
Drezurní úloha FEI spřežení č. 8B – dvojspřeží 
 
č.  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 Vedení jednou rukou, 
shromážděný klus. Kruh 
vpravo prům. 20m 

Přesnost, ohebnost. Přechod do prodlouženého klusu.  

5 XK 
KAF 

Prodloužený klus 
Vedení libovolné, 
shromážděný klus. 

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

 

6 FB 
 
 
B 

Shromážděný klus. Od stěny 
ke stěně 15m, vedení jednou 
rukou. 
Vedení libovolné 

Přesnost, kvalita shromážděného klusu  

7 BH 
HCM 

Prodloužený klus 
Pracovní klus 

Přechody. Kvalita prodlouženého a pracovního klusu. 
Ohebnost, pravidelnost. 

 

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 libovolné, 
shromážděný klus 

Prodloužení, ohebnost, pravidelnost, přechod do 
shromážděného klusu. 

 

11 KE 
 
 
E 

Shromážděný klus. Od stěny 
ke stěně 15m, vedení jednou 
rukou 
Vedení libovolné 

Přesnost, kvalita shromážděného klusu.  

12 EM 
MC 

Prodloužený klus 
Pracovní klus 

Přechody. Kvalita prodlouženého a pracovního klusu.  

13 C Pracovní klus, oblouk 33m 
vlevo. Stát, kolmo ke středové 
čáře. Jezdec na čáře. 
Nehybnost 8 sekund. 

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

 

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

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

 

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 Kvalita kroku, přechod do shromážděného klusu.  

18 SHC 
C 
 
CMR 

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

Shromáždění, přesnost, ohebnost, přechod do prodlouženého 
klusu. 

 

19 RXVK  
KAD 

Prodloužený klus 
Shromážděný klus 

Prodloužení, shromáždění, přechody.  

20 DXG 
G 

Prodloužený klus 
Stát. Pozdrav. Odjezd 
v pracovním klusu 

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

 



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 spolujezdce, čistota, zdraví, sladění, 
kondice koní, stav postrojů a vozu. 

 

 
Maximální počet bodů: 250 ( koeficient 0,64 ) 


