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Asociace svazů chovatelů koní České republiky, z.s. 

 

Zkušební řád pro plemeno 

 norický kůň 

 
Ve zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování a 

výkonnostních zkoušek a zásady pro složení a určování hodnotitelů nebo hodnotitelských komisí. 

Hodnotitelem může být hodnotitel schválený RPK a UCHS. Ten kdo provádí výběr a určování 

hodnotitele nebo členů hodnotitelské komise je garantem jejich odbornosti a nestrannosti. 

Hodnocení je prováděno u hříbat do stáří 3 let i u starších koní při zápisech do PK nebo 

výkonnostních zkouškách známkami v rozsahu 1 -10 bodů. Hodnotí se  s přesností na 0,1 bodu 

 

Hodnotí se: 

1. hříbata pod klisnou 

2. hřebečci v testačních odchovnách a při výkonnostních zkouškách 

3. klisny při zápisu do PK a při výkonnostních zkouškách 

4. koně na výstavách a přehlídkách 

5. hřebci při udělování výběru k plemenitbě a při zápisu do PK 

 

 

1. Hodnocení hříbat pod klisnou 

Hodnocení provádí hodnotitel(é) jmenovaný(í) RPK a schválený(í) UCHS při označování hříběte, 

na svodech a výstavách a při výběru hříbat do  odchovny, případně při přehlídkách hříbat. 

Posuzování hříběte se provede u klisny na tvrdém podkladu. 

hodnotí pomocí 10 bodové stupnice s přesností na 0,1 bodu: 

a) stupeň vývinu s ohledem na věk, 

b) plemenný typ a pohlavní výraz 

c) exteriér ( hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny) 

d) mechanika pohybu ( krok, klus) 

e) vnitřní vlastnosti (temperament, charakter) 

Výsledná známka se vypočítá jako průměr jednotlivých kritérií a až e. 

 

2. Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách. 

Účelem testace je vyhodnocení kontroly dědičnosti plemenných hřebců a vlastní užitkovosti 

testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách. 

Za provádění testace je odpovědná osoba, provozující testační zařízení, dle zák. č. 154/2000 Sb. 

Testační zařízení je zařízení, které splňuje kriteria pro uznání testačního zařízení a kde počet 

vybraných chladnokrevných hřebečků stejného ročníku je minimálně 5 ks. 

Komise 

Pro vlastní výběr do testu a hodnocení hříbat v testu stanovuje komisi odpovědná osoba testačního 

zařízení po schválení Radou plemenné knihy.  Pro závěrečnou zkoušku je jmenovaná komise RPK. 

Výběr do testu 

Každý hřebeček musí splňovat: 

a) původ známý min. do 4 generace 

b) splnění růstového předpokladu 

c) exteriér bodové hodnocení min. 5,0 bodu 

d) zdravotní stav bez zdravotních problémů 
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Začátek testu 

Test začíná komisionálním výběrem hříbat přihlášených do testu, vybráno musí být min. 5 

chladnokrevných hřebečků do jednoho ročníku. Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionálně, 

nebo pokud uhyne. Tento stav je považován za ukončení testu.  Hřebečci se naskladňují ve stáří 4-9 

měsíců. Začátek je limitován termínem do 30. října. 

    

Podmínky testu 

a) zajištění volného ustájení s možností individuálního přikrmování 

b) plocha ohrazené pastviny s napajedlem na 1 kus 0,3 ha ročci 

                                                                                    0,4 ha dvouletý ročník 

                                                                                          0,5 ha tříletý ročník 

c) pevná plocha pro předvádění a posuzování 

d) možnost odděleného ustájení jednotlivých ročníků 

e) pohybová dráha pro posouzení mechaniky pohybu 

f) pro vykonání závěrečných zkoušek možnost individuálního ustájení min. 5 koní 

g) smluvní zajištění kontroly zdravotního stavu 

 

Opatření: 

Testační zařízení musí garantovat celou testaci včetně závěrečných zkoušek, přičemž je možné 

zajistit ustájení jednotlivých ročníků hříbat odděleně na různých hospodářstvích. 

Posuzování růstu a vývinu se provádí pomocí růstových standardů, a to v průběhu celého testu. 

Dále se posuzuje tělesný rámec, korektnost a mechanika pohybu. Min. tříčlenná komise hodnotitelů 

provede 2 x ročně (jaro, podzim – do 30. října) vyhodnocení růstových schopností, exteriérových 

znaků a mechaniky pohybu. Podle možností UCHS jsou před hodnocením zjišťovány tělesné 

rozměry hřebců a jejich živá hmotnost (viz. bod 5). 

