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Vytrvalostní jízda obecně  

Vytrvalostní jízda je soutěží, prověřující schopnost soutěžícího bezpečně ovládat vytrvalost a 
kondici koně s ohledem na trať, vzdálenost, počasí, terén a čas.  

Aby byl úspěšný, musí mít soutěžící znalosti nejen o tempu a správném vedení svého koně v 
terénu, ale také o jeho zdravotním stavu a jeho možných fyzických, či psychických změnách.  

Těm by měl soutěžící povolenými prostředky předcházet.  

Startuje se obvykle v ranních hodinách. Soutěžící se vydává na předem připravenou, 
značenou trasu. Během ní může koně na schválených místech, tzv. crew pointech občerstvit - 
např. dát mu napít, ochladit ho vodou. Tempo si každý určí podle svého koně (koně může na 
trase i vést), musí pouze dodržet minimální limit pro dokončení, který je stanovený v 
propozicích daného závodu (např. 9 km/h) a projet v sedle startem a cílem soutěžního dne. V 
soutěžích hobby ZM se do hodnocení započítává také dodržení doporučené rychlosti (12-16 
km/hod). 

Trasa vytrvalostní soutěže by měla zahrnovat přirozeně se vyskytující nebo umělé prvky (ne 
speciálně vytvořené) jako jsou cesty, příkopy, strmá stoupání a klesání, vodní přechody, které 
spolu s povrchem, terénem, převýšením směrem a rychlostí vytvářejí technicky náročnou 
soutěž.  

Soutěž je rozdělená do etap, jejichž počet se různí podle stupňů obtížnosti (vzdálenosti). Po 
každé absolvované etapě následuje veterinární kontrola, do které musí koně vstoupit v 
předem určeném limitu (např. 15 min. po návratu z etapy), a ve které se hodnotí, zda může 
kůň pokračovat v soutěži.  

Hodnotí se metabolický stav koně a provádí se klusová zkouška, která prokazuje, jestli kůň 
kulhá, či ne. Série prohlídek a vyšetření požadovaných podle pravidel, jsou založeny na zájmu 
o zdraví, bezpečnost a pohodu koní v soutěži.* /pozn. k tomuto průvodci je přiložen rozbor 
veterinární kontroly s popisem, co vše se během kontroly posuzuje a jaké to jsou pro jezdce 
indicie pro další postup v soutěži./  

* Aktuální pravidla jsou dostupná na http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/ 

 Kategorie vytrvalostních soutěží a způsobilost  

 

 

 

 

http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/
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Co potřebuji ke startu v endurance soutěži?  

Pokud chcete startovat v hobby soutěži, bude vám stačit registrace ČJF. Tu získáte jako člen 
klubu. Roční poplatek ČJF pro hobby jezdce je 100,- Kč. Dále budete muset zaplatit členský 
poplatek klubu. Ten si každý klub stanovuje sám. V případě, že se chcete zúčastnit oficiální 
soutěže, budete potřebovat licenci koně (vydává ČJF na základě žádosti klubu) a licenci jezdce 
(licence může být všeobecná, nebo speciální pro vytrvalost) Dalším požadavkem je potvrzení, 
že kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě 
proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před 
konáním závodů.  

Nutností je také potvrzení, že kůň byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na 
infekční anemii, vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (může se měnit dle aktuální nákazové 
situace). 

Ve vytrvalosti platí kategorizace jezdců a koní. Je tedy stanovený kariérní postup v 
jednotlivých obtížnostech. Jezdec musí úspěšně absolvovat dvě soutěže Z, aby mohl startovat 
v L, dále dvě soutěže L, aby mohl startovat v S a tak se pokračuje až do nejvyšší úrovně T. U 
koní není podmínka dvounásobného startu stejné obtížnosti, ti mohou postupovat Z - L - S - 
ST - T, samozřejmě vždy po úspěšném absolvování nižšího stupně. Pro započítání soutěže do 
kategorizace je nezbytné dodržet minimální rychlost 12 km/h v soutěži. *  

Dalšími důležitými faktory pro start v konkrétní soutěži jsou věk jezdce a koně a dodržení 
povinného odpočinku mezi závody. Na délku povinného odpočinku má vliv jak počet odjetých 
kilometrů v předešlém závodě, tak také případný důvod vyloučení koně (kulhání, 
metabolika).  

