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Řád Asociace svazů chovatelů koní České republiky, 

občanského sdružení pro ochranu zvířat 

při veřejném vystoupení nebo svodu koní – při bonitacích, 

výkonnostních zkouškách, výstavách, aukčních trzích, 

propagačních veřejných vystoupeních a soutěžích 

 

 
Čl. 1 

Název a sídlo osoby pořádající veřejné vystoupení nebo svod 

 

(1) Tento řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu koní byl zpracován a je 

určen pro Asociaci svazů chovatelů koní České republiky, občanské sdružení (dále jen 

„ASCHK ČR o.s.“), U hřebčince 479, 397 01 Písek, IČ 00551643. 

 

(2) Žadatel uvedený v odstavci 1 jako organizátor veřejného vystoupení nebo svodu v souladu 

s ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů, vydává po projednání a schválení Ministerstvem zemědělství tento „Řád Asociace 

svazů chovatelů koní České republiky, občanského sdružení pro ochranu zvířat při veřejném 

vystoupení nebo svodu koní – při bonitacích, výkonnostních zkouškách, výstavách, aukčních 

trzích, propagačních veřejných vystoupeních a soutěžích“ (dále jen ,,Řád“). 

 

Čl. 2 

Účel a cíle Řádu 

(1) Účelem Řádu je jednotně metodicky informovat chovatele koní, organizované v ASCHK 

ČR o.s., o současných požadavcích na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu při veřejných 

vystoupeních a svodech koní. Tyto požadavky ujednotit tak, aby se jimi chovatelé mohli řídit 

a zabezpečit požadovanou úroveň péče o zvířata.  

 

(2) Řád nenahrazuje ustanovení a podmínky stanovené právními předpisy, zejména zákonem 

č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. doklad o provedení stanovených vyšetření zvířat, 

kontrola zdravotního stavu zvířat), zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a 

evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (např. průkaz koně, stanovený způsob označení koní, 

atd.).  

 

(3)Bonitace, výstavy, výkonnostní zkoušky a podobné akce uvedené v čl. 5 poskytují přehled 

o současném chovatelství a jsou příležitostí pro zhodnocení chovatelské práce. Slouží 

k realizaci a prezentaci šlechtitelských plemenářských úkolů, k propagaci chovatelské práce a 

vytvářejí prostor pro chovatelské soutěžení. Podle zákona č. 166/1999 Sb. jsou bonitace, 



2 

 

přehlídky, výstavy, aukční trhy, propagační veřejná vystoupení a soutěže a výkonnostní 

zkoušky považovány za svody zvířat. Veřejná vystoupení, nebo svody jsou pořádány 

organizačními jednotkami ASCHK ČR o.s. zpravidla za účelem výběru vhodných jedinců do 

dalšího chovu a jejich ohodnocení. Jedná se o následující akce: 

 

A) bonitace  

B) výkonnostní zkoušky  

C) výstavy, aukční trhy, propagační veřejná vystoupení a soutěže  

   

(4) Podle tohoto Řádu  nelze provádět zvláštní způsob výcviku koní pro přípravu a provedení 

triků nebo výkonu v cirkuse, divadelním a varietním představení, filmu, televizním programu 

nebo podobném veřejném představení nebo pořádat veřejná vystoupení a svody jejichž 

podmínky přesahují zejména v náročnosti na výkon koní, použití pomůcek a postrojů 

ustanovení Řádu  (např. cvalové a klusácké dostihy, dálkové distanční jízdy), v takových 

a podobných případech si musí členové ASCHK ČR o.s. vyžádat schválení vlastního řádu.  

 

(5) Účastníci veřejného vystoupení nebo svodu dbají na dodržování Řádu  a zabezpečení péče 

o zvířata, jejich ochranu a pohodu, při tom respektují pokyny pořadatele. 

 

Čl. 3 

Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu koní 

 (1) Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu jednotlivých 

veřejných vystoupení nebo svodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a 

péče o zvířata, je fyzická osoba, která je členem, nebo smluvním partnerem ASCHK ČR o.s.  

(dále jen ,,pořadatel“). 

 

 (2) Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro veřejné vystoupení 

nebo svod krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze místně 

příslušné podle místa konaných vystoupení nebo svodu (dále jen „KVS“). Součástí žádosti je 

prohlášení o platnosti tohoto Řádu. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení 

prohlášení o platnosti Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním veřejného 

vystoupení nebo svodu místně příslušné obci. 

 

(3) Pořadatelem  při veřejném vystoupení nebo svodu musí být pouze osoba znalá v oboru 

biologie koní a chovatelských podmínek s takovými teoretickými a praktickými znalostmi o 

koních a používaném chovatelském systému, aby byla schopna 

a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu koní, 

b) zjistit změny v chování koní, 

c) určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a pohody koní, 

d) bezpečně s koňmi manipulovat, 

e) organizačně zabezpečit ochranu koní při pořádání veřejného vystoupení nebo svodu. 

f) zabezpečit koně proti úniku. 

 

(4) Pořadatel je povinen seznámit se s platnými právními předpisy na ochranu zvířat včetně 

tohoto Řádu , řídit se jimi a zabezpečit jejich dodržování při veřejném vystoupení nebo svodu. 

 

(5) Práva a povinnosti pořadatele  

a) kontrolovat dodržování Řádu v místě veřejného vystoupení nebo svodu a vyžadovat od 

přítomných chovatelů plnění povinností tohoto řádu a při zajištění závad jejich odstranění.  
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b) mít po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu tento Řád k dispozici v písemné 

podobě a na vyžádání jej předložit účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat.  

 

Čl. 4 

Druh zvířat, která se veřejného vystoupení nebo svodu účastní a omezení pro zvířata 

ve vztahu k prováděné činnosti, 

 

(1) Řád svodu se vztahuje na koně, osly a jejich křížence (dále jen koně), všech věkových 

kategorií, plemen a rázů chovaných členy ASCHK ČR o.s. Maximální počet koní, kteří se 

mohou veřejného vystoupení nebo svodu zúčastnit je 3.000.  

 

(2) Veřejného vystoupení nebo svodu zvířat se podle tohoto Řádu  mohou zúčastnit zdraví 

koně v dobré kondici. 

 

(3) Předvádění nebo jiné činnosti při veřejném vystoupení nebo svodu se nesmí účastnit 

a) kůň, který je nemocný nebo podezřelý z onemocnění, které by ovlivnilo jeho výkon 

nebo mu působilo bolest, utrpení nebo poškození zdravotního stavu, 

b) kůň, který je pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník 

(chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek 

požadováno k jejich zjištění,  

c) kůň, který nebyl na svod připravován a jehož kondice neodpovídá předpokládané 

zátěži, 

d) klisna v říji, klisna v poslední třetině březosti, nebo klisna se sajícím hříbětem, 

pokud to není zvlášť Řádem povoleno např. při předvádění stáda, rodin apod. 

e) kůň, který je léčený; takto postižený kůň se může účastnit pouze po vyšetření 

veterinárním lékařem a s jeho souhlasem, 

f) kůň, který má poruchu zraku na obou očích nebo je slepý na jedno oko; kůň slepý na 

jedno oko se může účastnit pouze po odborném oftalmologickém vyšetření 

veterinárním lékařem a s jeho souhlasem, 

g) kůň, na kterém byl proveden zákrok (§ 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) měnící vzhled (zejména koně 

s kupírováním ocasu, nebo ušních boltců, koně s úpravou inervace nebo šlach ocasu - 

vysoké nesení ocasu), 

h) kůň, který byl podroben zákroku (§ 4 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 

proti týrání, ve znění pozdějších předpisů) měnícím výkon (např. neurektomie - přetětí 

nervu na končetině),  

j) kůň s neošetřenými a poškozenými kopyty, nebo kůň okovaný nedovoleným 

způsobem, zejména s využitím ozubů tvaru písmene „H“, 

i) kůň přepravený na veřejné vystoupení nebo svod nevhodným způsobem, dopravním 

prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto Řádem,  

j) kůň se speciálními pomůckami (rozšiřovačem nozder, podvázáním jazyka, apod.), 

k) kůň s permanentně zavedenou tracheotomickou kanylou (tj. chirurgické otevření 

trachey přes kůži). 