Hodnocení se provádí celkovou známkou 1-10 bodů (růstové standardy –2 až +2). 

 

Tabulka 1.  Růstová pásma KVH pro hřebce norika (N) 

  -2 -1 standard 1 2 

měsíce x-2,5s x-1,5s x-0,5s x x+0,5s x+1,5s x+2,5s 

6 129,5 132,4 135,3 136,7 138,2 141,1 144,0 

7 131,3 134,2 137,2 138,6 140,1 143,0 146,0 

8 133,1 136,0 138,9 140,4 141,9 144,8 147,7 

9 134,7 137,6 140,6 142,0 143,5 146,5 149,4 

10 136,1 139,1 142,1 143,6 145,1 148,1 151,1 

11 137,4 140,4 143,5 145,0 146,5 149,6 152,6 

12 138,5 141,6 144,8 146,3 147,9 151,0 154,1 

13 139,6 142,8 146,0 147,5 149,1 152,3 155,5 

14 140,7 143,9 147,1 148,7 150,3 153,5 156,7 

15 141,7 144,9 148,2 149,8 151,4 154,6 157,8 

16 142,6 145,9 149,1 150,8 152,4 155,6 158,9 

17 143,6 146,8 150,1 151,7 153,3 156,6 159,8 

18 144,4 147,7 150,9 152,6 154,2 157,5 160,7 

19 145,2 148,5 151,8 153,4 155,0 158,3 161,6 

20 146,0 149,3 152,5 154,2 155,8 159,1 162,3 

21 146,7 150,0 153,2 154,9 156,5 159,8 163,1 

22 147,3 150,6 153,9 155,6 157,2 160,5 163,8 

23 147,9 151,2 154,5 156,2 157,9 161,2 164,5 

24 148,5 151,8 155,1 156,8 158,5 161,8 165,1 
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25 149,0 152,3 155,7 157,4 159,0 162,4 165,8 

26 149,4 152,8 156,2 157,9 159,6 163,0 166,4 

27 149,8 153,2 156,7 158,4 160,1 163,6 167,0 

28 150,1 153,6 157,1 158,9 160,6 164,1 167,7 

29 150,4 154,0 157,5 159,3 161,1 164,7 168,3 

30 150,6 154,3 157,9 159,7 161,6 165,2 168,9 

 

Graf 1: Růstová pásma KVH norik (N) 

 
 

Tabulka 2. Růstová pásma Ohol pro hřebce norika (N) 

  -2 -1 standard 1 2 

měsíce x-2,5s x-1,5s x-0,5s x x+0,5s x+1,5s x+2,5s 

6 18,5 19,2 19,9 20,2 20,6 21,3 22,0 

7 18,9 19,6 20,3 20,6 21,0 21,7 22,4 

8 19,3 20,0 20,7 21,0 21,4 22,1 22,8 

9 19,5 20,2 21,0 21,3 21,7 22,5 23,2 

10 19,8 20,5 21,3 21,7 22,0 22,8 23,5 

11 20,1 20,8 21,6 21,9 22,3 23,0 23,8 

12 20,3 21,1 21,8 22,2 22,6 23,3 24,0 

13 20,6 21,3 22,1 22,4 22,8 23,5 24,3 

14 20,8 21,6 22,3 22,7 23,0 23,8 24,5 

15 21,0 21,8 22,5 22,9 23,2 24,0 24,7 

16 21,2 22,0 22,7 23,1 23,4 24,1 24,9 

17 21,4 22,2 22,9 23,2 23,6 24,3 25,0 

18 21,6 22,3 23,0 23,4 23,8 24,5 25,2 
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19 21,8 22,5 23,2 23,6 23,9 24,6 25,3 

20 22,0 22,7 23,4 23,7 24,1 24,7 25,4 

21 22,1 22,8 23,5 23,8 24,2 24,9 25,6 

22 22,3 22,9 23,6 24,0 24,3 25,0 25,7 

23 22,4 23,1 23,7 24,1 24,4 25,1 25,8 

24 22,5 23,2 23,9 24,2 24,5 25,2 25,9 

25 22,6 23,3 24,0 24,3 24,6 25,3 26,0 

26 22,7 23,4 24,1 24,4 24,7 25,4 26,1 

27 22,8 23,5 24,2 24,5 24,8 25,5 26,2 

28 22,9 23,6 24,3 24,6 24,9 25,6 26,3 

29 22,9 23,6 24,3 24,7 25,0 25,7 26,4 

30 23,0 23,7 24,4 24,8 25,1 25,8 26,5 

 

 Graf 2:  Růstová pásma OHol norik (N) 

 
 

 

Závěrečná testační zkouška 

Testace je ukončena závěrečnou zkouškou, kterou provádí dvouletý ročník. 