*Aktuální pravidla jsou dostupná na http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/ 

 Způsobilost    
  

 Příloha 5 – Kategorizace sportovců 

http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/
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Jak se mohu na závody přihlásit  

 

Na oficiálních stránkách ČJF najdete kalendář akcí: 
http://www.cjf.cz/discipliny/vytrvalost/akce/  

Tam jsou ke každému závodu vyvěšeny propozice, kde jsou uvedeny veškeré informace o 
závodu, včetně obtížnosti trati, kilometráže, časového rozpisu a uzávěrky přihlášek.  

Veškeré přihlášky do hobby i oficiálních soutěží probíhají prostřednictvím systému JIS. Za 
správnost přihlášky zodpovídá přihlašující subjekt.  

 

 

.  
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Jakou výbavu na endurance závody potřebuji  

 

 

Povoleno je veškeré vybavení, které nezraňuje koně. Zakázaný je např. pevný martingal a 
příliš utažené podbradní řemínky. Jednoduchým pravidlem je, že na koni nesmí být nic, co by 
omezovalo jeho pohyb či dýchání. Zakázaný je bič, šporny a příliš dlouhé otěže, kterými by 
mohl být kůň pobízen. Kůň musí mít po celou dobu volné uši a nerušený výhled dopředu. 
Povolené jsou martingaly, poprsníky, kamaše, zvony, botičky, stínidla.  

Sedlo musí sedět koni i jezdci, nemusí se jednat o žádný vytrvalostní speciál, stačí to sedlo, 
které běžně používáte. Třmeny jsou potřeba bezpečnostní, nejlépe uzavřené. Pokud jezdec 
nemá bezpečnostní třmeny, je nutné mít jezdecké boty s předepsanou velikostí podpatku 
(minimálně 12 mm) 

Uzdění je povoleno jakékoliv, opět s podmínkou pohody koně. Není potřeba udidlo, pokud je 
kůň zvladatelný bez udidla.  
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Kování není předepsané. Je na zvážení každého jezdce, zda kovat, nekovat, použít botičky, 
plastové podkovy atd.  

Ochranná jezdecká přilba s tříbodovým upevněním a adekvátně upevněná je povinná ve 
všech vytrvalostních soutěžích pro všechny osoby kdykoliv sedící na koni. To znamená, že po 
celou dobu konání závodů nesmíte na koně sednout bez přilby.  

Oblečení jezdce a pomocníků, kteří vstupují do prostoru veterinární kontroly je dané 
pravidly.  

Každý, kdo vstupuje s koněm do veterinární kontroly, musí mít dlouhé kalhoty a uzavřenou 
obuv. Pro jezdce je nařízeno tričko nebo sportovní košile s límečkem. Sandály jsou zakázané v 
celém soutěžním prostoru po celou dobu trvání soutěže. *  

* Pravidla jsou dostupná na http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/ 

 Ústroj 
 Sedlání a výstroj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/
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 Co všechno je potřeba na závody připravit  

 

Na většině závodů je možnost volby boxového ustájení, nebo vlastní ohrádky (tzv. paddocku).  

Ohrádka je levnější varianta, ale je lepší se vybavit přenosným zdrojem elektrického proudu.  

Kůň běhající na volno mezi ostatními může být ohrožením pro ostatní. V rozpise je uvedeno, 
zda je v ceně ohrádky, případně boxu i seno.  

Pro koně je potřeba připravit krmnou dávku, na kterou je zvyklý. Před, ani při závodech by 
nemělo dojít k výrazné úpravě/složení krmné dávky. Skvělé jsou mrkve a jablka, kterými se 
dá zchutnit koním jejich běžné žrádlo. Dobrou alternativou jsou řepné řízky, které mají 
dostatek vlákniny a dokážou absorbovat velké množství vody, kterou bude koňské tělo 
během závodu potřebovat. Existuje také celá řada krmných doplňků, které je možno koni 
dodávat v přestávkách podle návodu výrobce a aktuálního stavu koně. 

Vždy je třeba si ověřit, zda nejsou doplňky na seznamu zakázaných látek. !!  

Pozor !! Nikdy netestujte nový přípravek či doplněk až v samotném závodě.  

