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                            9/2006 
14 X Shromážděný klus na kruhu 

30m začít vpravo od střední 
linie 

Kmih, rytmus, ohnutí.  

15 mezi 
stř.linií a V 

Cval vpravo 40m kruh do P 
přes středovou linii uprostřed 
mezi X a I. 

Přechod do cvalu. 
Pravidelnost, lehkost, 
přesnost. 

 

16 PFAP 
PB 
 

Pracovní klus, půlkruh  
s návratem do P 
 

Přechod do pracovního klusu. 
Ohnutí, přesnost. 

 

17 BM 
 
 

MH 

15m od stěny ke stěně. 
Pracovní klus. Vedení jednou 
rukou. 
Vedení libovolné. 

Přesnost, ohnutí, pravidelnost.  

18 H 
 

HB 

Shromážděný klus. Kruh vlevo 
10m. 
Prodloužený klus. 

Přechody, přesnost, kmih. 
shromážděný a prodloužený 
klus. 

 

19 B 
 

BK 

Shromážděný klus. Kruh 
vpravo 10m. 
Prodloužený klus. 

Přechody, přesnost, kmih. 
shromážděný a prodloužený 
klus. 

 

20 KD 
DX 
X 

Shromážděný klus. 
Prodloužený klus. 
Stát. Pozdrav.  

Přechody, kmih, přesnost.  

Opuštění obdélníka v pracovním klusu. 
 
Všeobecné hodnocení: 
21  Chody Pravidelnost, uvolněnost 

celého spřežení, chody všech 
koní.  

 

22  Kmih Chuť k pohybu vpřed celého 
spřežení, práce všech koní. 

 

23  Poslušnost Uvolněnost a prostupnost, 
přijímání pomůcek ochotně a 
bez odporu. 

 

24  Soutěžící Používání pomůcek, ovládání 
opratí a biče, sed na kozlíku, 
přesnost provádění cviků. 

 

25  Presentace Vzhled soutěžícího a 
spolujezdců, čistota, zdraví, 
spárování (sladění), kondice 
koní, stav postrojů a vozu. 

 

 
Maximální počet bodů: 250 (koeficient 0,64) 

Body od všech rozhodčích se sečtou, vynásobí se koeficientem 
0,64 a vydělí se počtem rozhodčích a odečtou se od 160. 

Výsledkem jsou trestné body, k nimiž se přičítají trestné body 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                      S P Ř E Ž E N Í 
        NOVÉ  DREZURNÍ  ÚLOHY 
   platné od roku 2007 
 
 
  ČJF – Česká jezdecká federace 
       FEI – Mezinárodní jezdecká federace 
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 Drezurní úloha spřežení č. 6A               6A/2006 
Nová drezurní úloha – novelizovaná 6 - 4/12/2006 

č. místo cvik  hodnocení body 

  1 A 
X 

Vjezd v pracovním klusu 
Stát, pozdrav 

Vedení na přímé čáře. Přechod 
do zastavení, nehybnost.  

 

  2 XCH Pracovní klus. Přechod do pracovního klusu, 
pravidelnost, ohebnost. 

 

  3 HX 
X 

Shromážděný klus 
Vedení jednou rukou, kruh 
vpravo, průměr 20m 

Přechod do shromážděného 
klusu,  přesnost provedení 
figur, pravidelnost, ohebnost.  

 

  4 XK 
KAF 

Shromážděný klus 
Vedení libovolně, pracovní 
klus 

Přesnost, kmih, přechod do 
pracovního klusu, ohebnost. 

 

  5 FPXSH 
HCM 

Prodloužený klus. 
Pracovní klus. 

Přechod do prodlouženého 
klusu, prodloužení, kmih, 
pravidelnost a přechod do 
pracovního klusu. 

 

  6 MX 
X 

Shromážděný klus 
Vedení jednou rukou, kruh 
vlevo, průměr 20m 

Přesnost , přechod do 
shromážděného klusu, 
ohebnost, kmih.  