 

 

(4) Aktuální seznam zvířat, včetně údaje o počtu, původu a identifikaci zvířat používaných při 

veřejném vystoupení vede pořadatel a předloží jej na vyžádání orgánům ochrany zvířat. Tento 

seznam uchovává po dobu 3 let od ukončení veřejného vystoupení nebo svodu zvířat. 
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Čl. 5 

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných 

s koňmi 

 

(1) Koním, kteří se zúčastní veřejných vystoupení nebo svodů, musí být zajištěna péče 

o jejich pohodu ve vztahu k jejich věku a plemenné příslušnosti. Za péči o koně odpovídá 

chovatel. Po ukončení činnosti s koňmi jim musí být vždy zajištěna péče, která odpovídá 

stupni výkonu a případné únavě po něm. Pokud to není již součástí prováděné činnosti 

(např. při vyjížďkách), postupně se snižuje jejich požadovaný výkon a podle možnosti se 

ukončí uvolňovací jízdou v kroku. Pokud tomu tak není, musí se takoví koně v kroku 

provádět, provede se očištění a  ošetření srsti, kontrola a ošetření kopyt. Odstavení nebo 

ustájení neošetřeného, zejména zpoceného koně, bez uvedeného základního ošetření je 

posuzováno jako nedostatečná péče vedoucí k utrpení. 

 

(2) Každý kůň musí být na individuální předvedení na veřejném vystoupení nebo svodu 

vyčištěn s ošetřenými (podkováním nebo korekturou kopyt) a namazanými kopyty.  
  

(3) Podle plemenné příslušnosti a věku, koně podle tohoto Řádu  absolvují: 

 

A) bonitace (posouzení exteriéru) 

 

1) Koně předvádění k posouzení exteriéru tzv. „na ruce“ jsou vedeni ošetřovatelem na 

uzdečce s jednoduchým stihlovým udidlem nebo vodicím udidlem proti vzpínání (tzv. 

„steigerzaun“) a otěžemi nebo na předváděcí lonži tak, aby byla zajištěna jejich ovladatelnost. 

Hříbata po odstavu mají ohlávku. Koně jsou předvádění v chodu krok nebo klus. Kategorie 

chovných koní nesmí mít chrániče nebo bandáže na končetinách. 

  

2) K předvádění pod sedlem nejsou povoleny pomocné otěže a ostruhy. Chod koní je 

libovolný. Na žádost majitele koně může předseda komise povolit martingal nebo vyvazovací 

otěže. Kategorie chovných koní nesmí mít chrániče nebo bandáže na končetinách.  

 

3) Volně je možné předvádět skupinu např. stádo matek s hříbaty, stádo ročků atd. Koně se 

volně pohybují ve vyhrazeném prostoru. To se nevztahuje na skupiny pohlavně dospělých 

hřebců, které se předvádějí individuálně za vedení ošetřovatelem nebo jezdcem.  

     

B) základní výkonnostní zkoušky 

 

I. teplokrevná plemena 

1) Zkouška hřebců 100 denním testem 

100 denní test vykonávají hřebci, kteří v roce jeho konání dosáhnou tří let. Hřebci musí být 

zdraví, prostí zjevných dědičně podmíněných a konstitučních vad a chorob. 

 

Hodnocení exteriéru se provádí na ruce, za klidu a na tvrdém podkladu. 

 

Hodnocení výkonnosti se provádí při předvedení na ruce na tvrdém podkladu, při skoku ve 

volnosti, jezditelnosti a skokové zkoušce pod sedlem. 

a) Skok ve volnosti se provádí v kryté hale, při volném pohybu na překážkách. Je povolena 

i možnost vypouštění z ruky před překážkami. Výška překážky stanovená pro tuto zkoušku je 

110 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 140 cm. Hřebec nemůže absolvovat další výšku, 

aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 
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b) Jezditelnost - koně mohou být bez jezdce rozpohybováni v délce do 15 minut.  Zkoušky se 

provádějí na travnatých nebo pískových kolbištích, v hale nebo na otevřené ohrazené jízdárně. 

Kůň je pohybován pod sedlem v různých chodech i ruších. 

c) Skoková zkouška pod sedlem se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na 

gymnastické řadě a parkúru. Gymnastická řada je na začátku zkoušky absolvována třikrát. 

Počáteční výška překážek je zvyšována bez ohledu na eventuální chyby - zastavení nebo 

shození od 100 do 120 cm. Po absolvování této části hřebec pokračuje v parkúru o výšce 100 

cm.  

 

2) Základní zkouška výkonnosti klisen a hřebců v testačních odchovnách 

Zkouška je určena pro tříleté klisny splňující podmínky zápisu do hlavní plemenné knihy 

(dále jen HPK) a plemenné knihy (dále jen PK), a pro tříleté hřebce odchované v testačních 

odchovnách. 

a) Zkouška sedlových disciplín 

1) Skok ve volnosti 100-110-120 cm, šířka 110 cm  

2) Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem.  Je posuzována prostornost a 

ruch jednotlivých chodů. Dále je posuzována citlivost a prostupnost koně na pomůcky 

(pokyny) předvádějícího. 

3) Postupová řada se provádí v kryté hale, při volném pohybu na překážkách. Je povolena 

i možnost vypouštění z ruky před překážkami. Výška překážky stanovená pro tuto zkoušku je 

100 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 120 cm. Hřebec, či klisna nemůže absolvovat další 

výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší. 

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.  

b) Zkouška v zápřeži 

Zkouška je určena pouze pro klisny. Zkouší se ve dvojspřeží, případně i jednospřeží ve dvou 

ojích v lehké zápřeži (kočár nebo bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje).  

Jízdárna: 40 x 100 m. 

Mechanika pohybu a ovladatelnost v drezurní úloze. Drezurní úloha obsahuje jízdy v kruhu, 

změny směru jízdy, změny ruchu, zastavení.   

Je posuzována prostornost a ruch jednotlivých chodů. Dále je posuzována citlivost a 

prostupnost koně na pomůcky (pokyny) předvádějícího. 

Ihned po skončení drezurní úlohy následuje zkouška ovladatelnosti na parkúru pro zápřež, 

 předepsaný chod : klus. Parkúr sestává z průjezdů vyznačených shoditelnými kužely o šířce 

min. 180 cm. 

Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny. 

Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze. 

Lehká zápřež: dvojspřeží s max. zátěží 4 osob, jednospřeží s max. zátěží 2 osob. 
 

3) Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách 

u odstávčat po ukončení naskladnění 

Hřebečci jsou předváděni na ruce. Posuzuje se vzrůst, tělesný rámec a korektnost. Exteriér je 

posuzován v chovatelském postoji, následuje mechanika pohybu v  klusu na pohybové dráze, 
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u hřebečků ve stáří 1 a 2 roky před zahájením a po ukončení pastevního období a u tříletých 

hřebečků do doby zahájení výcviku 

Hřebečci jsou předváděni na ruce. Posuzuje se vzrůst, tělesný rámec a korektnost Exteriér je 

posuzován v klidu, následuje mechanika pohybu klusu na pohybové dráze 

a překonávání překážek. Překážka pro věk 1-2 roky je vysoká 80 cm , pro věk 2-3 roky je 

vysoká 100 cm,  

u hřebečků tříletého ročníku před zahájením pastevního období  

Hřebečci jsou předváděni na ruce. Posuzuje se vzrůst, tělesný rámec a korektnost Exteriér je 

posuzován v klidu, následuje mechanika pohybu v  klusu na pohybové dráze a  

překonávání překážek 100 cm.  