Další důležité vybavení jsou deky. V případě nepříznivého počasí je potřeba koni zakrývat 
záda, aby nezatuhnul (např. fleecové deky). Při dešti určitě deku nepromokavou. Pro koně 
náchylné k zatuhávání zádě deku bederní. Nezbytná je také suchá deka do přepravníku na 
cestu domů. Hodí se i náhradní vybavení, uzdečka, podbřišník, třmeny, třmenové řemeny atd. 
pro případ nehody.  
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Chlazení koní  

 

 

 

Chladí se na trati, kde jsou pořadatelem určená místa, tzv. crew pointy. Zde by na vás měl 
čekat váš tým a poskytnout občerstvení vašemu koni, případně i vám. Zde můžete koně 
napojit, ochladit vodou, nebo nabídnout píci či jiné doplňky (jablka, mrkev, atd.). Pomocníci 
musí mít tedy v autě kýbl na napájení a dostatečné množství naplněných pet lahví (vhodné 
jsou např. 1,5l pet lahve od minerálních vod) na polévání koně. ( pozn. při prezentaci obdržíte 
od pořadatele mapku trasy s vyznačenými crew pointy a doporučenou cestou pro auta. Pokud 
jste na daných závodech poprvé, je velmi dobré, zajet si na ony crew pointy ještě před závodem a 
místa si například zadat do navigace. Snadno by se vám mohlo stát, že pojedete závod, přijedete 
na crew point, ale váš servis nikde, protože bude bloudit po okolí.)  

Další chlazení musíte mít předem připravené v cíli, kde si koně po dojezdu odsedláte (někdo 
to dělá za chůze cestou k chlazení), ochladíte a jakmile budete na požadovaných maximálně 
64 tepech za minutu, jdete k veterinární kontrole. 
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V tomto chlazení tedy budete potřebovat další kýble a láhve s vodou. Navíc potřebujete koni 
změřit tepy, což jde buď fonendoskopem, nebo speciálním zařízením na měření tepové 
frekvence (Polar, Garmin, apod.). Většina jezdců používá přítlačné měřiče, tzv. žehličky. Ale 
technika může někdy zklamat a není nad to umět koně změřit fonendoskopem. Někdy můžou 
elektronické měřiče hůře ukazovat hodnoty tepů z důvodu špatného kontaktu (např. u 
delších chlupů). Zde pomůže sono gel, který se dá sehnat v lékárně (cca 80 Kč).  

Chlazení by mělo být co nejrychlejší, nejvíce se voda lije na krk, kohoutek. Je dobré mít po 
ruce stěrku a vodu následně z koně stírat (bude od něj ohřátá a už jej nebude chladit). Dále se 
můžou chladit místa, kde má kůň velké tepny a tedy tam proudí hodně krve - vnitřní strana 
stehen, břicho. Kontrolujte přiložením ruky na krk koně, že jste ho nepřechladili - pokud vás 
bude do ruky hřát, chlaďte dál, pokud ucítíte chlad, přestaňte s poléváním a koně chvíli 
povoďte. Podávejte koni vodu k pití, ale nekrmte ho, to mu zvyšuje tepy, což je v tu chvíli 
nežádoucí. Vyčistěte koni kopyta, mohl by v nich mít zaklíněný kámen a při kontrole kvůli 
tomu okulhat.  

Dobré je už doma koně naučit na polévání, měření tepů, klusání na ruce a prohlídky od cizí 
osoby. Ušetří vám to spoustu nervů na závodech.  

Samozřejmě přibalíme čištění, gumičky na copánky, pokud má kůň hustou hřívu, svačiny pro 
celý tým, náhradní oblečení pro jezdce, čisté týmové oblečení na vyhlášení.  
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 Kdy vyrazit na závody  

Jakmile se vaše přihláška objeví v systému JIS, pečlivě se zorientujte v rozpise závodu 
(vyvěšeny na www.cjf.cz/vytrvalost).  

Zde naleznete informace o závodu i o požadovaném čase vašeho příjezdu na místo konání 
závodu.  