 

  7 XF 
FAK 

Shromážděný klus 
Vedení libovolně, pracovní 
klus 

Přesnost, ohebnost, přechod 
do pracovního klusu, kmih. 

 

  8 KVXRM 
MCHS 

Prodloužený klus. 
Pracovní klus. 

Přechod do prodlouženého 
klusu, pravidelnost, kmih,  
přechod do pracovního klusu. 

 

  9 SEXBP Krok Přechod do kroku, 
pravidelnost, ohebnost. 

 

10 PFAD 
DX 

Shromážděný klus 
Prodloužený klus. 

Přechod do shromážděného a 
prodlouženého klusu, 
pravidelnost, přímost na 
středové čáře. 

 

11 X Shromážděný klus, kruh 
vpravo průměr 15m 

Přechod do shromážděného 
klusu,  přesnost , ohnutí, 
kmih.  

 

12 X kruh vlevo průměr 15m Přesnost, ohebnost, kmih.  

13 XG 
GCH 

Prodloužený klus. 
Pracovní klus. 

Přechod do prodlouženého 
klusu, rovnost, kmih, přechod 
do pracovního klusu, 
ohebnost. 

 

14 HE 
EV 

Od stěny ke stěně 10m 
Pracovní klus. 

Ohebnost,  přesnost, kmih, 
pravidelnost. 

 

15 VL 
LX 

shromážděný klus, půlkruh 
vlevo průměr 20m 
Shromážděný klus. 

Přechod do shromážděného 
klusu, ohebnost,  kmih, 
přesnost  figur, přímost na 
střední čáře. 

 

16 X Stát, nehybnost 10 sek. Přechod do zastavení, 
nehybnost.  
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 Drezurní úloha spřežení č. 9                   9/2006 
Nová drezurní úloha pro jednospřeží - 2006 

č. místo cvik  hodnocení body 

  1 AX Vjezd pracovním klusem. Stát, 
pozdrav. 

Přímost na střední čáře. 
Přechod do zastavení, 
nehybnost, pozdrav. 

 

  2 XGCM Shromážděný klus. Přechod do shromážděného 
klusu, kmih, rytmus, 
ohebnost. 

 

  3 MXF 
 

FAD 

Prodloužený klus. 4 m obrat 
kolem X 
Pracovní klus 

Přechod do prodlouženého 
klusu, kmih, rytmus a 
rovnováha, přechod do 
shromážděného klusu. 

 

  4 DL 
L 

Shromážděný klus.  
Vedení jednou rukou. Kruh 
vpravo prům.20m, kruh vlevo 
prům.15m. 

Přesnost, kmih, ohebnost.   

  5 LI 
 

Vedení libovolně. Prodloužený 
klus. 

Přechod do prodlouženého 
klusu, kmih, pravidelnost, 
prodloužení. 

 

  6 I 
 
 
 

IGCH 

Shromážděný klus. 
Vedení jednou rukou. Kruh 
vlevo prům.20m, kruh vpravo 
prům.15m. 
Pracovní klus. Vedení 
libovolné. 

Přechod do shromážděného 
klusu, přesnost, kmih, 
přechod do pracovního klusu. 

 

  7 HXK 
 

KA 

Prodloužený klus. 4m obrat 
kolem X 
Pracovní klus. 

Přechod do prodlouženého 
klusu, rytmus, rovnováha, 
přechod do pracovního klusu. 

 

  8 A 33m oblouk vlevo. 
Zastavení kolmo ke středové 
čáře, jezdec na čáře. 

Přesnost, ohnutí, přechod do 
zastavení. 

 

  9 střed.linie Zastavení 10 sekund. Nehybnost. Přechod do kroku.  
10  

 
33m oblouk vpravo - krok. 
Zastavení kolmo ke středové 
čáře, jezdec na čáře. 

Uvolněnost, pravidelnost, 
nenucenost, přechod do 
zastavení. 

 

11 střed.linie 5 kroků zpět. Přechod do zacouvání, 
rovnost, přesnost. Přechod do 
shromážděného klusu. 