Pohybovou drahou pro překonávání překážek je míněna vyznačená plocha s travnatým, nebo 

písčitým povrchem, v případě, že je na ní předváděna pouze mechanika pohybu, může být 

povrch tvrdý (beton, asfalt).  

 

II. Chladnokrevná plemena 

 

1) Zkoušky výkonnosti klisen a hřebců v testačních odchovnách 

Zkoušek výkonnosti se mohou zúčastnit klisny zapsané do plemenných knih a hřebci 

u dvouletého ročníku v testačních odchovnách. 

Zkouška v zápřeži 

Zkouší se ve dvojspřeží, případně i jednospřeží. Jednospřeží ve 2 ojích. Ve dvojspřeží 3letá 

klisna opět jen s 3letou klisnou (bez tzv. učitele), starší klisny bez omezení vždy 

v chomoutovém postroji.  

Jízdárna: 40 x 100 m. 

Mechanika pohybu a ovladatelnost v drezurní úloze. Drezurní úloha obsahuje jízdy v kruhu, 

změny směru jízdy, změny ruchu, zastavení.   

Je posuzována prostornost a ruch jednotlivých chodů. Dále je posuzována citlivost a 

prostupnost koně na pomůcky (pokyny) předvádějícího. 

Ihned po skončení drezurní úlohy následuje zkouška ovladatelnosti na parkúru pro zápřež, 

 předepsaný chod : klus. Parkúr sestává z průjezdů vyznačených shoditelnými kužely o šířce 

min. 180 cm. 

Zkouška v tahu: 3x zastavit a znovu zabrat v těžké zápřeži.  

Těžká zápřež je předváděna pouze v jednospřeží se saněmi s hmotností 300 kg.  

 

2) Zkoušky výkonnosti hřebců 

Test v délce trvání 60 dnů ukončený jednodenními zkouškami výkonnosti mohou vykonat 

hřebci dvou a tříletého ročníku. Hřebci zařazení do testu musí být zdraví, prostí zjevných, 

dědičně podmíněných a konstitučních vad a chorob. 

Hodnotí se:  

a) Exteriér v chovatelském postoji na ruce, na tvrdém podkladu.  

b) Ovladatelnost hřebců na předepsaném vozatajském parkuru. Hřebci, tento parkur absolvují 

v klusu zapřaženi v páru.  Parkurem jsou míněny průjezdy vyznačené kužely o šířce min. 2 

metry.  

c) Zkouška spolehlivosti v tahu v samotě v jednospřeží v saních. Hmotnost saní plus břemene 

se rovná nejméně dvaceti pěti procentům relativní tažné síly koně. Maximálně pak 500 Kg. 

Zkouška probíhá na 100 m dlouhé, pískové dráze, na které kůň podle pokynů zkušební 

komise třikrát zastaví a zabere.  
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III. Malá plemena a pony 

 

Výkonnostních zkoušek se mohou zúčastnit min. 3letí hřebci a  min. 3 leté klisny. 

1) Zkouška ve volnosti + pod sedlem 

Skládá se:  1) Skok ve volnosti 

    2) Drezurní zkouška 

    3) Skoková zkouška 

Pro tuto zkoušku jsou klisny a hřebci rozděleni do 3 skupin dle kohoutkové výšky hůlkové 

(dále jen KVH):  

1) do 120 cm 

         2) 121 – 135 cm 

         3) 136 – 148 cm 

ad 1) Skok ve volnosti 

Klisny a hřebci absolvují skok ve volnosti na dvojskoku s jedním cvalovým skokem.Ve 

dvojskoku je prvním skokem kolmý skok, druhým doublebar. Pro usnadnění odskoku bude 

před prvním skokem položena odskoková bariera.Vzdálenost odskokové bariery i vzdálenost 

ve dvojskoku bude upravena vždy dle výškových kategorií koní. Klisny a hřebci kombinaci 

skoků absolvují celkem 3x. Z toho 2x na nezvýšených překážkách a poté 1x na zvýšeném 

doublebaru o 10cm / přední i zadní bariera / 

Pro výšku překážek v základním kole pak platí následující :  

1. skupina : kolmý skok 30cm , doublebar 30,40 /šířka 40/ 

2.  „ „ „ 40cm „ 40,50 „ 50 

3.  „ „ „ 50cm „ 50,60 „ 60 

 

ad 2) Drezurní zkouška pod jezdcem. 

Obdélník 20 x 40m - Drezurní úloha obsahuje jízdy v kruhu, změny směru jízdy, změny 

ruchu, zastavení.   

ad 3) Skoková zkouška – překážková řada, kavalety, dvě překážky v oblouku (výška překážek 

do 70 cm). 

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.  

 

 2) Zkouška v zápřeži 

Zkouší se ve dvojspřeží, případně i jednospřeží ve dvou ojích. Lehká zápřež / kočár nebo 

bryčka, chomoutové nebo poprsní postroje /. 

Jízdárna 40 x 100m. 

Mechanika pohybu a ovladatelnost: drezurní úloha obsahuje jízdy v kruhu, změny směru 

jízdy, změny ruchu, zastavení.   

 Ihned po skončení úlohy zkouška ovladatelnosti na parkúru. Předepsaný chod : klus 

Bandáže, pomocné otěže nejsou povoleny. Jedná se o 8 průjezdů o šířce 180 cm. 

Zkouška v tahu : 3x zastavit a znovu zabrat v lehké zápřeži na 100m dlouhé dráze. 

Lehká zápřež : Dvojspřeží s max. zátěží 2 osob. 

Jednospřeží s max. zátěží 1 osoby. 

 

C) výstavy,  aukční trhy, propagační veřejná vystoupení a soutěže 

 

Podle plemenné příslušnosti a věku koně podle tohoto Řádu jsou upravena následující 

propagační veřejná vystoupení, výstavy, aukční trhy a soutěže takto:  



8 

 

1) propagační předvádění koní, výstavy a aukční trhy 

Při veřejném vystoupení nebo svodu koní pro demonstrování jejich exteriéru a mechaniky 

pohybu se postupuje podle podmínek  veřejných vystoupeních nebo svodů koní uvedených  

písm. A), B). Koně jsou předváděni na ruce, případně v jednotlivých disciplinách jezdeckého 

či vozatajského sportu. Disciplínami jezdeckého či vozatajského sportu je míněn parkur pod 

sedlem (kůň pod jezdcem překonává na vyznačeném kolbišti shoditelné překážky), drezura 

pod sedlem (kůň pod jezdcem předvádí na vyznačeném obdélníku cviky předepsané pravidly 

této disciplíny), parkur v zápřeži (na vyznačeném kolbišti projíždí překážkami ze 

shoditelných kuželů), drezura v zápřeži (na vyznačeném obdélníku předvádí cviky předepsané 

pravidly této disciplíny). 

  

  2) Hubertova jízda – „hon na lišku“ 

Jedná se o jízdu jezdců s koňmi po  vybrané trase ve volném  terénu  s překážkami, kdy houf 

jezdců vedený  vedoucím houfu („mástrem“), který je obvykle označen na rameni 

připevněnou bílou kokardu) následuje  „jezdce – lišku“(obvykle označeného – na rameni 

„liščím ohonem“), který imituje lovenou zvěř. V závěru jízdy se na daném stanoveném místě 

uskuteční hon na lišku. Jezdec, kterému se podaří ohon získat se stává „vítězem honu“. 

