
ČJF  NÁRODNÍ ÚLOHA   CN 3 / 2022 

Soutěž ………………………………………………………….                Datum ………………………………………………… 

Jezdec ………………………………………………………….                Kůň …………………………………………………….. 

 místo cvik známka řídící myšlenky poznámka 

1. A 
 
C 
CH 

vjezd pracovním klusem po střední 
linii bez pozdravu 
na levou ruku 
pracovní klus 

 pravidelnost, rytmus, rovnost na 
střední linii, ohnutí a rovnováha v 
obratu 

 

2. HXF 
FA 

změnit směr a kroky prodloužit 
pracovní klus 

 pravidelnost, plynulé prodloužení a 
zkrácení kroků 

 

3. AC 
 

vlnovka o 4 obloucích 
 

 pravidelnost, rovnoměrnost ohnutí 
a oblouků, rovnováha 

 

4. HSE 
EB 

pracovní klus 
půlkruh a nechat vytáhnout otěž  

 pravidelnost, uvolnění, plynulost 
vytažení otěží  

 

5. B 
M 

na otěž a přímo 
střední krok 

 plynulost při opětovném vzetí na 
otěž, plynulost přechodu do kroku 

 

6. MC 
C 

střední krok 
stát, nehybnost 5 s, pak střední krok 

 pravidelnost 
zastavení nehybnost 

 

7. CHBP střední krok  pravidelnost, rovnost  
8. P 

PFA 
pracovní klus 
pracovní klus 

 reakce na pomůcky při přechodu 
do klusu, ohnutí v obratu 

 

9. A 
 

velký kruh 20 m, přitom u střední 
linie pracovní cval a přímo 

 pravidelnost, rovnoměrnost ohnutí 
a rovnováha 

 

10. AKHCM pracovní cval  reakce na pomůcky při přechodu 
do cvalu 

 

11. MXK 
X 

změnit směr 
přechod do pracovního klusu 

 pravidelnost, rovnost, rovnováha a 
plynulost přechodu  

 

12. KA 
A 

pracovní klus 
velký kruh 20 m, přitom u střední 
linie pracovní cval a přímo 

 pravidelnost, rovnost, reakce na 
pomůcky při přechodu do cvalu 

 

13. AFMCH pracovní cval  pravidelnost, rovnost  
14. HXF 

X 
změnit směr 
přechod do pracovního klusu 

 pravidelnost, rovnost, rovnováha a 
plynulost přechodu 

 

15. XFA 
A 
AX 

pracovní klus 
ze středu 
pracovní klus 

 ohnutí v obratu, rovnost a 
pravidelnost na střední linii 

 

16. X stát, nehybnost, pozdrav  zastavení, nehybnost  
Odchod z obdélníku v kroku na volné otěži v A 

 Souhrnné známky Koef. známka poznámka 
17. celkový dojem jezdce a koně 2   

Obdélník 20 x 60 m                                                                                                                                                               čas 5 min. 

 Celkový počet bodů: 180 

Penalizace za omyly: první omyl 2 body 

 druhý omyl 4 body 

 třetí omyl vyloučení 

Poznámka: 

Pracovní a střední klus může být v jednotlivých cvicích vysezen nebo lehký – dle rozhodnutí jezdce. 

Ostruhy nejsou povinné. 

Není povoleno pákové uzdění. 