 

12 střed.linie 
do M 

33m oblouk vlevo – 
shromážděný klus 

Kmih, rytmus, ohebnost.  

13 mezi  
M a C 
X 

50m oblouk ve cvalu na levou 
ruku do X. 
Shromážděný klus. 

Přechod do cvalu.Pravidelnost, 
lehkost, přesnost. 
Přechod do shromážděného 
klusu. 
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17 X Zpátky vchod 3m. Couvání, rovnost, nohosled, 

přechod do shromážděného 
klusu. 

 

18 XI 
IR 

Shromážděný klus. 
Půlkruh vpravo, průměr 20m 

Přímost, kmih, přesnost figur, 
ohebnost.  

 

19 RB 
BF 
FAD 

Pracovní klus 
Od stěny ke stěně 10m 
Pracovní klus. 

Ohebnost, přesnost, kmih, 
pravidelnost.  

 

20 DXG 
G 

Prodloužený klus. 
Stát, pozdrav.  

Přechod do prodlouženého 
klusu,rovnost, pravidelnost, 
přechod do zastavení, 
nehybnost. 

 

Opuštění obdélníka v pracovním klusu. 

 
Všeobecné hodnocení: 
21  Chody Pravidelnost, uvolněnost 

celého spřežení, chody všech 
koní.  

 

22  Kmih Chuť k pohybu vpřed celého 
spřežení, práce všech koní. 

 

23  Poslušnost Uvolněnost a prostupnost, 
přijímání pomůcek ochotně a 
bez odporu. 

 

24  Soutěžící Používání pomůcek, ovládání 
opratí a biče, sed na kozlíku, 
přesnost provádění cviků. 

 

25  Presentace Vzhled soutěžícího a 
spolujezdců, čistota, zdraví, 
spárování (sladění), kondice 
koní, stav postrojů a vozu. 

 

 
Maximální počet bodů: 250 (koeficient 0,64) 
 
Body od všech rozhodčích se sečtou, vynásobí se koeficientem 
0,64 a vydělí se počtem rozhodčích a odečtou se od 160. 
 
Výsledkem jsou trestné body, k nimiž se přičítají trestné body 
udělené hlavním rozhodčím za omyly a sesednutí spolujezdců. 



Nové drezurní úlohy – Spřežení 2007 4 

 Drezurní úloha spřežení č. 7A               7A/2006 
Alternativní doplněná drezurní úloha (1999) – doplnění  13/6/2006. 

č. místo cvik  hodnocení body 

  1 A 
X 

Vjezd v pracovním klusu 
Stát, pozdrav 

Rovnost vjezdu, přechod do 
zastavení,nehybnost. 

 

  2 XCM Pracovní klus na pravou ruku Přechod do pracovního klusu, 
pravidelnost, ohebnost, 
přesnost.  

 

  3 MRXVK 
KAF 

Prodloužený klus. 
Pracovní klus. 

Přechod do prodlouženého 
klusu, pravidelnost 
prodlouženého klusu. Kmih, 
přechod do pracovního klusu. 

 

  4 F 
 

FBM 
M 

Shromážděný klus, vedení 
jednou rukou 
2x od stěny ke stěně 10m 
Vedení libovolně.  

Přechod do shromážděného 
klusu,přesnost provedení, 
shromáždění,ohebnost,kmih. 

 

  5 MC 
C 
CH 

Shromážděný klus. 
Stát 10 sekund nehybnost.  
Shromážděný klus. 

Přechod do zastavení. 
Nehybnost. Přechod do 
shromážděného klusu. 

 

  6 HSXPF 
FAK 

Prodloužený klus. 
Pracovní klus.  

Přechod do prodlouženého 
klusu, prodloužení, 
pravidelnost, kmih, přechod do 
pracovního klusu. 

 

  7 
  

K 
 

KEH 
H 

Shromážděný klus, vedení 
jednou rukou 
2x od stěny ke stěně 10m 
Vedení libovolné. 