Účastní se koně všech plemen od tří let, rozděleni na houf vycházkový a skokový, jezdci na 

koních a vozatajové s kočáry a bryčkami se zápřeží koní oslů, nebo jejich kříženců. 

• Koně mohou startovat maximálně jedenkrát v daném dni. 

• Chod koně je krok, klus, cval a skok. 

• Trasa jízdy vede po dohodě s majitelem pozemků, polním a lesním terénem, po 

lesních a polních cestách, loukách a upravených polích. Pořadatel stanoví trasu jízdy 

ve volném terénu, mimo silniční a železniční komunikace zejména křižování s nimi, 

nebo průjezd přes jiná riziková místa, oplocení ploty s jednoduchým drátem, skládky, 

lomy, střelnice, místa intenzivní chemizace apod.   

• Skoky na trase imitují přírodní překážky, jsou pevné nebo proskočitelné (proutěné, 

chvojí aj.) výška a šířka se řídí jezdeckou a skokovou úrovní přihlášených účastníků..  

Postup pro překonání překážek volí máster houfu v zástupu, řadě nebo v rozdělaných 

skupinách, dle charakteru skoku.  

• Sedlání a uzdění anglického i westernového typu,  použití ostruh je povoleno jen se 

souhlasem  pořadatele . 

 

Průběh akce: 

Pořadatel před zahájením jízdy s „jezdcem - liškou“ a vedoucím houfu (mástrem) projedná 

stanovenou trasu jízdy ve volném terénu. Pořadatel upozorní „jezdce - lišku“ a vedoucího 

houfu na obtížná místa tratě nebo případná její rizika nebo rizika jejího okolí.  

 

Pořadatel může dát souhlas se zahájením jízdy pouze pokud byla před jízdou provedena 

kontrola trasy a byla konstatována její bezpečnost a vhodnost pro koně, případně byla učiněna 

opatření k jejímu zajištění (výstražné označení, pomocníci pořadatele v terénu) na které byl 

upozorněn „jezdce - liška“ a  vedoucím houfu (máster).   

 

Vedoucí jezdec houfu (máster), vždy před jízdou vydá pokyny k jízdě po trase, způsobu 

zdolávání překážek, vysvětlí a stanoví smluvené pokyny a znamení, upozorní na obtížná místa 

tratě. Vedoucí houfu po zahájení projíždí jako druhý za „jezdcem – liškou“. V půli trasy je 

obvykle organizována přestávka pro odpočinek jezdců a koní. Máster velí sesednout, povolit 

sedla i s možností odsedlání. Před další jízdou jezdci provedou kontrolu výstroje. V závěru 

jízdy se na daném stanoveném místě uskuteční hon na lišku. Jezdec, kterému se podaří ohon 

získat se stává „vítězem lovu“. 
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Jezdci koní vycházkového houfu nesmějí absolvovat trasu, zejména zdolávat překážky nebo 

křižovat trasu v době před jízdou skokového houfu nebo současně s se  skokovým houfem. 

Vedoucí skokového houfu  je však může k jízdě přímo vyzvat a  vydat k tomu  příslušný 

pokyn. 

  

3) propagační veřejná vystoupení  s koňmi ve vybraných jezdeckých sportech 

 podle tohoto Řadu  jsou stanoveny podmínky pro konání následujících soutěží: 

 
3a) Pushball – „koňská kopaná“ 

 

Pushball – „koňská kopaná“ je jezdecká hra. Hraje se s míčem o průměru 1,50 m až 1,80 m. 

Hřiště tvoří obdélník rozměrů 50 m x 25 m, který je rozdělen na čtyři stejná pole; na krátkých 

stěnách jsou umístěny branky, skládající se ze dvou sloupků (zaoblené hrany, barevné 

označení výšky, způsob ukotvení - stojan, vzdálených od sebe na šířku 7 m. Hráči musí při 

hře zachovávat absolutní klid. 

Jezdci na koních navádějí koně tak, aby kopal do míče hrudními končetinami a tlačil jej prsy 

do brány soupeře. Délka zápasu je časově omezena (doporučeno je  maximálně 2 x 10 minut) 

• účastní se koně všech plemen od tří let,  

• koně mohou startovat maximálně pětkrát v daném dni, 

• ruch koně je krok, klus, cval, 

• sedlání a uzdění anglického typu, bez použití ostruh, 

• podkování – hladké pantoflice nebo pouze upravené kopyto bez podkování. Použití 

chráničů spěnky na hrudních končetinách je povinné. 

 

Koně je nezbytné na uvedenou hru pozvolna připravovat a výcvikem je navykat zejména na 

kontakt s míčem. 

 
3b) Jezdecké pólo 

Jezdci na koních se snaží pomocí pólových pálek umístit míček do soupeřovy branky (výška 

3m, šířka 7,5m).  Hřiště měří 275 x 180 m je značeno obvodovými čárami, střední čárou a 

penaltovými čárami.  

Účastní se mohou koně všech plemen od tří let, doporučena jsou plemena pólo-pony. 

Koně mohou startovat maximálně ve třech zápasech v daném dni, ale nesmí nastoupit do dvou 

zápasů za sebou. 

• Ruch koně je krok, klus, cval. 

• Sedlání a uzdění anglického typu s martingalem, bez použití ostruh.  

• Podkování – hladké pantoflice nebo pouze upravené kopyto bez podkování. 

••    DDooppoorruuččeennyy  cchhrráánniiččee  kkooppyytt  aa  kkoonnččeettiinn..    

 
Koně je nezbytné na uvedenou hru pozvolna připravovat a výcvikem je navykat zejména na 

jejich blízký kontakt při hře. 

 
4) Soutěže  chladnokrevníků ve vozatajských disciplínách:  

• Formanská jízda,  

• Tah klády,  

• Absolutní tah, 

• Orba s koňským potahem.   
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4a)  Formanská jízda,  

Pravidla soutěže formanská jízda : 

1) Soutěžní spřežení musí být složeno ze dvou chladnokrevných koní starších 2,5 roku. 

2) K uzdění koní se používají stihlová udidla (viz čl. 6) a kožené opratě, mohou být 

používány náprsní (kočárové) postroje nebo postroje s chomouty. 

3) Soutěží se s potahovým vozem na gumových kolech, s pevně zakotvenou přední i 

zadní sedačkou, obě sedačky musí být vybaveny pevnými opěrkami, minimální rozteč 

mezi přední a zadní nápravou je 150 cm. 

4) Spřežení může v jednom dni startovat v této soutěži maximálně 2x. 

5) Délka trati 400-600 m. 

6) Vzdálenost cíle od poslední překážky minimálně 20 m a maximálně 40 m. 

7) Počet vozatajských průjezdných překážek minimálně 10 a maximálně 14. 

8) Šířka průjezdových překážek 220 – 250 cm, průjezdové překážky musí být shoditelné. 

 

4b)  Soutěže tah klády koněm 

 

Pravidla soutěže tah klády koněm 

1) Soutěže se smí zúčastnit kočí, který již dovršil 18 let a kůň, který v daném 

kalendářním roce dovrší 3 roky. 

2) K uzdění koní se používají stihlová udidla (viz čl. 6) a kožené opratě, postroj koně je 

chomoutový, odpovídající tělesné konstituci koně a povaze výkonu. Jsou zakázány 

celořetězové postraňky, postroj musí být bezpečný a v dobrém stavu. Kůň bude 

okován   povoleným způsobem kování alespoň na předních končetinách. 

