
Okruhy z veterinární problematiky pro zkoušku ZZVJ-E: 

 

1. Jaký význam má vyšetření koně ve veterinarní kontrole? (ochrana koně, prevence) 

 

2. Popište postup vyšetření koně ve veterinární kontrole (první měření pulsu, klus, druhé měření pulsu, 

peristaltika, hydratace, barva sliznice, CRT /doba naplnění kapilár/, svaly, případná zranění) 

 

 3. Jak ustrojený má být kůň ve veterinární kontrole? (pouze uzdečka/ohlávka /bez martingalu/, 

eventuelně deka, nesmí být chrániče, bandáže nebo sedlo) 

 

 4. Co je to opakované vyšetření? (1. vysoký pulz, nutný druhý vstup, 2. kontrolní vyšetření 15 minut před 

startem, tzv. Re-check) 

 

 5. Kolik minut před startem do dalšího kola je potřeba přijít na opakovanou kontrolu? Jaký je význam 

této kontroly? (15 minut před startem, kontrola koně, který se veterináři nejevil zcela v pořádku nebo 

povinná kontrola koní při delších soutěžích /dáno rozpisem soutěže/, nepříznivém počasí apod.) 

 

 6. Jak má být předveden kůň ve veterinární kontrole? (v klusu na volném vodítku nebo otěži, běžet vedle 

koně, při statickém vyšetření držet koně v klidu a spolupracovat s veterinářem) 

 

 7. Jaká je hodnota pulzu vyžadovaná pro zdárný průchod veterinární kontrolou? (64 pulzů nebo nižší) 

 

 8. Jak se hodnotí jednotlivé parametry zapisované do veterinární karty? (A-C pro barvu sliznic, svaly, 

peristaltiku a pohyb; 1-3 pro CRT a hydrataci) 

 

 9. Uveďte příklady důvodů pro vyloučení koně a postup při vyloučení koně ve veterinární kontrole. 

(kulhání, metabolický problém, vysoký pulz při opakovaném vstupu nebo při prvním vstupu po závěrečné 

etapě; vždy o vyloučení z důvodu metabolického problému a při kulhání hlasují tři veterináři, vysoký pulz, 

pokud má být důvodem k eliminaci, musí koně přeměřit druhý veterinář) 

 

 10. Jaký je rozdíl mezi vyžádanou a povinnou opakovanou kontrolou? 

 - jak se liší postup při vyšetření koně při prvním vstupu do veterinární kontroly a při opakované 

kontrole? (neliší se) 

 - jak se liší pravidla průchodu veterinární kontrolou během soutěže a po závěrečné etapě? (časový limit 

je v soutěži 20 minut a možné jsou dva vstupy, v závěrečné kontrole je limit 30 minut a možný je pouze 

jeden vstup; u vyšších soutěží  nad 80 km hlasují o klusech tři veterináři; jinak se neliší) 

 

 

  

 

 