Trvání testu je dáno platnou vyhláškou: test trvá 690 až 720 dnů 

 

Hodnocení závěrečné testační zkoušky: 

1. Exteriér 

a) stupeň vývinu s ohledem na věk, 

b) plemenný typ a pohlavní výraz, 

c) exteriér ( hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny), 

d) mechanika pohybu ( krok, klus), 
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e) vnitřní vlastnosti (temperament, charakter) 

Výsledná známka se vypočítá jako průměr jednotlivých kritérií a až e. 

2.Výkonnost 

Stejným způsobem jako zkoušky výkonnosti klisen. (viz 3.2.) 

Koně mohou v případě zranění při zkoušce výkonnosti opakovat celou zkoušku nebo jen disciplíny, 

které neabsolvovali. Minimální požadavek na splnění zkoušky výkonnosti pro hřebce je 7,0 bodu 

celkové hodnocení, přičemž žádná část nesmí být hodnocená méně, než 5,0 bodu. 

 

3. Hodnocení klisen při zápisu do PK a při výkonnostních zkouškách. 

 

3.1. Zápis klisen do PK. 

Klisny se do plemenné knihy zapisují ve věku 3 let, výjimečně později. Zápis zahrnuje identifikaci 

klisny včetně popisu základní barvy, odznaků vrozených a získaných a tělesných rozměrů. Pro 

vyjádření exteriérových znaků je využito lineárního popisu podle platné metodiky. Exteriérové 

znaky a celkové hodnocení se zaznamenávají do popisového listu (viz příloha 1). Klisna se předvádí 

pro posouzení na ruce, na tvrdém podkladu. 

Celkové hodnocení zahrnuje: 

a) plemenný typ a pohlavní výraz 

b) exteriér ( hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny) 

c) mechanika pohybu ( krok, klus) 

d) vnitřní vlastnosti (temperament a charakter) 

Podle výsledku celkového hodnocení je klisna zařazena do příslušného oddílu plemenné knihy. 

Zápis provádí pracovník oprávněné organizace, obvykle za účasti člena RPK N. Hodnocení klisny 

je veřejné a majitel klisny obdrží kopii popisového listu. 

 

3. 2. Zkoušky výkonnosti klisen nejméně tříletý ročník 

Zkoušek výkonnosti se mohou zúčastnit klisny již zapsané do plemenných knih N a plemenného 

registru. Zkouška probíhá jako zkouška v zápřeži. 

Zkouší se ve dvojspřeží, případně i jednospřeží. Jednospřeží mezi 2 oji, lehký vůz se dvěmi 

nápravami. Ve dvojspřeží 3letá klisna opět jen s 3letetým koněm (bez tzv. učitele), starší klisny bez 

omezení. 

Jízdárna: 40 x 80 m. V případě nutnosti (nepříznivé počasí, kvalita terénu apod.) může předseda 

komise rozhodnout o vykonání zkoušky v jiném prostoru, který umožňuje potřebné posouzení koní. 

Mechanika pohybu a ovladatelnost spřežení: viz příloha č. 2 

Ihned poté zkouška ovladatelnosti spřežení na parkuru: viz příloha č. 3 - předepsaný chod: klus 

Zkouška spolehlivosti v tahu v samotě: 3x zastavit a znovu zabrat v těžké zápřeži. Těžká zápřež je v 

jednospřeží - saně o hmotnosti 300 kg 

Hodnotí hodnotitel(é) jmenovaný(í) RPK. 

Výsledek zkoušky se vypočte jako průměr bodového hodnocení všech hodnotitelů (viz příloha 4 – 

formulář Zkoušky výkonnosti plemene norik) 

Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s minimálním hodnocením výkonnosti na úrovni nejméně 6 bodů 

a s dílčím hodnocením užitkových - výkonnostních znaků na úrovni nejméně 5 bodů. 

Klisny mohou v případě zranění při zkoušce výkonnosti opakovat celou zkoušku nebo jen discipliny, 

které neabsolvovali. 

Při dokončení zkoušek výkonnosti a nesplnění limitu v jedné disciplině mohou klisny 1x opakovat 

tuto disciplinu v termínu stanoveném chovatelským sdružením. 
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Přílohy - zkoušky výkonnosti klisen: 

Mechanika pohybu a ovladatelnost spřežení: příloha č. 2 

Příloha č.2. Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti v jednospřeží – drezurní úloha. 