3) Soutěžní výkon spočívá v absolvování předepsané trasy, po které kůň táhne 

pořadatelem připravenou kládu o délce 8 m a objemu 0,4 m3. Při startu je kláda 

umístěna čelem na startovní čáře. V cíli musí být koněm přemístěna celou svou délkou 

za cílovou čáru.  

4) Trať a překážky: 

a) Soutěžní obdélník musí mít minimální rozměry 40 x 80 m na travnatém 

podkladě. Překážky jsou vyznačeny tyčemi o minimální výšce 160 cm nad 

zemí nebo kužely. Na vrcholu každé tyče (kuželu) je uložen dřevěný špalík 

nebo míček, který při jeho posunutí spadne. Z bezpečnostních důvodů budou 

všechny tyče (kužely) umístěny nejméně 10 m od hranice soutěžního 

obdélníku. Startovní a cílová čára je umístěna 10 m před první překážkou.  

b) Trať se skládá ze 4 povinných překážek („osmička“, „vlnovka“, „začelení“, 

„couvání“). 

c) Překážka vlnovka – se skládá z 5 tyčí (kuželů), umístěných na přímce. Do 

vlnovky najíždí dvojice na pravou ruku. 

d) Překážka – začelení klády – se skládá z dvou hraničních tyčí (kuželů) a pevné 

části (ležící klády o délce 8 m a minimální objemu 0,3 m3) a vymezení 

z dalších 2 tyčí (kuželů) o rozteči 4 m a vzdálenosti 2 m od hraničního kuželu 

Koněm tažená kláda bude začelena k této pevné části s tolerancí 10 cm na obě 

strany. Poté bude kůň přepřažen na druhý konec klády a pokračuje v kurzu 

trati.  

e) Překážka – couvání – tažená kláda se musí dostat celou svou délkou za tyče 

(kužely) překážky, odkud s ní kůň opět vycouvá. 

f) Překážka – osmička – musí být projetím uzavřena.  

 

5) Jízda bez biče. Kočí vede koně na jedné nebo dvou opratích pouze za použití 

hlasových pomůcek. 
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6) V průběhu soutěže musí kočí jít krokem. Chod koně je povolen libovolný. 

 

4c) Soutěž v absolutním tahu (free-style: volný styl) 

 

Pravidla pro absolutní tah (free-style): volný styl 

1) Pro absolutní tah jsou určeny zvážené saně a závaží po 50ti kg. Do saní se zapřahá 

pouze 1 kůň. Rozměry dráhy pro absolutní tah jsou 20 m x 5 m s vymezením 

bočních stran trati na zemi. Povrch soutěžní dráhy je travnatý nebo písčitý. 

2) Soutěžní dvojicí se rozumí kočí po dovršení 18ti let a kůň, který v daném roce 

dosáhne 5 let. 

3) K uzdění koní se používají stihlová udidla (viz čl. 6) a kožené opratě, postroj na 

koně je povolen chomoutový, odpovídající tělesné konstituci koně a povaze 

výkonu. Pobočnice jsou povolené celokožené, gumové, pokud jsou použity 

pobočnice zčásti kožené a zčásti řetízkové musí být minimalizováno riziko poranění 

koně. Vyloučeny jsou celořetězové pobočnice. 

4) Koně budou okováni povoleným způsobem, alespoň na předních končetinách. 

5) Jízda bez biče, použití pouze hlasových pomůcek a přiměřených pobídek opratí. 

6) Pořadatel umožní soutěžícím hodinu před začátkem soutěže vyzkoušet základní 

váhu 700 kg. 

7) Základní váha je 700 kg. Od 700 kg do 1.100 kg se závaží přidává po 100 kg, nad 1 

100 kg hmotnosti se přidává závaží po 50 kg. 

8) Saně budou umístěny čelem na startovní čáře a musí být koněm přemístěny za 

cílovou čáru celou délkou. Podle místních podmínek je možné tahat saně jedním či 

oběma směry. 

 

4d) Soutěž v orbě s koňským potahem  

Soutěže se mohou zúčastnit tříletí a starší koně s min. kohoutkovou výškou 150 cm. Postroje 

jsou libovolné, umožňující podat optimální pracovní výkon bez újmy na zdraví. Podkování 

není nutné, použití biče omezeno a kontrolováno pořadatelem. 

Soutěží se v kategoriích: 

Orba klasickým pluhem a orba otočným pluhem vždy ve dvojspřeží. 

Soutěží se na pozemku o rozměrech 10x30 metrů s hloubkou orby 15 cm -
+ 2 cm. 

Chod koní při orbě je krok.  

 

5. Propagační  jízdy zápřeží 

Jedná se o všechny druhy ukázek hlavně historických, zemědělských, nebo krajových zápřeží 

(sekačka, obracečka, žebřiňák atd.). Povoleno je zapřahání všech plemen koní se zápřeží 

jednoho a více koní, a to takovým způsobem aby nedošlo k poranění, poškození nebo utrpení 

zvířete. Cílem je pouze předvedení či ukázka práce s těmito druhy zápřeží, chod je krok nebo 

klus. 

 

Čl. 6 

Zařízení, vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost zvířaty 

 

(1)  Jezdec, vozataj (kočí) nebo osoba předvádějící koně odpovídá za to, že jím použitá 

výstroj a pomůcky jsou v takovém stavu, aby jejich použitím bylo vyloučeno poranění, 

utrpení nebo poškození zdraví zvířete. Při poruše výstroje, která by mohla způsobit utrpení 

zvířete, je uvedená osoba nebo pořadatel povinen neodkladně ukončit činnost se zvířetem. 
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(2) Vybavení, používané postroje a pomůcky musí být přiměřené stavbě těla, věkovým 

schopnostem a výkonnosti zvířat, nesmí jim působit poškození nebo poranění; zvířata musí 

mít takovou výstroj, aby nemohlo dojít k jejich zranění nebo týrání.  

 

(3) Povolené uzdění, výstroj a přídavné pomůcky: 

 

a) pro jízdu pod sedlem: 

 

uzdění: 

a) uzdečka s udidlem z kovu, kůže, gumy nebo z plastického materiálu. U uzdečky 

může být nánosník obyčejný (anglický), podepínací (hanoverský), zkřížený (mexický) 

nebo obyčejný s podepnutím (irský). Musí být celý vyroben z kůže,  
 

b) stihlové - hladké udidlo s děleným vodítkem a kroužky, polokroužky, nebo D-

kroužky, přičemž průměr kroužků nesmí být menší než 5cm a větší než 10 cm. Uvnitř 

kruhu nesmí být uzda, nebo připojení k ohlávce, které by posilovaly tah. Ústní část by 

měla být kulatá z hladkého nekrytého kovu, nesmí mít ostré hrany, výčnělky nebo 

hroty. Může být vykládaná, ale musí zůstat hladká nebo musí být krytá latexem. 2,5 

cm od koutku huby, měřeno od vnitřní stany kroužku, má být průměr udítka od 0,8 do 

2 cm, přičemž průměr udítka se k jeho středu zužuje. Je-li použit podbradní řemínek (z 

kůže nebo nylonu) nesmí být utažen (lze vsunout 2 prsty mezi řemínek a bradu koně). 