Přechod do shromážděného 
klusu,shromáždění,přesnost 
provedení, ohebnost, 
pravidelnost, kmih. 

 

  8 HCMB Pracovní klus.  Přechod do pracovního klusu, 
ohebnost.  

 

  9 BX 
X 
 
 

XE 

Shromážděný klus.  
Kruh na pravou ruku a ihned 
kruh na levou ruku průměr 
15m. 
Shromážděný klus. 

Přechod do shromážděného 
klusu, přesnost provedení, 
ohebnost, kmih. 

 

10 EKAP Pracovní klus Přechod do pracovního 
klusu,pracovní klus, ohebnost 
a pravidelnost. 

 

11 PBX Krok.  Přechod do kroku, přesnost, 
pravidelnost, přechod do 
zastavení. 

 

12 X Stát, 3m zpět. Přechod do zacouvání, rovnost, 
ochota a pravidelnost, přechod 
do kroku. 

 

13 XES Krok.  Přesnost, uvolněnost, 
pravidelnost.  
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                              7A/2006 
14 SHC 

CMSBV-
FA 

Pracovní klus. 
Vlnovka o 5ti obloucích, 
průměr oblouku 20m 
(3oblouky při menším 
obdélníku) 

Přechod do pracovního klusu, 
pracovní klus. Přesnost 
vykreslených figur, 
pravidelnost, ohebnost.  

 

15 A 
SXG 
G 

Ze středu 
Prodloužený klus. 
Stát, pozdrav. 

Rovnost na střední čáře,, 
přechod do prodlouženého 
klusu, prodloužení, přechod do 
zastavení, nehybnost. 

 

Opuštění obdélníka v pracovním klusu. 
 

Všeobecné hodnocení: 
16  Chody Pravidelnost, uvolněnost 

celého spřežení, chody všech 
koní.  

 

17  Kmih Chuť k pohybu vpřed celého 
spřežení, práce všech koní. 

 

18  Poslušnost Uvolněnost a prostupnost, 
přijímání pomůcek ochotně a 
bez odporu. 

 

19  Soutěžící Používání pomůcek, ovládání 
opratí a biče, sed na kozlíku, 
přesnost provádění cviků. 

 

20  Presentace Vzhled soutěžícího a 
spolujezdců, čistota, zdraví, 
spárování (sladění), kondice 
koní, stav postrojů a vozu. 

 

 
Maximální počet bodů: 200 (koeficient 0,8) 
 
Body od všech rozhodčích se sečtou, vynásobí se koeficientem 
0,8 a vydělí se počtem rozhodčích a odečtou se od 160. 
 
Výsledkem jsou trestné body, k nimiž se přičítají trestné body 
udělené hlavním rozhodčím za omyly a sesednutí spolujezdců. 
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              Drezurní úloha spřežení č. 8A            8A/2006  
Drezurní úloha pro čtyřspřeží a tandem. 

č. místo cvik  hodnocení body 

  1 AX Vjezd pracovním klusem. Stát, 
pozdrav. 

Vedení na rovné čáře. Přechod 
do zastavení, nehybnost, 
pozdrav. 

 

  2 XCH Shromážděný klus. Přechod do shromážděného 
klusu, ohebnost. 

 

  3 HX Prodloužený klus. Prodloužení, ohebnost, kmih, 
přechod do shromážděného 
klusu. 

 

  4 X Vedeni jednou rukou, 
shromážděný klus. Kruh 
vpravo prům. 20m 

Přesnost, ohebnost, přechod 
do prodlouženého klusu. 

 

  5 XK 
KAF 

Prodloužený klus. 
Vedení libovolně, 
shromážděný klus. 

Prodloužení , ohebnost, 
pravidelnost, přechod a kvalita 
shromážděného klusu. 

 

  6 FB Shromážděný klus.  
Náojní pár - dovnitř plec. 

Shromáždění, rovnováha, 
stopa - přechod do 
prodlouženého klusu. 