A         - vjezd krokem 

X         - obrat na E, stát, pozdrav, krokem vchod 

EH      -  krok 

H        - klus 

A        - velký kruh 1x kolem 

KXM - změnit směr – prodloužený klus 

M       - klus 

C        - velký kruh 1x kolem 

HXF  - změnit směr – prodloužený klus 

A        - krok 

KXM - krok na volné oprati 

M      -  krok 

HXF  -  krok na volné oprati 

F        - krok 

A       - obrat na X 

X       - obrat na E, stát, pozdrav, odchod krokem z obdélníku 

 

Ovladatelnost spřežení na parkuru: příloha č. 3 – plánek. 

Přímo na ploše drezurního obdélníku (80 x 40 m) je vytyčeno 8 průjezdů o šířce asi 50 cm po každé 

straně vozu.   
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       4. Hodnocení na výstavách a přehlídkách 

Hodnocení na přehlídkách a výstavách, jejichž význam přesahuje rámec oblasti, provádí minimálně 

tříčlenná komise určena RPK. Při přehlídkách, které jsou organizovány v jednotlivých oblastech 

určuje komisi organizátor. Při celostátních akcích přesahujících rámec chovatelské oblasti určuje 

členy hodnotitelské komise UCHS. 

Hodnocení na výstavách a přehlídkách se provádí s přesností na 0,5 bodu za jednotlivé posuzované 

znaky a vlastnosti. Hodnocení jednotlivých hodnotitelů je veřejné. Pořadí koní v jednotlivých 

kategoriích je vytvořeno podle souhrnného počtu bodů za hodnocení typu a pohlavního výrazu, 

exteriéru a mechaniky pohybu od všech hodnotitelů. Při shodném počtu dosažených bodů se 

preferuje pořadí hodnocení za typ, pohlavní výraz, mechaniku pohybu v kroku, klusu a tělesnou 

stavbu. 

                                   

5. Hodnocení hřebců při udělování výběru k plemenitbě a při zápisu do PK 

Hřebci jsou zapisováni do plemenné knihy hřebců na základě následujících předpokladů: 

1. Stejnosměrný původ známý nejméně do 4 generace předků nebo příslušnost k populaci, 

která splňuje záměry a cíle šlechtitelského programu. 

2. Splnění požadavků na minimální tělesné rozměry s ohledem na věk hřebce 

3. Hodnocení minimálně 7,5 bodů za zevnějšek a 7,0 bodů za výkonnost, přičemž žádné z 

jednotlivých kritérií nesmí být nižší než 5,0 bodu 

4. Zdravotní stav bez známek onemocnění a poruch 

 

Při výběru hřebce je vyplněn popisový list hřebce podle metodiky Lineárního popisu a hodnocení 

zevnějšku a jsou zjištěny následující tělesné rozměry a živá hmotnost (ŽH): 

1)  Výška v kohoutku měřená hůlkovou míru (KVH) 

2) Výška hřbetu (Vhř) 

3) Výška v kříži (Vkř) 

4) Výška v kořeni ocasu (Vko) 

5) Šířka v ramenních kloubech (ŠR) 

6) Šířka hrudníku (ŠHR) 

7) Přední šířka pánve (PŠP) 

8) Střední šířka pánve (SŠP) 

9) Délka pánve (DéP) 

10) Šikmá délka těla (ŠDT) 

11) Výška kosti hrudní (VKhr) 

12) Výška v kohoutku měřená páskovou mírou (KVP) 

13) Obvod hrudi (OH) 

14) Obvod holeně (Ohol) 

 

Rozhodnutí o zápisu hřebce do plemenné knihy náleží Radě plemenné knihy N, která rozhoduje 

hlasováním o jednotlivých hřebcích, z něhož je pořízen písemný zápis s uvedením poměru hlasů.  

Jednání komise je uzavřené, konečný výsledek sdělí předseda komise při předvedení hřebce včetně 

zdůvodnění. Toto rozhodnutí včetně zdůvodnění obdrží majitel hřebce v písemné formě. Kladné 

rozhodnutí o zápisu do Plemenné knihy hřebců je předpokladem pro udělení oprávnění k 

plemenitbě příslušného hřebce.  Oprávnění k plemenitbě na příslušné připouštěcí období uděluje 

Rada plemenné knihy samostatně před začátkem připouštěcího období. 

Pro účely aktualizace informací v seznamu hřebců a v katalogu hřebců se předpokládá přeměření 

hřebců v 7 letech věku. 