Na hobby je většinou možnost dorazit až ráno, na vyšší soutěže den předem. Na závody 
vyrážejte s časovou rezervou, dopravní komplikace bývají zejména v pátek časté.  
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Jak se postupuje po příjezdu na závody  

Po příjezdu je potřeba složit koně a seznámit se s areálem závodu. Dalším krokem je 
prezentace, kde se platí startovné a odevzdává Průkaz koně. Většinou také na prezentaci 
dostanete startovní číslo.  

Následují vstupní veterinární kontroly. Opět najdete v rozpise, od a do kolika hodin probíhají.  

S koněm na ohlávce nebo uzdečce (musí být ovladatelný!) se nahlásíte u příchodu veterin a 
počkáte, až je vám přidělen veterinář a zapisovatel. Veterinář vašeho koně porovná s 
popisem v Průkazu koně, změří mu tepy, nechá vás zaklusat tam a zpět (kůň musí celou dobu 
klusat na volném vodítku a nesmí být během klusu popoháněn jinou osobou), vyšetří další 
hodnoty, jako je hydratace, peristaltika, citlivost zad atd. Stejné, nebo obdobné veterinární 
kontroly probíhají po každém závodním kole. V cíli soutěže musí kůň být zdravotně v 
pořádku, nevykazovat enormní známky únavy, dehydratace, ani metabolických problémů a 
nesmí kulhat. S koněm smí na veterinární kontrolu max. 3 osoby, pokud to propozice neurčí 
jinak. Jedna z doprovázejících osob musí mít na sobě startovní číslo pro snadnou identifikaci 
(platí hlavně v závodě). Po úspěšném absolvování vstupní veteriny bývá koni na zadek 
napsáno startovní číslo (pro snadnou identifikaci).  

Další nezbytností před startem je technická rozprava. Tam se dozvíte veškeré změny, které 
jsou oproti rozpisu, důležité informace o trase (např. úseky povinného kroku, kdy při 
porušení můžete být diskvalifikováni). Zde se také seznámíte se všemi rozhodčími a 
veterináři, které budete potkávat v průběhu celého závodu a kteří vám v případě nejasností 
pravidel či stavu vašeho koně vše rádi vysvětlí či poradí.  
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Jak probíhá samotný závod  

Před startem je nutné koně zahřát, tedy ideálně 15 minut s koněm krokovat, zaklusat, 
případně lehce zacválat. U startu je přítomný rozhodčí, který zkontroluje vaši výstroj a úbor, 
že je vše v souladu s pravidly vytrvalosti. Od soutěží Z a výše je start hromadný, tedy všichni 
jezdci startují najednou. U hobby soutěží ZM se zpravidla startuje po skupinkách (od 2 do 5 
jezdců). Někteří jezdci, kteří mají mladé či nezkušené koně, s nimi chvíli počkají, než odjedou 
první jezdci a startují o pár minut za nimi, aby byli koně v klidu. Na odstartování máte 15 
minut od stanoveného času startu. Startem musíte projet v sedle, stejně tak cílem (myšleno 
po poslední etapě). V průběhu závodu, po návratu z etapy (kromě té poslední) můžete přijít 
do cíle vedle koně. Na trati si hlídejte značení a řiďte se pokyny, které vám byly sděleny na 
technické poradě, případně jsou vyznačeny přímo na trase.  

Po příjezdu z etapy co nejrychleji odsedlejte koně (včetně sundání chráničů, martingalu 
apod.), někdo z týmu zařídí vyzvednutí časového lístečku u rozhodčích u cíle a po ochlazení 
koně na požadovaných maximálně 64 tepů za minutu, jděte k veterinární kontrole. Tam 
odevzdáte lístek a po úspěšném absolvování kontroly ho zase dostanete zpět s vyznačeným 
časem startu do dalšího kola.  
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Od doby vstupu do veterinární kontroly vám běží doba odpočinku, která bývá zpravidla 40 
minut (vždy je přesně specifikováno v propozicích závodu). Během této doby můžete jít s 
koněm do své odpočinkové zóny, kde bude mít připravené žrádlo, vodu, je dobré ho ještě 
doumýt - místa kde se potí pod uzdečkou, sedlem, břicho, mezi stehny, nohy od bahna apod.  

Pokud je chladněji, zadekujte mu záď, můžete ho masírovat. Dopřejte mu odpočinek a relax. I 
jezdec by si měl odpočinout a něco sníst a vypít. Hlídejte si čas startu do další etapy.  

