
Podmínky zkoušek výkonnosti 
 

Proč zkoušky výkonnosti absolvovat? 
 
Pro klisny jsou zkoušky výkonnosti (dále jen ZV) nepovinné. Při úspěšném složení 
zkoušek vzniká u 3 – 4 letých klisen nárok na dotaci, při složení zkoušky na vyšší 
počet bodů, než je současné exteriérové hodnocení je v případě, že tomu nebrání jiné 
skutečnosti (např. nedostatečná KVH nebo vysoký podíl cizí krve) možnost 
přeřazení klisny do vyššího oddílu plemenné knihy. Nejzásadnějším benefitem 
úspěšného složení zkoušek by však měla být vyšší chovatelská hodnota klisny!! 
Úspěšné absolvování ZV je také podmínkou zařazení do Akceleračního programu 
klisen. 
 
Pro hřebce jsou ZV povinné. Každý nově zapsaný plemenný hřebec je musí 
nejpozději v roce následujícím po jeho zápisu do PK složit. 
 
Jaké jsou varianty ZV a z čeho se zkouška skládá? 
 
Protože u haflinga je kladen důraz na jeho všestrannost, je možnost vybrat si z dvou 
variant zkoušek – pod sedlem nebo v zápřeži. Zásadní je u haflinga také jeho 
charakter, proto je zkouška charakteru součástí obou variant. Westernová varianta 
zatím vypracována není, ale pro westernové koně je zde možnost ZV získat na 
základě vlastní sportovní výkonnosti na westernových soutěžích (viz dále). 
 
  Možnost A – zkouška pod sedlem 

• drezurní zkouška pod sedlem, 
• jednoduchá skoková zkouška ve volnosti,  
• zkouška charakteru  
 

Možnost B – zkouška v tahu 
• zkouška v zápřeži  - vozatajská úloha, 
• zkouška v lehkém tahu – kláda či saně,  
• zkouška charakteru   

 
 
Jaké jsou podmínky pro účast? 
 
Klisna/hřebec musí být zapsáni v PK. Majitel koně musí na místě doložit průkaz koně 
a potvrzení o původu. Jinak je nutné splnit běžné veterinární podmínky pro přesun 
koně v daném roce.  
 
 
Jaké jsou podmínky úspěšného absolvování: ZV? 
 
 splnění všech jednotlivých částí, 
 možnost opakovat zkoušky maximálně dvakrát (včetně prvního pokusu), 
 zkouška může být nahrazena: 
a) sportovní výkonností (dle pravidel ČJF a FEI po doložení majitelem): 



• absolvováním parkúru minimálně stupně Z s výsledkem maximálně 12 
trestných bodů nebo 

• absolvováním drezúry minimálně stupně Z s celkovým hodnocením větším 
než 50% nebo 

• absolvováním kompletní soutěže ve spřežení 
• absolvování reiningu minimálně na úrovni amatérů, nebo mládeže 

v soutěžích WRC stupně B, nebo ČJF s nenulovým hodnocením,  
• absolvování trailu minimálně stupně B s nenulovým hodnocením; 

b) absolvováním zkoušek výkonnosti v chovatelsky vyspělé zemi – dle zvážení 
Radou PK. 

c) dokončenou účastí v sedlovém šampionátu haflingů, tj. dokončením všech tří 
disciplín 

d) dokončenou účastí ve vozatajském šampionátu haflingů, tj. dokončením obou 
disciplín 
 

 
Jaký je způsob hodnocení? 

 

Hodnotí se celými čísly 1 až 10 bodů. 

Bodování je slovně vyjádřeno následovně: 
 
nedostatečný  1 - 2 body      
podprůměrný  3 - 4 body      
průměrný        5 - 6 bodů      
nadprůměrný  7 - 8 bodů       
vynikající        9 - 10 bodů.  

 
Hodnocení budou provádět minimálně tři hodnotitelé jmenovaní RPK.  
Koeficienty: 

• zkouška drezurní, zápřež            0,5 
• skoková zkouška, lehký tah        0,3 
• hodnocení charakteru                  0,2 

 
Každá disciplína se hodnotí pomocí bodové stupnice 1 – 10. Za každou část obdrží 
účastník po jedné známce od každého člena komise. 

Výsledek zkoušky se vypočte z průměru bodového hodnocení všech členů komise 
v jednotlivých částech, vynásobením těchto průměrů koeficienty a součtem těchto 
podílů. Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, 
přičemž nesmí v jednotlivých disciplínách obdržet hodnocení pod 5 bodů (nižší nežli 
průměrnou). Klisny a hřebci mohou v případě zranění při zkoušce výkonnosti 
opakovat celou zkoušku nebo jen discipliny, které neabsolvovali. Při dokončení 
zkoušek výkonnosti a nesplnění limitu v jedné disciplině mohou klisny a hřebci 1x 
opakovat tuto disciplinu v termínu stanoveném RPK. 
 
