PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA
JEZDECKÁ AKADEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2021/2022
1 A) Ranní režim při ošetřování a krmení ve výcvikové stáji
čas: 3 hod. - 3 boxy, krmení: jádro, objem, místování, čištění koně - maximum 50 bodů
B) Hlášenka změny majitele Centrální evidence chovu koní ( CECHK ) Slatiňany maximum 20 bodů
C) Práce pod sedlem s koněm v prvním roce výcviku (s remontou) dle pokynů trenéra. maximum 30 bodů
___________________________________________________________________________
2 A) Ranní režim při ošetřování a krmení chovných klisen
čas: 3 hod. - 3 boxy, krmení: jádro, objem, místování, čistění klisny, výběh - pastva,
stádia březosti klisen, postup v době říje-maximum 50 bodů
B) Dovoz koně ze zemí EU (veterinární podmínky hlášenka CECHK )- maximum 20 bodů
C) Předvedení drezurní úlohy „Z1“ -maximum 30 bodů
_______________________________________________________________________________
3 A) Příprava koně k předvádění
čas: 3 hod. 2 koně: ošetření, čistění a mytí, příprava hlášení, základní míry, samostatné
předvedení a hlášení ( údaje o koni: základní míry, pohlaví, dat. narození, příslušnost
k plemenné knize, otec, matka, jméno předvádějícího) - maximum 50 bodů
B) Měsíční objednávka jadrných krmiv a krmných směsí pro 10 koní ve výcviku - maximum
20 bodů
C) Předvedení předepsaného kurzu parkuru pro ZZVJ - maximum 30 bodů
_______________________________________________________________________________
4 A) Popis koně: a) identifikace (barvy, odznaky vrozené, získané, ostatní identifikátory)
b) exteriér - slovní hodnocení (typ, popis jednotlivých tělesných partií,
celkový dojem) – maximum 50 bodů
B) Vyplnění identifikační karty koně - maximum 20 bodů
C) Předvedení staršího koně pod sedlem při uvolňovací práci a práci na dvou stopách dle
pokynů trenéra - maximum 30 bodů
_______________________________________________________________________________
5 A) Lonžování: a) remonta před obsedáním
b) sportovní kůň na pomocné otěži (vyvazovací otěž, chambon) - maximum
50 bodů
B) Přihláška na závody, kontrola průkazu před transportem - maximum 20 bodů
C) Předvedení drezurní úlohy „Z2“ maximum 30 bodů
_______________________________________________________________________________
6 A) Příprava plemenného hřebce a klisny k připouštění, zkoušení a samotné připouštění,
ošetření hřebce a klisny po připuštění - maximum 50 bodů
B) Připouštěcí lístek-maximum 20 bodů
C) Předvedení staršího koně pod sedlem při skokové práci dle pokynů trenéra - maximum
30 bodů
________________________________________________________________________________

7 A) Výcvik začátečníka na lonži (příprava koně, bezpečnostní pomůcky, základy sedu,
prostocviky) - maximum 50 bodů
B) Požadavky a přihláška jezdce ke zkouškám základního výcviku- maximum 20 bodů
C) Předvedení předepsaného parkuru dle kurzu pro instruktory jezdectví - maximum 30
bodů
________________________________________________________________________________
8 A) Skupinové ježdění - vedení výcvikové hodiny začátečníků (cviky a povely na jízdárně) maximum 50 bodů
B) Smlouva o prodeji koně- maximum 20 bodů
C) Předvedení staršího koně pod sedlem při kavaletové práci dle pokynů trenér - maximum
30 bodů
_______________________________________________________________________________
9 A) Příprava koní k transportu, nakládání a vykládání koní, plánování cesty, povinné
zastávky, dezinfekce dopravních prostředků - maximum 50 bodů
B) Faktura za dopravu koně - maximum 20 bodů
C) Předvedení drezurní úlohy „Z3“ - maximum 30 bodů
________________________________________________________________________________
10 A) Asistence při podkování: ošetřování kopyt, základní podkovářská výbava, zvedání
nohou a fixace koní při kování – maximum 50 bodů
B) Výdajový a příjmový doklad při hotovostním platebním styku - maximum 20 bodů
C) Předvedení staršího koně pod sedlem při práci v terénu dle pokynů trenéra - maximum
30 bodů
_______________________________________________________________________________
11 A) Veterinární ošetření, asistence veterináři, fixace koní při veterinárním zákroku
Měření: tělesná teplota, dechová a tepová frekvence - maximum 50 bodů
B) Veterinární požadavky při přesunu koní na svod - maximum 20 bodů
C) Práce pod sedlem s koněm v prvním roce výcviku (s remontou) dle pokynů trenéra maximum 30 bodů
_______________________________________________________________________________
12 A) Stavba parkuru st. "Z" pro mladé koně (všeobecné zásady, praktická stavba) maximum 50 bodů
B) Plánek parkuru: včetně počet překážek, rychlost, čas, délka dráhy,
počet kombinací, atd.) – maximum 20 bodů
C) Předvedení předepsaného parkuru dle kurzu pro instruktory jezdectví - maximum 30
bodů
________________________________________________________________________________
13 A) Postrojový materiál jezdeckého koně: údržba, popis sedla a uzdečky (druhy udidel),
sedlání a uždění - maximum – 50 bodů
B) Drezurní obdélník: nakreslit drezurní obdélník, písmena, rozměry, umístění
rozhodčích - maximum 20 bodů
C) Předvedení drezurní úlohy „Z3“ - maximum 30 bodů
________________________________________________________________________________

14 A) Kontrola pastevních areálů - prakticky, ošetřování pastvin, typy hrazení, mechanizační
prostředky k aplikaci chlévské mrvy na pastvinu.
B) Evidence skladových zásob, objemných krmiv a steliva.
C) Předvedení staršího koně pod sedlem při práci v terénu dle pokynů trenéra- maximum
30 bodů

15 A) Zásady péče o sportovního koně: prakticky předvést holení koní + vyjmenování
základních střihů, vysvětlit jejich účel a vhodnost pro různé kategorie koní, dekování,
bandážování končetin, možné úpravy hřívy - maximum 50 bodů
B) Elektronický zápis koně do registru hospodářství - maximum 20 bodů
C) Předvedení předepsaného kurzu parkuru pro ZZVJ - maximum 30 bodů
_______________________________________________________________________________