Otěž musí být upevněna nad podbradním řemínkem, 

 

c) pákové udidlo koně slouží k posílení tahu otěží. Část vkládaná do huby koně, má povrch 

z hladkého a nekrytého kovu, je pevná nebo dělená, na  průřezu kulatá nebo oválná, o průměru 

udítka od 0,8 do 2 cm;  nesmí mít ostré hrany, výčnělky nebo hroty. Rameno páky nesmí 

být delší než 10 cm (tj. délka ramena páky pod udítkem = částí udidla vkládané do 

huby koně). Má-li páka posuvné udítko, rameno páky od udítka, nesmí být delší než 

10 cm při nejhořejší pozici. Při použití tohoto udidla je vyžadováno i použití podbradního 

řetízku s minimální šířkou 1,3 cm položeného naplocho na čelist koně, který nesmí být utažen 

(minimální vůle 3 cm resp. na vsunutí 2 prstů mezi řetízek a bradu koně),  

 

d) vodicí udidlo proti vzpínání (tzv.„steigerzaun“) s otěžemi nebo na předváděcí lonži; 

část vkládaná do huby koně, musí být kulatého, oválného nebo vejčitého tvaru, 

z hladkého a nekrytého kovu o průměru udítka od 1cm, dostatečně pevná, aby při 

jejím prasknutí nebo deformaci nedošlo k poranění koně, 

 

e) Hackamore, je uzdění z pružné surové nebo zpracované kůže nebo provazový bosal 

spletené do copánku, které je na obvodu líce koně v průměru 1,5 – 1,9 cm silné. 

Přitom se musí vejít mezi nos koně a bosal dva prsty, přitlačíme-li bosal kupředu. 

Použití kovu případě použití jiných neohebných materiálů, ani obalených jakýmkoliv 

materiálem není přípustné,  

 

 

f) Hackamore mechanické - nánosník je pošit kůží, podbradní řemínek (řetízek) nesmí 

být utažen k čelisti koně (minimální vůle je 3 cm) a musí být minimálně 1 cm široký.  

 

g) dělené otěže z kůže nebo pleteného materiálu jednoduché nebo dvojité pro uzdění 

pákovým udidlem;  
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 h) vyvazovací otěže jsou povoleny jen při lonžování jen s jednou lonží, maximální 

doba jejich použití je 30 minut, pak musí být minimálně na stejnou dobu být uvolněny,  

  
            i) martingal, použití je pro jednotlivé discipliny stanoveno tímto Řádem. 

 

sedlo  

anglické sedlo,  
 

 
třmeny  

nelze používat třmeny s ostrými hranami, výstupky nebo takovou úpravou, která by 
mohla zranit koně nebo mu působit utrpení,    

 
ostruhy 

 klasické ostruhy musí být z hladkého kovu; dřík musí směřovat jen dozadu, nesmí být 
delší než 3,5 cm a musí být bez koleček. Konec musí být tupý, aby se předešlo zranění 
koně. Je-li dřík zahnutý, musí být ostruhy nasazeny tak, aby zahnutí směřovalo dolů. 
Nesmí být použity ostruhy, které by mohly poranit koně. Ostruhy u koní ve věku do 
36 měsíců se nepoužívají, u starších koní může ostruhy použít pouze zkušený jezdec.  
 

jezdecký bič  
musí být z takového materiálu a tak konstruován (špička krytá krátkým šlahounem, či 
řemínkem), aby nemohl způsobit zranění koně 

a) Povolené použití biče zahrnuje: 

- ukázání biče zvířeti předtím, než je biče použito, 

- použití biče ve směru pohybu a v rytmu akce zvířete, 

- omezení úderů na nezbytné minimum 

- použití biče jako pomůcky pro udržení zvířete v předepsaném směru. 

 

 b) Jako nepovolené použití biče se posuzují údery bičem: 

- tak silné, že mají za následek zranění zvířete, 

- vedené ve směru na hlavu zvířete nebo na jiná citlivá místa (např. 

slabiny,pohlavní orgány),  

- pokračující potom, kdy zvíře již reaguje na předchozí údery, 

 - neustávající ani potom, kdy zvíře na použití biče nereaguje, 

 - opakované krátce potom, kdy zvíře na předchozí údery nereagovalo. 
 

 
kování   

jakýkoli běžný typ podkov, odpovídajících trase jízdy a klimatickým podmínkám nebo 
koně bez podkov,  

 
přídavné pomůcky  

 bandáže, zvony a jiné chrániče nohou koní, chrániče očí;  
 

b) pro vozatajskou zápřež: 

  

uzdění  

ohlávka s udidlem z kovu, kůže, gumy nebo z plastického materiálu, udidlo stihlové, 

nebo pákové viz. výše, 

 

opratě  

celokožené, 
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postroje  

chomoutové, chomoutkové (anglické), poprsní, 

 

vozatajský bič,  

délka biče i bičiště do 150 cm. V celé délce biče i bičiště je zakázáno provádět uzlení,  

používat jakékoli látky či zařízení, které mohou koni způsobit bolest nebo zranění 

(olůvka apod.),  

 

kování   
jakýkoli běžný typ podkov, odpovídajících trase jízdy a klimatickým podmínkám,  
 

 
 přídatné pomůcky  

bandáže, zvony a jiné chrániče nohou koní, chrániče očí, při propagačních veřejných 

vystoupeních ochranné síťované a podobné mechanické pomůcky proti hmyzu.  

 

c) skokové překážky: 

pro zabezpečení ochrany koní před poraněním a utrpením podle tohoto Řádu musí 

překážky splňovat následující požadavky: 

1. za žádných okolností nejsou vyšší než 150 cm (maximální výška klasických 

parkurových soutěží), 

2. pevné překážky musí být konstruované tak, aby bylo možné kdykoli (např. po 

pádu koně) je okamžitě uvolnit nebo rozebrat, 

3. šířkové překážky nesmí přesáhnout 2 m šířky s výjimkou trojbradlí, kde je 

povolena maximální šířka 2,20 m, šířka vodního příkopu nesmí přesáhnout 4,50 m 

včetně odskokového prvku, 

4. bariéry a ostatní části překážek jsou uloženy v hácích. Bariéra musí být v háku 

uložena natolik volně, aby se mohla otáčet. Proto musí mít podpěra hloubku 

minimálně 18 mm a maximálně 30 mm. U prken, branek, plotu, válců, apod. musí 

být podpěry otevřenější či dokonce ploché. 

 

 

(4) Řádem svodu nepovolená výstroj a výzbroj: 

 

• pro jízdu pod sedlem: 

 

a) uzdečka nebo ohlávka z drátu nebo materiálu se stejnou pevností (kov, lanko, tvrdý 

plast apod.) nebo vše z drátu a uvedeného materiálu (není rozhodující, jak silnou 

vrstvou a jakým způsobem je drát nebo jiný pevný materiál obalen), 

b) podbradní řemínek (řetízek) užší než 1,3 cm a s ostrými hranami, 

    c) hadicová, gumová otěž, 

   d) ostré hrany udidla, dvojité uzdění, 

e) průvlečná otěž, 

 f) bosal z koňských žíní , 

g) ostruhy nebo jiné pomůcky, využívající elektrický impuls, 

h) třmeny s ostrými hroty, 

i) podkovy nelze s ozuby tvaru písmene „H“. 

 j) ostruhy, které neodpovídají  čl. 6 odst. 3 písm. a).  
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• pro vozatajskou zápřež: 

  

a) ohlávka z drátu nebo materiálu se stejnou pevností (kov, lanko, tvrdý plast apod.) 

nebo vše z drátu a uvedeného materiálu (není rozhodující, jak silnou vrstvou a jakým 

způsobem je drát nebo jiný pevný materiál obalen) jakékoli uzdění bez udidla, dále 

veškeré kroužky, úvazné kroužky, nebo jiná zařízení, která mají nadměrný pákový 

účinek na uzdění, 

b) pomocné opratě, včetně všech typů kontrolních opratí, 

c) dvojité podkovy a olověné zátěže, podkovy s ozuby tvaru písmene „H“, 

d) přivazovat ocasy ke kočáru či k pobočnicím,  

e) použití jakékoli látky nebo zařízení na oji nebo pobočnicích, které mohou způsobit 

podráždění koně. 

