MATURITNÍ OTÁZKY 2018/2019
ODBORNÝ PROFIL II
(chov zvířat, technická zařízení, pravidla jezdeckého sportu,
organizace jezdectví)
1.1 Chov skotu (význam chovu, plemena a užitkové typy, chov jednotlivých kategorií skotu,
technologie ustájení)
1.2 Prostory a základní pomůcky používané k ošetřování koní před a po práci
1.3 Technické podmínky stavby parkurů a drezurního obdélníku
________________________________________________________________________
2.1 Chov skotu (technologie získávání mléka, zpracování živočišných produktů, laktační
křivka)
2.2 Charakteristika volného ustájení
2.3 Charakterizujte, co obsahuje „Etický kodex“
___________________________________________________________________________
3.1 Chov prasat (plemena a užitkové typy, chov jednotlivých kategorií, technologie ustájení,
masná užitkovost)
3.2 Lonžování – výstroj, význam a využití pro jednotlivé koně dle stupně výcviku
3.3 Definujte, co obsahuje plánek parkuru
__________________________________________________________________________
4.1 Chov ovcí a koz (plemena a užitkové typy, chov jednotlivých kategorií, technologie
ustájení a zpracování mléka a vlny)
4.2 Prostory a zařízení určená k pohybování koní – charakteristika a použití
4.3 Stanovy České jezdecké federace
___________________________________________________________________________
5.1 Chov drůbeže (význam chovu, plemena a užitkové typy, technologie chovu, zpracování
masa a vajec)
5.2 Drezura – stručný popis disciplíny, stupně obtížnosti, výběr koně, tréninkové nároky na
přípravu kondice a komunikace, výstroj jezdce a koně a technické vybavení drezurního
obdélníku
5.3 Organizační schéma České jezdecké federace
___________________________________________________________________________
6.1 Chov ryb (význam chovu, anatomie ryb, plemenitba, rybníkářství, druhy tržních ryb)
6.2 Parkur - stručný popis disciplíny, stupně obtížnosti, výběr koně, tréninkové nároky na
přípravu kondice a komunikace. Výstroj jezdce a koně a technické vybavení kolbiště a
pomůcky pro stavbu parkuru.
6.3 Všeobecná pravidla jezdeckého sportu, jejich působnost a preambule

7.1. Chov včel (význam chovu, anatomie včely, včelstvo, plemenitba, včelí produkty)
7.2 Výstroj jezdce a koně a technické vybavení pro soutěže všestrannosti
7.3 Jaké náležitosti obsahuje rozpis závodů
__________________________________________________________________________
8.1 Chov králíků, lam, kožešinových zvířat a farmových jelenů
8.2 Spřežení - stručný popis disciplíny, výběr koně, tréninkové nároky na přípravu kondice a
komunikace. Výstroj jezdce (kočího), druhy postrojů a jejich použití, druhy kočárů a
technické vybavení pro soutěže spřežení.
8.3 Kategorie jezdců a koní a jejich účast na závodech včetně MČR
___________________________________________________________________________
9.1 Účinné látky (význam, VIT, minerály, enzymy, hormony, voda)
9.2 Voltiž a vytrvalost – charakteristika disciplíny, způsob hodnocení, výběr, výcvik a
příprava koně, výstroj jezdce a koně včetně dalších pomůcek a technického zařízení pro
pořádání soutěží
9.3 Registrační a přestupní řád ČJF
___________________________________________________________________________
10.1 Živiny (význam, proteiny, sacharidy, lipidy, normování potřeby živin, krmná dávka a
norma)
10.2 Dostihy – rozdělení, řídící orgány, druhy dostihů, nejznámější dostihy
10.3 Popište druhy soutěží ve skoku, kromě klasických soutěží
___________________________________________________________________________
11.1 Objemná krmiva (šťavnatá – pastva, jeteloviny, trávy, siláže, senáže, suchá – seno,
sláma)
11.2 Skákání ve volnosti - význam, hodnocení, využití. Technické zařízení a pomůcky
potřebné k plemenitbě dle jednotlivých způsobů.
11.3 Penalizace na parkuru a stanovení výsledků podle tabulky A a C
________________________________________________________________________
12.1 Jadrná krmiva (zrno obilnin, statková a průmyslová krmiva, směsi, minerální a
vitamínové doplňky)
12.2 Charakteristika vazného ustájení
12.3 Rozdělení drezurních soutěží, úbor a výstroj v drezurních soutěžích
___________________________________________________________________________
13.1 Pastvinářství (pícniny, ošetření, hnojení, technická zařízení, preventivní opatření,
bezpečnostně-technické požadavky na zařízení)
13.2 Předpisy, kterými se řídí provoz ve stájích – charakteristika a význam