Zkontrolujte, že je výstroj koně v pořádku, případně vyměňte či opravte. Sedlejte na suchou 
dečku. Důležité je zkontrolovat podbřišník, aby byl čistý, nejlepší je mít do každého kola 
suchý Do sedla jděte s několikaminutovým předstihem, opět koně lehce zahřejte. Časový 
lístek odevzdejte rozhodčímu u startu. Jakmile bude váš čas, rozhodčí vás vypustí na trať.  

V cíli si opět vyzvednete časový lístek, který pak odevzdáte při vstupu do veterinární 
kontroly. Po jejím absolvování ho ale už nedostanete zpět. Pozor - v průběhu závodu máte 
možnost 2 vstupů do veterinární kontroly (v případě vysokých tepů), ale v cíli už máte jen 
jednu.  

Pokud máte koně na závodech ustájeného v boxu, nesmíte ho tam dát v průběhu závodu. Toto 
může povolit rozhodčí jen na základě vážných okolností (např. povětrnostní podmínky).  

Správně musí být kůň po celou dobu soutěže pod volným dohledem funkcionářů závodů.  
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Aktuální pravidla: http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/ 

 Veterinární prohlídky a zkoušky koní 

 

 

 

http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/
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Co jsou to ty „lístečky“ a čipový systém  

Po příjezdu do cíle každého kola vám rozhodčí, který je v cíli vypíše lísteček (tzv. časový 
lístek), kde máte přesný čas dojezdu. Buď jezdec, nebo jeho wrangler si lísteček vyzvedne.  

Nyní vám běží patnáctitiminutový limit (v posledním kole dvacetiminutový), do kterého se 
musíte dostavit do veteriny, jinak jste vyloučeni. Lísteček předáte rozhodčímu u veteriny.  

Zde se Vám také na lísteček zapíše čas vstupu do veterinární kontroly. Pokud je kůň v 
pořádku a pokračujete do dalšího kola, lísteček si opět u rozhodčího vyzvednete. Budete tam 
mít napsaný přesný čas startu do dalšího kola.  

Někdy se můžete setkat i s čipovým systémem, většinou na mezinárodních závodech. Při 
tomto systému mají koně na krku připevněný čip (speciální obojky) a při průchodu bránou v 
cíli a u veterinárních kontrol se automaticky načte jejich čas. V tomto případě se o lístečky 
starat nemusíte, jen si při odchodu z veteriny vyzvednete lístek s časem startu do dalšího 
kola.  
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Hodnocení soutěží  

 Aktuální pravidla: http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/ 

 Hodnocení 

 

Hobby soutěže  

ZM 

Do hodnocení se promítá hlavně vstup do veterinární kontroly, tedy uplynulý čas od projetí 
cílem po vstup do veterinární kontroly. Maximální rychlost je limitována na 16 km/h, 
minimální je dána rozpisem. Při rychlosti nižší než 12 km/h se k času vstupu do veterin 
připočítává 10 min. Vítězem je dvojice s nejkratším časem vstupu do veterin. 

Z 

V soutěži hobby Z je maximální rychlost omezena na 16 km/h. 

 Ostatní pravidla jsou stejná jako pro oficiální soutěže. 

 

Oficiální soutěže 

Všechny oficiální soutěže jsou soutěžemi proti času. Vyhrává tedy ten, kdo první protne cílovou 

pásku a projde v pořádku závěrečnou veterinou. I tady je samozřejmě důležitá rychlost chlazení, 

neboť v průběžných kolech vám běží čas do té doby, než vstoupíte s koněm do veterinární kontroly a 

od tohoto času se pak odvíjí i váš start do dalších kol. 

