pomocnou bariéru mezi 

první dvě překážky skokové řady ve volnosti. Bariéra na zemi před první překážkou není povinná. 

U hřebců skokového zaměření se skok ve volnosti hodnotí rozdělený na dílčí kritéria skoková 

schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota ( ŠP kapitola 6 g1) a technika a styl skoku  (kap. 6 bod g2). 

 

Hřebci drezurního směru budou skákat ve volnosti maximálně do výšky 110 cm (zákl.Výška 90 cm) 

a skok ve volnosti se hodnotí jednou známkou za kritérium kap. 6 bod g. 

 

Při každém předvádění se zároveň hodnotí vnitřní vlastnosti hřebce ( temperament, charakter, 

ochota pro práci a vlohy pro výkon). 

 

Středa 15.3.2023: 

Příjezd a ustájení některých účastníků. U těchto hřebců se na požádání může provézt identifikace a 

veterinární kontrola hřebců  a nezbytné administrativní záležitosti.  

 

Čtvrtek 16.3.2023 

8:00 bude probíhat identifikace hřebců a kontrola průkazů a nezbytné administrativní záležitosti. 

Platba účastnického poplatku 1 000,-Kč, vydání čísla s kterým se bude hřebec pohybovat po celou 

dobu výběru do plemenné knihy CS. 

9:00 Zahájení – předvedení na tvrdém podkladě a posouzení exteriéru 

mailto:recepce@equitana.cz


Předvádění-zajišťuje pořadatel ( po domluvě je možné, aby si hřebce předvedl majitel či jeho 

zástupce – prosíme, aby byl vhodně oblečen). 

 

Následně 

Skok ve volnosti bude začínat po předvedení posledního hřebce na ruce, čas bude na místě 

upřesněn. Hřebci budou předvedeni dle katalogových čísel. Po absolvování posledního hřebce 

proběhne hodnocení a následná dekorace vítězného hřebce a ostatních umístěných. 

 

 

Pořadatel neručí za úrazy jezdců, koní a účastníků akce, jakožto ani za nehody, onemocnění, ztráty 

předmětů a jejich poškození. 

 

 

Děkujeme všem. Těšíme se na Vás        Svaz chovatelů Slovenského teplokrevníka v ČR 

 

 

 