 

• obecné: 

 a) použití jakýchkoliv náhodných pomůcek, které nejsou součástí schválené výstroje, 

je zakázáno a je důvodem k zamezení jízdy, 

  

 b) jakékoliv použití pomůcek, využívajících elektrický impulz, pobídka ostruhami 

nebo otěžemi před podbřišníkem, pobízení koně náhodně zvolenými předměty 

(klacky, hole apod.), které nejsou součástí schválené výstroje, je zakázáno a považuje 

se za týrání zvířete, 

 

c) je zakázáno jakýmkoli způsobem vázat či podvazovat jazyk, 

 

d) pro zabezpečení ochrany koní před poraněním a utrpením nelze použít následující a 

jim podobné druhy překážek  

•  pneumatiky a vraky vozidel, 

•  živá zvířata, 

•  zvířecí kůže, vycpaniny a uhynulá zvířata, 

•  plastové trubky a konstrukce (které se ve zlomu ostře štěpí a mohly by tak poranit 

koně), 

•  překážky z drátů a pletiva, 

•  houpací nebo pohyblivé mosty a konstrukce, 

•  vodní nádrž s plovoucími nebo pohyblivými částmi, 

•  plameny, suchý led, tlakové nádoby (hasící přístroje) atd., 

•  překážky využívající elektrické vodiče pod napětím, 

•  polena, tyče nebo jiné předměty naskládané na sebe tak, že mohou spadnout a 

způsobit koni utrpení. 

 
  

Čl. 7 

Přeprava koní na veřejné vystoupení nebo svod a zpět 

 

(1) Přeprava koně na veřejné vystoupení - svod a zpět musí probíhat v souladu se zákonem č. 

246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 193/2004 Sb., o ochraně zvířat 

při přepravě, a s Nařízením Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat 

během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a 

nařízení (ES) č. 1255/97. 
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(2) Poučení o péči o zvířata a jejich ochranu u osob doprovázejících zvířata na veřejné 

vystoupení - svod a zpět, pokud se nejedná o registrovaného dopravce a pokud chovatel 

sám zásilku nedoprovází, zajistí každý vystavovatel v místě nakládky zvířete. 

(3) Koně jsou zpravidla přepravováni speciálními auty - návěsy, nebo v přívěsných vozících 

určených a otypovaných k přepravě koní.  

 

Požadovanou plochu pro přepravu kategorií koní udává tabulka č1. 

 

Tab.č1 

Kategorie zvířat Přibližná hmotnost zvířat 

v kg 

Minimální podlahová plocha na 

jedno zvíře v m2 

Malá plemena- pony 50 - 120 1 

Koně staří 6 – 24 měs. 200 - 450 1,2 

Sportovní pony 300 -450 1,4 

Dospělý kůň 450 –700 1,75 

 

(4) Dále je chovatel povinen zajistit 

a) vyčištění, případně dezinfekci dopravního prostředku před jeho použitím 

b) nakrmení a napojení zvířat před nakládkou, případně ve stanovených přestávkách 

v době přepravy vždy maximálně po 8 hodinách přepravní doby, 

c) použití dopravních prostředků, které zvířata ochrání před nepříznivými vlivy 

počasí, 

d) dostatečné množství zdravotně nezávadného krmiva a vody, která neohrožuje 

zdravotní stav zvířat, 

e) při transportu více jak jednoho koně, musí být od sebe koně odděleni příhradou 

a zabezpečeni proti úniku z dopravního prostředku. 

 

(5) Vykládání koní musí být prováděno na rampě nebo místě k tomu určeném pod 

maximálním úhlem sklonu 25°; výškové nerovnosti nepřesahují 20 cm; mezery v podlaze 

nebo mezi dvěma podlahami znemožňují vsunutí končetiny a povrch zabraňuje uklouznutí. 

 

(6) Při vzdálenosti do místa začátku svého působení, přesahující dobu k jejímu zdolání na 

koni v chodu klus 5 hodin, je třeba, aby se jezdec dostavil do stanoveného místa minimálně 

2 hodiny předem a umožnil po tuto dobu koni odpočinek v klidu nebo při provádění. Stejná 

zásada platí i pokud je použit přepravní prostředek a přeprava zvířat v silničním nebo 

železničním přepravním prostředku trvá 5 hodin. Dobu odpočinku je třeba přiměřeně volit 

i při kratších intervalech cesty nebo přepravy. Nejdelší doba pro vnitrostátní přepravu bez 

přestávky nesmí přesáhnout 8 hodin, počínaje dobou umístění zvířete na dopravní prostředek. 

V tomto intervalu má být poskytnuta minimálně 1 hodinová přestávka na napojení 

a odpočinek koně. 

 

Čl. 8 

 Prostory, ve kterých se veřejné vystoupení nebo svod provádí a prostory k ustájení 

 

(1) Pořadatel je povinen seznámit se s platnými právními předpisy na ochranu zvířat včetně 

tohoto Řádu, řídit se jimi a při veřejném vystoupení nebo svodu před zahájením a v jeho 

průběhu  

- zajistit a kontrolovat vhodné místo a vybavení pro vykládání koní, 
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- zajistit dostatečný zdroj zdravotně nezávadné vody (předpokládaná spotřeba 

napájecí vody v litrech je 10 %  ž.hm. koně na den/ks ); způsob napájení nebo 

podání tekutin, určí pořadatel v propozicích veřejného vystoupení nebo svodu 

- zajistit krmivo (seno v kg - minimálně 2% ž.hm. koně na den/ks) při akcích 

trvajících déle než jeden den  

- zajistit podestýlku,  

- zajistit, aby prostor pro zvířata, zejména boxy a jejich vybavení 

minimalizovalo riziko poranění (vyloučení předmětů nebo ostrých hran na 

hrazeních, použitém vybavení atd.) 

- zajistit dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla v místě odpočinku 

zaujmout odpovídající přirozený postoj, měla prostor pro ležení a tato místa 

pro zvířata jednotlivých účastníků veřejného vystoupení nebo svodu předem 

určit a vyznačit, 

- zajistit bezpečné a oddělené ustájení dospělých hřebců od klisen, které však 

nebude bránit jejich pohodě, 

- zajistit možnost zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými 

rozdíly v klimatických podmínkách, přičemž je možné využít přístřešků nebo 

přirozeného porostu, 

- zabezpečit prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných koní,  

- zabezpečit a vymezit vhodný prostor pro případné převádění a posuzování 

zvířat, s dostatečně velkým manipulačním prostorem tak, aby manipulace 

s předváděnými zvířaty byla bezpečná a nebylo nutné s nimi manipulovat 

způsobem vyvolávajícím utrpení, 

- podle rozsahu akce zabezpečit odpovídající počet, poučení a vhodné označení 

(pořadatelské pásky, uniforma apod.) a kontrolu činnosti osob, které budou 

organizačně akci zajišťovat a jejich vybavení potřebnými pracovními 

pomůckami odpovídajícími dané nebo očekávané situaci a stanoví konkrétní 

postup při jejich činnosti, 

- zajistit a kontrolovat při využití prostor pro zvířata, jejich posuzování apod., 

aby byla udržována čistota, v případě uzavřených prostor (stáje, jízdárna apod.) 

zajištěno jejich větrání a objem vzduchu tak, aby odpovídaly věkové kategorii 

a plemeni zvířat, byly přiměřené počtu zvířat a minimalizovaly negativní vlivy 

vyvolané prostředím (např. zamezení prašnosti) nebo vyvolávané návštěvníky, 

- zabezpečit prostor pro zvířata před přístupem jiných zvířat (např. psů 

návštěvníků, toulavých psů), nepovolaných osob a opatření nezbytná pro 

zabránění úniku zvířat, 

- zabezpečit pomocné prostory a organizovat v nich parkování dopravních 

prostředků, přepravních přívěsů, pomocného vybavení a pod. tak, aby bylo 

minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, které se zúčastní veřejného 

vystoupení nebo svodu, 

- zabezpečit prostory pro návštěvníky nebo jiné osoby, které se veřejného 

vystoupení nebo svodu účastní a organizovat v nich činnost tak, aby nebyla 

ohrožena jejich bezpečnost a bylo minimalizováno riziko možného utrpení 

zvířat, která se zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu, 

 

 

(2) Minimální standardy, pokud je nezbytné během veřejného vystoupení nebo svodu 

ustájení, jsou pro:  
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a) vazné ustájení pokud je během svodu nezbytné :  

Kůň 

nad 400 kg.ž.hm. 