Minimální čas (čas, který nesmíte překročit, jinak jste vyloučeni): stanoveno v rozpise závodu 
dle terénu  

Veterinární kontrola: do 15ti minut po průjezdu cílem při každém kole závodu (do 20ti minut 
pro projetí posledního kola závodu), max. TF 64  

 

 

 

 

http://www.cjf.cz/dokumenty/pravidla/
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Odjezd ze závodů  

Jestliže jste závody v pořádku dokončili, odjezd je možný ihned po vyhlášení výsledků. Dřív 
vás může domů pustit jen hlavní rozhodčí na základě závažné události. Pokud měl kůň na 
závodech zdravotní problém a byl eliminován, vždy vám musí schválit odjezd předseda 
veterinární komise nebo ošetřující veterinář. I přesto, že máte povolení veterináře k odjezdu, 
je opět nutné tuto skutečnost oznámit hlavnímu rozhodčí. Samozřejmě je potřeba vrátit 
startovní číslo, výměnou za Průkaz koně.  
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Co si nezapomenout zabalit na závody  

- Průkaz koně  

- Vytištěné propozice závodů, například je tam tel. číslo na pořadatele, kterému je potřeba 
zavolat v případě zdržení + propisku na zapisování změn  

- Sedlo  

- Podsedlové dečky, aby bylo možné dát koni do každé etapy suchou dečku  

- Kompletní uzdění, není od věci i náhradní uzdečku, pro případ nějaké nehody  

- Chrániče nohou pro koně, pokud je používáte  

- Koni na cestu chrániče nohou a ocasu  

- Kompletní sadu čištění, případně i gumičky na hřívu  

- Krmení, na které je kůň zvyklý + mrkve, jablka, řepné řízky  

- Doplňkové preparáty, které používáte – elektrolyty, energy booster, glukopur, atd.  

- Dostatečné množství kýblů; veškeré vybavení pro chlazení koně, láhve, konve, houby, atd 

- Fonendoskop, elektronický měřič tepů (Polar apod.)  

- Aspoň minimální lékárničku, dezinfekci, repelent, přípravek na ochlazení nohou po 
závodech, masážní roztok.  

- Náhradní podkovy, podkováky, pokud máte nakováno  

- Pro jezdce oblečení na jízdu (včetně helmy), oblečení na vyhlášení. Nezapomeňte na 
náhradní oblečení (alespoň dvoje) a na náhradní boty.  

- Deky na koně, odporovací, bederní, nepromokavé.  

- Pokud máte koně ubytovaného v paddocku, potřebujete tyčky, pásku, zdroj a vlastní seno, v 
případě že ho pořadatel nenabízí v ceně ustájení, nebo za poplatek.  

- Stan a veškeré potřeby na spaní pro jezdce a jeho tým  

- Jídlo a léky pro jezdce. Výborné svačiny jsou banány, müsli tyčinky, které dodávají rychlé 
sacharidy (energii).  

- Vybavení pro odpočinkovou zónu - party stan, židličky, koza na sedlo ad.  

- A nejdůležitější věc je dobrá nálada.  
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Doping – koho a čeho se týká 

Jako doping se označuje jakákoliv látka, která buď pozitivně, nebo negativně ovlivní výkon 
koně nebo sportovce. Nezáleží na tom, jestli byla látka podána koni úmyslně, nebo se dostala 
do koně omylem či kontaminací např. krmiva. Při pozitivním nálezu vždy následuje sankce. 

Testování na doping podléhají všichni jezdci i koně, kteří se účastní oficiálních soutěží 
pořádaných ČJF nebo FEI. 

FEI Clean sport – doping koní: http://inside.fei.org/fei/cleansport/horses 

– doping sportovců: http://inside.fei.org/fei/cleansport/humans 

WADA – seznam zakázaných látek u sportovců  

 http://wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list 

 

Příklady povolených a zakázaných léků pro sportovce:  

 

http://inside.fei.org/fei/cleansport/horses
http://inside.fei.org/fei/cleansport/humans
http://wada-ama.org/en/what-we-do/the-prohibited-list
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VETERINÁRNÍ KARTA  

 CO SE POSUZUJE, JAK SE HODNOTÍ A CO TO PRO KONĚ ZNAMENÁ 

 

 

 

TEPOVÁ FREKVENCE (angl. pulse) - kůň musí mít při každé veterinární kontrole maximálně 
hodnotu 64 tepů. Má na ni vliv vzrušivost, citlivost na stres, zvyšují ji jakékoliv bolesti. Srdce 
zvýšenou tepovou frekvencí reaguje na rozhozené hladiny elektrolytů (minerály), svalové 
problémy, metabolické problémy. Druhý puls se měří minutu po vyklusání, tepy by měly být 
stejné nebo nižší. Vyšší pulz v tomto případě není sám o sobě důvodem k vyloučení. Při 
vyšším se nesmí kůň vyloučit, pokud se nenajde další problém. Spíše je kůň pozvaný na re-
check, tedy opakovanou kontrolu před startem do další etapy. Na opakované kontrole (re-
check) by měly být pulsy ideálně kolem 60 tepů či nižší. Například snížený draslík v krvi 
(hypokalémie) způsobuje vysokou tepovou frekvenci (tachykardie). 

