
FEI  DREZÚRNÍ  ÚLOHA  PRO  PONY č. 10 
Čtyřspřeží, dvojspřeží, tandem 

 
  Cvik Hodnocení Známka Pozn. 
1. A - L 

L  
Vjezd pracovním klusem 
Stát, Pozdrav 

Přímost na střední čáře, přechod do 
zastavení, nehybnost 

  

2. LXMC Shromážděný klus Přechod do shromážděného klusu, 
kmih, ohnutí, pravidelnost 

  

3. C - A Pracovní klus. Vlnovka o 5ti 
obloucích, vrcholy na čtvrtinových 
čarách 

Přechod do pracovního klusu, 
přesnost, kmih, ohnutí, 
pravidelnost, kvalita klusu 

  

4.  A- F 
F - E 

Pracovní klus  
Prodloužený klus 

Ohnutí, přechod do prodloužení, 
pravidelnost, rovnováha, kmih 

  

5. E Shromážděný klus. Vedení jednou 
rukou 
Kruh vpravo průměr 20m 

Přechod do shromážděného klusu, 
přesnost, kmih, ohnutí, 
pravidelnost 

  

6. EM Vedení jedou rukou. Prodloužený 
klus 

Přechod do prodloužení, 
pravidelnost, rovnováha 

  

7. M 
MCHI 
X 

Vedení libovolné  Pracovní  klus Přechod do pracovního klusu, 
ohnutí, pravidelnost,kmih, 
rovnováha, přesnost 

  

8. X Vedení jednou rukou. Shromážděný 
klus, Kruh vlevo průměr 15m. Kruh 
vlevo průměr 20m 

Přechod do shromáždění, přesnost, 
kmih, ohnutí, pravidelnost 

  

9. XF 
FAK 

Prodloužený klus 
Pracovní klus 

Přechod do prodloužení, 
pravidelnost, kmih, rovnováha, 
přechod do prac. klusu, ohnutí 

  

10. KV 
VH 

Shromážděný klus 
Vedení jednou rukou. Od stěny ke 
stěně vrchol 10m 

Přechod do shromáždění, přesnost, 
kmih, ohnutí 

  

11. HCI Pracovní klus, oblouk vpravo 30m Přechod do prac. klusu, ohnutí, 
pravidelnost, přesnost 

  

12. I Stát 10 sec. Jezdec na středové čáře Přechod do zastavení, nehybnost, 
přímost 

  

13. I – L 
Stát 

Krok, Půlkruh 40m  
Stát, Jezdec na středové čáře 

Přechod do kroku, uvolněnost, 
přesnost, přechod do zastavení 

  

14. L 3m Zpět Přechod do couvání, přímost, 
současnost pohybu všech pony, 
přechod do shromážděného klusu  

  

15. LFAK Pracovní klus, oblouk vpravo 30m Kmih, ohnutí, pravidelnost   
16. KX 

XE 
Prodloužený klus 
Shromážděný klus. Půlkruh vlevo 
20m 

Přechod do prodloužení, 
rovnováha, pravidelnost, kmih, 
přechod do shrom. klusu, kmih, 
ohnutí 

  

17. EF 
FAD 

Prodloužený klus 
Shromážděný klus  

Přechod do prodloužení, 
rovnováha, pravidelnost, kmih, 
přechod do shrom. klusu, ohnutí  

  

18. DB Krok Přechod do kroku, uvolněnost   
19. BIE 

EX 
Pracovní klus. Půlkruh vlevo 40m 
Shromážděný klus. Půlkruh vlevo 
20m 

Přechody, kmih, ohnutí, přesnost   

20. XG 
G 

Prodloužený klus 
Stát , Pozdrav 

Přechod do prodloužení, 
pravidelnost, kmih, přímost, 
přechod do zastavení, nehybnost 
 
 

  



21.  Chody Pravidelnost a uvolněnost 
 

  

22.  Kmih Chuť k pohybu vpřed, elasticita 
chodů, uvolněnost, hodnocení 
všech pony 

  

23.  Poslušnost Přijímání pomůcek bez odporu, 
kvalita ohnutí, uvolněnost 

  

24.  Jezdec Používání pomůcek, ovládání 
opratí a biče, sed na kozlíku, 
přesnost provádění figur a 
přechody 

  

25.  Presentace Vzhled jezdce a spolujezdců, 
čistota, stav koní , postrojů a vozu 

  

Maximum bodů 250 
 
 
Body udělené rozhodčími se sečtou, vynásobí koeficientem 0,64, vydělí počtem rozhodčích a 
odečtou od 160, k výsledku se přičtou případné trestné body udělené hlavním rozhodčím. 
Výsledkem jsou trestné body. 
 
Omyly v úloze a sesednutí spolujezdců penalizuje pouze hlavní rozhodčí 
 
1. případ………5 tr. bodů 
2. případ………10 tr. bodů 
3. případ……….vyloučení 
 
 