Min. 

plocha  

(m2.ks-1) 

Minimální rozměry stání 
1) 

Krmný žlab 

šířka 

(mm) 

délka 

(mm) 

výška 

(mm) 

minimální 

šířka (mm) 

řadová stání 4,5 1500 2750 650-

1000) 

650 
Individuální stání 4,5 1800 2750 

 

Vysvětlivka k tabulce: 

1) Musí byt zachován vždy nárok na minimálně jeden, za stanovených minimálních rozměrů a součin šířky a délky stání musí 

vždy splňovat požadavek na jeho minimální plochu. 

 

Při vazném ustájení se používá vazná ohlávka nebo nákrční řemen upevněný na jeden nebo dva 

provazy nebo řemeny, volně probíhající do zdi zabudovaným centrálně umístěným kruhem 

nebo kruhy na obou stranách stání. Uvazování koní řetězem se nepoužívá 

 

b) boxy  

Kategorie koní Min. plocha  

(m2.ks-1)  

Minimální rozměry boxu1) 

šířka (mm) délka (mm) 

kůň do 200 kg.ž.hm. 6 2000 2000 

 200-400 kg.ž.hm. 7 2500 2500 

 400-500 kg.ž.hm. 8 2500 2500 

 nad 500 kg.ž.hm. 9 2500 2500 
 

Vysvětlivka k tabulce: 

1) Musí byt zachován vždy nárok na minimálně jeden, za stanovených minimálních rozměrů a součin šířky a délky boxu 

musí vždy splňovat požadavek na jeho minimální plochu. 

 
(3) V prostorách nebo objektech se pro pořádání veřejných vystoupení doporučuje optimální 

teplota v rozmezí 15 – 20 oC. Zabránit je nutné zejména přehřátí zvířat v letním období.  

 

(4)Veřejná vystoupení nebo svody zvířat se konají v halách, jízdárnách, na kolbištích, 

předvadištích, ohraničených prostranstvích, či na vytyčených přírodních trasách, a to vždy tak 

uzpůsobených, aby nemohlo dojít ke zranění koně, nebo jeho týrání. Povrch těchto prostor je 

buď pískový, nebo travnatý s výjimkou posuzování exteriéru a mechaniky pohybu, které je 

prováděno na tvrdém povrchu (beton, asfalt). Přírodní trasa může být z části vytyčena po 

nezpevněné komunikaci.  

 

Čl. 9 

První pomoc a veterinární péče 

 

První pomoc a veterinární péči poskytuje zvířatům chovatel, pořadatel zajistí veterinární 

pohotovost s tím, že v případě potřeby bude k dispozici neprodleně veterinární lékař.  

 

Čl.10 

Poučení osob o ochraně zvířat 

 

Pořadatel provede poučení všech osob, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení nebo 

svodu zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a 

seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona na ochranu zvířat, 

jeho prováděcích předpisů a tohoto „Řádu“ aby: 
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a) s koňmi bylo zacházeno klidně a rozhodně, a aby nebyli drážděni, vyvoláváno  

utrpení nebo týrání, 

b)při provádění speciálních úkonů, (například veterinárních zákroků, nebo podkování), které 

provádí veterinář nebo odborně způsobilá osoba, byl na místě, kde se zákrok provádí, 

nezbytně nutný počet dalších poučených osob, a aby při provádění zvláštních úkonů 

u neklidných zvířat byly použity vhodné prostředky k fixaci zvířete nebo podání zklidňujícího 

preparátu veterinárním lékařem, 

c) osoby manipulující se zvířaty, při veřejných vystoupeních a svodech, respektovaly 

požadavek, aby byla věnována zvýšená pozornost zvířatům při situacích doprovázených 

hlukem nebo jinými negativními podněty, protože zvířata obvykle přicházejí do dosud 

nepoznaného prostředí, mohou být sestavována do skupin z jedinců, kteří na sebe nejsou 

navyklí nebo mohou projevit obranné reakce, zvýšenou péči je třeba věnovat zvířatům 

poraněným nebo postiženým následky poranění,  

d)osoby manipulující se zvířaty byly informovány o opatřeních v případě mimořádných 

událostí (např. útěk zvířete mimo vyhrazené prostory, požár) a zabezpečily ochranu zvířat 

před utrpením a vznikem nebezpečných situací, 

e) všichni zúčastnění potvrdili svým podpisem, že byli pořadatelem seznámeni s předpisy na 

ochranu zvířat a tímto Řádem. 

 

Čl. 11 

Důvody k zastavení veřejného vystoupení  

 

(1) Pořadatel je oprávněn a povinen 

 

a) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, 

byla vyřazena z veřejného vystoupení;  

b) nepovolit účast zvířatům uvedeným v čl. 4 odst. 2 a zamezit nevhodnému chování osob 

předvádějících zvířata nebo manipulujících se zvířaty, za takové chování se považuje 

zejména: 

- nadměrné pobízení unaveného zvířete, 

- použití dopingu, nebo odepření zkoušky na doping,  

- nedostatečné ovládání zvířete, např. u koně trhání udidly nebo jiné hrubé zacházení, 

- pokračování v činnosti s prokazatelně zchromlým nebo vyčerpaným koněm,  

- nadměrné používání biče nebo jiného předmětu, který bič nahrazuje,  

- zakázané použití ostruh působící klinicky zjevné změny,  

- bárování (nedovolený způsob výcviku a tréninku koně), 

- použití nedovolených (viz čl. 6 odst. 4) nebo poškozených pomůcek  a výstroje zvířete, které 

mohou působit zvířeti utrpení, špatně označených a nedovolených překážek, 

c) z důvodů ochrany zvířat ukončit veřejné vystoupení v případě nevhodných klimatických 

podmínek, nebo nevhodného chování účastníků, a to jak účinkujících, tak diváků, 

d) při důvodném podezření z porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat, 

jeho prováděcími předpisy nebo tímto řádem, konání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat, 

nebo průběh veřejného vystoupení nebo svodu zvířat až do provedení nápravy zastavit, nebo 

osobu, která stanovené podmínky porušila vyloučit a její zvíře z pořádání veřejného 

vystoupení nebo svodu zvířat vyřadit; toto porušení oznámit příslušnému orgánu dozoru nad 

ochranou zvířat (KVS). 

 

 

 

 



20 

 

Čl. 12 

Platnost a účinnost Řádu 

 

(1) Tento Řád je platný pouze ve znění schváleném Ministerstvem zemědělství, změny tohoto 

Řádu musí být projednány a schváleny  Ministerstvem zemědělství. 

 

(2) Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem právní moci rozhodnutí o schválení 

Ministerstvem zemědělství. 

 

 

 

      MVDr. Jaroslav Dražan 

               prezident ASCHK ČR o.s.    

 

                 …………………………. 