 

  7 BH 
HCM 

Prodloužený klus. 
Pracovní klus. 

Prodloužený a pracovní klus, 
ohebnost, pravidelnost, 
přechod do prodlouženého 
klusu. 

 

  8 MX Prodloužený klus. Prodloužení, ohebnost, kmih, 
přechod do shromážděného 
klusu. 

 

  9 X Vedení jednou rukou, 
shromážděný klus, kruh vlevo 
prům. 20m. 

Přesnost, ohebnost, přechod 
do prodlouženého klusu. 

 

10 XF 
FAK 

Prodloužený klus. 
Vedení libovolně, 
shromážděný klus. 

Prodloužení, ohebnost, 
pravidelnost, přechod do 
shromážděného klusu. 

 

11 KE Shromážděný klus.  
Náojní pár - dovnitř plec.  

Shromáždění, rovnováha, 
stopa, pružnost - přechod do 
prodlouženého klusu. 

 

12 EM 
MC 

Prodloužený klus. 
Pracovní klus. 

Prodloužený a pracovní klus, 
ohebnost, pravidelnost, 
přechod do pracovního klusu. 

 

13 C Pracovní klus, oblouk 33m 
vlevo. Zastavení kolmo ke 
středové čáře, jezdec na čáře, 
nehybnost 8 sekund. 

Přesnost provedení, ohebnost, 
přechody, nehybnost, pracovní 
klus, pravidelnost. 

 

14  Pracovní klus, oblouk 33m 
vpravo. Zastavení kolmo ke 
středové čáře. Jezdec na 
středové čáře. 

Přesnost provedení, ohebnost, 
přechody, pracovní klus, 
pravidelnost. 
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15  3m zpět. Přechod do zacouvání,  

rovnost, ochota, pravidelnost, 
přechod do pracovního klusu 

 

16 AF 
 
F 

Pracovní klus, oblouk 33m 
vlevo. Pracovní klus.  
Krok. 

Pracovní klus, ohebnost, 
pravidelnost. Přechod do 
kroku. 

 

17 FPXS Krok. Hodnocení kroku, přechod do 
shromážděného klusu. 

 

18 SHC 
C 
 

CMR 

Shromážděný klus. 
Vedení jednou rukou, kruh 
vpravo prům.15m 
Shromážděný klus, vedení 
libovolně. 

Shromáždění, přesnost figur, 
ohebnost, přechod do 
prodlouženého klusu. 

 

19 RXVK 
KAD 

Prodloužený klus. 
Shromážděný klus. 

Prodloužení a shromáždění, 
přechod. 

 

20 DXG 
G 

Prodloužený klus. 
Stát. Pozdrav. Odjezd z 
obdélníku v pracovním klusu 

Prodloužení, rovnost na 
středové čáře, přechod do 
zastavení, pozdrav, 
nehybnost.  

 

Opuštění obdélníka v pracovním klusu. 
 
Všeobecné hodnocení: 
21  Chody Pravidelnost, uvolněnost 

celého spřežení, chody všech 
koní.  

 

22  Kmih Chuť k pohybu vpřed celého 
spřežení, práce všech koní. 

 

23  Poslušnost Uvolněnost a prostupnost, 
přijímání pomůcek ochotně a 
bez odporu. 

 

24  Soutěžící Používání pomůcek, ovládání 
opratí a biče, sed na kozlíku, 
přesnost provádění cviků. 

 

25  Presentace Vzhled soutěžícího a 
spolujezdců, čistota, zdraví, 
spárování (sladění), kondice 
koní, stav postrojů a vozu. 

 

 
Maximální počet bodů: 250 (koeficient 0,64) 
 
Body od všech rozhodčích se sečtou, vynásobí se koeficientem 
0,64 a vydělí se počtem rozhodčích a odečtou se od 160. 
 
Výsledkem jsou trestné body, k nimiž se přičítají trestné body 
udělené hlavním rozhodčím za omyly a sesednutí spolujezdců. 
 