U dobře trénovaných koní je uklidnění na požadovanou tepovou frekvenci nad 6-8 minut 
znamením toho, že je něco špatně. Přehnaná rychlost, začínající zdravotní problémy, špatné 
chlazení. Samozřejmě to neplatí u mladých koní, kteří jsou nezkušení a bývají nervózní. 



 

22 

 

SLIZNICE (angl. mucous membrane) - kontroluje se v hubě nebo v oku - posuzuje se barva a 
vzhled sliznic. Hodnocení A až C. 

Hodnota A - sliznice je bledě růžová a lesklá - známka dobrého zavodnění.  

Hodnota B - sušší sliny, lepkavé - barva sliznice tm. růžová - snažit se, aby se kůň napil. 

Hodnota C - suchá sliznice, barva tm. červená, nafialovělá, šedá - samo o sobě není důvodem 
pro vyloučení, ale zpravidla se u koně projeví ještě další problémy a je vyloučen. 

 

DOBA NAPLNĚNÍ KAPILÁR (angl. capillary refill time - CRT) - zjišťuje se v tlamě, stisknutím 
palcem na čelisti  proti kosti. Hodnocení od 1 výš. 

Hodnota 1 - 1 vteřina naplnění zpět (zmizí otisk prstu) 

Hodnota 2 - 2 vteřiny naplnění - známka počátku dehydratace. Stejně jako u B sliznic - snažit 
se, aby se kůň napil. Důležité je vzít v potaz také to, jaké je počasí, v jaké fázi závodu to je ad. 
(může to být krize, kterou koně mohou mít kolem 80-100 km). Důležité je udělat koni 
komfort - dát mu to, co má rád (masáže, různé krmení, pocit klidu ad.). On se uvolní a měl by 
začít lépe žrát, pít ... dostat se k tomu, aby žral mokré žrádlo.  

Hodnota 3 a více - plní se déle než 3 vteřiny - toto již nelze dohnat pouhým napojením koně. 
U koně budou s velkou pravděpodobností také další problémy a je vyloučen. 

 

DEHYDRATACE (angl. dehydration, skin test) - zjišťuje se na ramenním kloubu, prsty se 
uchopí kožní řasa a hodnotí se navrácení do původního stavu. Hodnocení 1 - 3. 

Hodnota 1 - kůže zůstane stát do 1 vteřiny  

Hodnota 2 - kůže vydrží stát 2 vteřiny  

Hodnota 3 - kůže vydrží stát 3 vteřiny a déle.  

Postup jako u CRP a sliznice. 

 

PERISTALTIKA (angl. gut sounds) - poslouchá se z obou stran, nahoře ve slabinách a dole na 
břiše (kvadranty břicha) - v každém kvadrantu se poslouchá jiná část střev.  

Hodnota N - normální   

Hodnota ↑ - zrychlená peristaltika - spíše souvisí s nervozitou koně (bývá ve vstupních 
veterinách). 
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Hodnota ↓ - pomalejší peristaltika, ještě neznamená vážný problém, pokud má kůň zájem o 
krmení a vodu. 

Hodnota ↓↓ - pomalá peristaltika - signalizuje nepohodu, začínající problém, stále je možné 
"rozchodit", pokud má kůň zájem o krmení a vodu a nevyskytují se u něj další příznaky 
signalizující metabolický problém. Pomůže nakrmení vlákninou, napojení, povodění. Varovné.  

Hodnota 0 - žádná peristaltika - už je problém. Přítomny jsou i další signály (CRT, sliznice 
apod.) a kůň je vyloučen. 

 

PODBŘIŠNÍK ZÁDA KOHOUTEK (angl. girth back withers) - prohmatání od kohoutku po 
zadek a oblasti podbřišníku. Jedná se spíše o otázku komfortu, zda nemá kůň otlaky a bolesti 
zad. Hodnocení A až C.  

