
Výkonnostní zkoušky huculských koní 2017  
Podmínky výkonnostních zkoušek v roce 2017 zůstávají shodné jako v předcházejících letech.  

Všestranné zkoušky typu „A“ jsou nutnou podmínkou pouze pro zařazení klisen do    

NP GZ. Od letošního roku lze však zařadit do NPGZ klisnu i s jednostrannou zkouškou 

typu „BS“ nebo „BT“. Klisna však musí splnit ostatní kritéria uvedené v nové metodice 

NPGZ, platné od 1.1.2017. Důvodem tohoto opatření je především obtížná splnitelnost 

komplexnosti takovéhoto výcviku pro některé chovatele a přitom klisna ostatní kriteria 

zařazení do GZ plní. Důsledkem nižší úrovně zkoušky však je nižší finanční podpora 

státní dotace. Snad jen je možno dodat, že zkoušku lze později opravit novým složením 

na úrovni typu „A“.   

V letošním roce budou zkoušky opět prováděny místech s větším počtem koní 

soustředěných ke zkouškám. Místa s menším počtem klisen, mohou být VZ po úhradě 

cestovného pro komisi a nezbytných nákladů povoleny.  

 

Současný kalendář výkonnostních zkoušek  

typu „A“ 

 12.září 2017  -  farma Cunkov u Jistebnice 

                                 - začátek 11 hod. - předpoklad 5 klisen 

 21.září 2017  -  farma Dubová Hora  

                                  - začátek 10 hod. - předpoklad 1 hřebec a 3 klisny 

typu „BS“ 

 26.září 2017  -  Štěnovický Borek  

- začátek 11 hod. - předpoklad 2 klisny 

 29.září 2017  -  Janova Hora  

- začátek 10 hod. - předpoklad 2 klisny 

-  

Zkoušky jsou přístupné pro chovatelskou veřejnost a všichni jsou na ně srdečně zváni. 

Jednostranné zkoušky typu „B“ bez zařazení do NPGZ je možno provádět na více 

místech republiky, případně i s ostatními plemeny koní dle nejbližšího místa majitele klisny. 

Majitel takovéto klisny však musí výkon. zkoušky předem s příslušným pořadatelem zkoušek 

domluvit a příslušné komisi zajistit platný zkušební protokol stažený z  http:// www.hucul-achhk.cz , 

nebo od ACHHK.                                    

Pro chovatelskou veřejnost připomínáme, že úplné znění řádu zkoušek je uvedeno 

v platném ŠP a lze jej opět stáhnout na   http:// www.hucul-achhk.cz.       

Pro informaci chovatelů, kteří se chtějí se svými koňmi účastnit výkonnostních zkoušek, opět 

uvádíme, že:  

 majitel přihlášeného koně (í) je povinen vybavit koně předepsaným veterinárním 

dokladem a před zkouškou předložit oficiální doklady koně (Potvrzení o původu   

Huculského koně a Průkaz koně). 



 klisny předvedené ke zkouškám musí být předem zapsány do PK příslušným 

inspektorem. Jiný způsob je nezbytné dohodnout s ACHHK.  

 přihlášky ke zkouškám je zapotřebí nahlásit na ACHHK na tiskopise zveřejněném    

na http:// www.hucul-achhk.cz. ,  ve složce formuláře. 

 za vykonání zkoušky je podle platného ceníku stanoven poplatek 2 000,- Kč, pro 

přidruženého člena činí sleva 500,- Kč a pro členy ACHHK 1 000,- Kč. Poplatek je 

splatný před zahájením zkoušek. 

 pokud bude po dohodě s ACHHK proveden zápis koně do PK na místě, poplatek za popis                  

a posouzení činí dle ceníku 400,- Kč + poplatek za zápis 400,- Kč (pro členy ACHK sleva 

200,- Kč).  

 v případě, že kůň zkoušky nesplní, může zkoušky opakovat v dalším dohodnutém termínu 

v plném rozsahu znovu.  

 výstroj :  

 uždění pod sedlem je možné pouze na klasické uzdečce. Sedlo klasické sportovní. 

Jiné formy jsou nepřípustné. 
ústroj předvádějícího (jezdce) jezdecká, vysoká obuv, ochranná helma, jezdecký bičík 

povolen, ostruhy nejsou povoleny. 

http://www.hucul-achhk.cz/