13.3 Cviky v drezurních soutěžích podle stupně obtížnosti
___________________________________________________________________________

14.1 Zoohygiena chovu zvířat (hygiena ustájení, vody, krmiv, pastvin, asanace prostředí
DDD)
14.2 Měření koní - základní míry, pomůcky, jak a kdy se provádí
14.3 Dostihový řád, jeho rozsah, působnost, účastníci dostihového provozu
___________________________________________________________________________
15.1 Projevy zdraví a nemoci + zákroky první pomoci (fixace zvířete, vyšetření triasu,
podávání léků, ošetřování ran)
15.2 Technická zařízení na pastvině, mechanizace pro přípravu a údržbu pastevního areálu
15.3 Charakterizujte jednotlivé disciplíny jezdeckého sportu a vydaná pravidla
___________________________________________________________________________
16.1 Farmakologie (léčivo, lék, dělení léků, bezpečnost zacházení s léky, veterinární
lékárnička)
16.2 Typy pomocných otěží
16.3 Systém vzdělávání v jezdectví – ZZVJ
___________________________________________________________________________
17.1 Patologie (rozdělení nemocí, způsoby přenosu, nemoci přenosné na člověka, profylaxe)
17.2 Technická zařízení a prostředky k relaxaci a rehabilitaci koní
17.3 Kalendář závodů ČJF a jeho tvorba včetně MČR a mezinárodních závodů
___________________________________________________________________________
18.1 Nemoci dýchacího ústrojí (infekční a neinfekční)
18.2 Práce na ruce a ze země - obraty, pohyb stranou, couvání, piláry a další pomůcky
potřebné k práci na ruce ze země
18.3 Systém soutěží v ČR
___________________________________________________________________________
19.1 Nemoci trávicího ústrojí (z příčin dietetických a ostatních)
19.2 Disciplíny westernového ježdění, nezbytné technické vybavení a pomůcky
19.3 Charakterizujte, co obsahuje „Kodex chování ke koni“
___________________________________________________________________________
20.1 Nemoci pohybového ústrojí (nemoci kopyta, kloubů, svalů, šlach, kůže, krvavá
poranění)
20.2 Sedlový materiál- popis, druhy, péče a údržba
20.3 Přihlašovací systém ČJF, náležitosti přihlášení jezdců na závody
___________________________________________________________________________

21.1 Hlavní nákazy zvířat (EVA, AIE, vzteklina, EHV, tetanus, TBC, infekční metritis
klisen, hřebčí nákaza)
21.2 Charakteristika boxového ustájení
21.3 Vyjmenujte a vysvětlete základní povinnosti pořadatele závodů
___________________________________________________________________________
22.1 Parazitární onemocnění (původci vnější a vnitřní, vývojové cykly)
22.2 Technické vybavení pro skokový výcvik
22.3 Hodnocení drezurních soutěží, KMK a volných sestav
___________________________________________________________________________
23.1 Prevence chorob (zootechnická a veterinární, prevence v plemenitbě)
23.2 Udidla - druhy, působení a použití
23.3 Registrace subjektu, členů a koní v ČJF
___________________________________________________________________________
24.1 Technologická zařízení (technologie ustájení, napájení, krmení, odklid výkalů,
technologická zařízení na pastvinách, dopravní prostředky)
24.2 Podestýlka – typy, použité materiály, vliv na zdraví koní a stájové mikroklima
24.3 Řád ČJF pro ochranu zvířat
___________________________________________________________________________
25.1 Ekologické zemědělství (pojem, základní principy, rozdíl oproti konvenčnímu,
bioprodukty a jejich označení)
25.2 Způsoby označování koní a pomůcky k tomu potřebné
25.3 Pojem funkcionáři závodů a co je střet zájmů
___________________________________________________________________________