 
Jak vypadají jednotlivé části ZV? 
 

1. Drezurní úloha 
 



Kůň vykoná čtenou úlohu na drezurním obdélníku 20 x 40m (případně 20 x 60 m); 
povoleno je pouze uzdění jednoduchým stihlem bez pomocných otěží, martingalu. Je 
zakázáno použití ostruh a bičíku delšího než 75 cm. 
Posuzují se: 
- základní chody koně 
- ochota a jezditelnost 
- připravenost 
 
Výsledná známka za drezurní úlohu je průměrem 3 výše uvedených. 
 
Drezurní úloha 

ČJF  P1         Obdélník 20 x 40 m (20 x 60 m)                                             Informativní čas: 3 min 30 s 

  Body  Prvek 
1. A 

X 
 
C 

Vjezd pracovním klusem 
Stát, pozdrav 
Pracovním klusem vchod 
Na pravou ruku 

2. M-K 
K 

Změnit směr, lehký klus 
Pracovní klus 

3. Mezi K-A 
A 

Pracovní cval 1x kolem obdélníku 
Pracovní klus 

4. B Velký kruh  
5. C 

H-B 
Stát, 4 sekundy nehybnost, pokračovat středním krokem 
Změnit směr 

6. B 
mezi F-A 
A 

Pracovní klus 
Pracovní cval 1x kolem obdélníku 
Pracovní klus 

7. E Velký kruh  
8. A 

X 
Ze středu 
Stát, pozdrav 

 
Pracovní klus může být v jednotlivých cvicích „vysezen“ nebo „lehký“ – dle rozhodnutí jezdce. 

 
2. Skoková zkouška 

 
 Skok ve volnosti, tj. skoková ulička se dvěma překážkami. Kombinace 30 – 40 cm 
vysoká kavaleta a za ní na dva cvalové skoky ve vzdálenosti 9,0 – 9,7 m doublebar 
s přední bariérou ve výši 60, 70 a 80 cm, o šířce 80 cm, s výší zadní bariéry ve výši 
70, 80 a 90 cm. V průběhu zkoušky každého koně není povoleno vzdálenost mezi 
skoky měnit. Na absolvování těchto 3 výšek má klisna 4 pokusy. Posuzuje se 
především: 
- ochota ke skoku a pozornost  
- styl skoku.  
Výsledná známka je průměrem dvou výše uvedených. 
 

3. Zkouška charakteru 
 

Vlastní zkouškou charakteru je krátké předvedení na ruce, osedlání, případně 
postrojení před porotci a zvednutí všech čtyř končetin. K hodnocení charakteru se 
přihlíží v průběhu celých ZV.  
U koně smí být pouze jezdec, nebo kočí a jeden pomocník. 
 



4. Zkouška v zápřeži 
 

Je povoleno jednospřeží mezi dvěma oji, nebo v páru. V páru se může zkoušky 
zúčastnit pouze se stejně starým (3 – 4letým koněm). 
Koně jsou postrojováni v libovolných postrojích, uzdění jednoduché stihlové udidlo. 
Pomocné otěže nejsou povoleny. 
 
Hodnotí se: 
- základní chody   
- ochota a ovladatelnost 
- připravenost. 
 
 
Vozatajská úloha 

 
Úloha FI – FEI drezurní vozatajská úloha 
Délka trvání průměrně 10 minut, obdélník 100 x 40 m. 

 
 Body obdélníku Prvek 

1. A 
X 

Vjezd pracovním klusem. 
Stát. Pozdrav. 

2. X C M Pracovní klus. 
3. M X K 

K A F 
Prodloužený klus. 
Pracovní klus. 

4. F X H 
H C M 

Prodloužený klus. 
Pracovní klus. 

5. M X K Krok. 
6. K A F Pracovní klus. 
7. F X H Krok. 
8. H C M B 

F A D 
Pracovní klus. 

9. D 
 

D X 

Kruh na pravou ruku (průměr 20 m), následně kruh na levou ruku (průměr 
20 m) 
Pracovní klus. 

10. X Stát 10 vteřin. 
Kroky zpět 3 metry. 

11. X G 
G 

Pracovní klus. 
Stát. Pozdrav. 
Opustit kolbiště v pracovním klusu. 

 
          

5. Zkouška v tahu:  
 

Hodnotí se v samotě - 3x zastavit a znovu zabrat v zápřeži na 50m dlouhé dráze, 
předepsaná zátěž jsou saně či kláda 0,2 m3 (o hmotnosti 150 kg ((+-5kg)).  
Hodnotí se 1. 2. a 3. zabrání, tedy 3 známky. 
 
 
 
 
 