Hodnota A - kůň by neměl na dotyk reagovat.  

Hodnota B - kůň svaly proti doteku zatne - výraz nepříjemného pocitu.  

Hodnota C - kůň bolestivě uhýbá před dotekem.  

Hodnotí se také napětí (tonus) svalstva - na zádi koně a zepředu pod loketním kloubem. 
Zdravý vysportovaný sval má přirozenou tuhost, pružnost. Pokud je nějaký problém (např. 
myopatie), svaly jsou tvrdé.  

Může být hodnoceno samostatně ve veterinární kartě - SVALY (angl. muscules) - opět 
hodnocení A až C. 

 

CHODY (angl. gait) -  posuzují se v klusu, cca 40 metrů od veterináře a 40 metrů k veterináři. 
Hodnocení A až C.  

Hodnota A - pohyb je bez problémů, ochotný, pravidelný, bez zaváhání.  

Hodnota B - horší ochota pohybu, nepravidelnost chodu. Veterinář zpravidla sdělí, co se mu 
na koni nezdálo. Pomáhá masáž svalů, zahřátí svalů, chiropraxe, protažení.  

Hodnota C  - pokud se chody veterináři nezdají, zavolá tzv. panel (3 doktoři - každý píše své 
hodnocení : pass = prošel, fail = neprošel). Pokud jsou 2 nebo 3 výsledky hlasování 
"neprošel", je zapsáno C  a kůň je vyloučen pro kulhání. Často bývá kulhání způsobeno 
zatuhnutím, únavou koně. Mohou to být problémy s elektrolyty (minerály).  
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PROJEV KONĚ, OCHOTA K POHYBU (angl. impulsion) - bývá hodnoceno v rámci chodů. 
Hodnoty A, B, C.  

 

POZNÁMKY (angl. remarks) - píšou se zranění, otlaky, otoky, nepravidelnost na srdci ad. - je 
to vzkaz pro doktory, na co si mají dát při další kontrole pozor. Při odření ad. - hodnoceno 
jako diskomfort koně a může být důvodem k vyloučení (na základě panelu 3 veterinářů). 

____________________________ 

Důležité je, aby měl kůň ve střevech dostatek vlákniny, na kterou má navázanou vodu - bere 
si z toho zásoby vody během závodu. Vhodné jsou řepné řízky (nutnost dlouho namáčet - 
riziko ucpání jícnu, koliky). 

Při nedostatku vody v těle přestává organismus fungovat. 

 

Diafragmatický flutter -  kůň má problém s přenosem nervových vzruchů na bránici. Je ve 
vážné elektrolytové disbalanci. V tomto je nejvýznamnější vápník (ale není to jen o něm, jeho 
nedostatek je reakcí na ztráty jiných elektrolytů). Pozná se při posluchu peristaltiky spodní 
části břicha - je tam slyšet úder srdce. Někdy je i vidět - břicho škube v rytmech srdce. Může 
být jednostranný, či oboustranný - vážnější verze. Zpravidla je to spojeno s dalším 
problémem. 

Při mírné formě lze zachránit stav nakrmením koně - hlavně seno. Jen v případě, že má 
ostatní parametry v pořádku. 

Vážná forma - do hodiny může kůň zemřít. Nutná okamžitá veterinární pomoc. 

 

Přidáváním soli do krmení (tento způsob doplnění minerálů je používaný v zahraničí) se 
dodá koni sodík a chlor, tedy elektrolyty, které kůň lehce zpracuje, může jich mít nadbytek 
(snadno vypotí, vymočí), ale jejich nedostatkem nevyčerpává zásoby dalších elektrolytů 
(např. vápník, draslík), které se dodávají již mnohem obtížněji (jsou těžko dávkovatelné - 
lehká změna může v těle udělat velké reakce ...). Navíc sůl motivuje k pití. 

 

!!! POZOR - doktor není neomylný. Na posouzení koně má zpravidla 2-3 minuty, na klus 
cca 30 sec. Hodně záleží na předvedení koně. Je tedy také na jezdci a týmu, který zná 
koně nejlépe, aby ho vnímal a dokázal zhodnotit, jestli je v pořádku, či nikoliv a podle 
toho upravil tempo závodu či péči o koně. 

 


