
Metodika licentace hřebců, svodu klisen, hodnocení valachů,
hodnocení mladých hřebců a zkoušek výkonnosti plemene Shetland

pony

Všeobecné podmínky:
 datum, místo konání a složení hodnotící komise včetně veterinárního lékaře určuje RPK

 termíny a přihlášky musí být zveřejněny minimálně 30 dní před konáním akce na webu SCHSHP

 poplatky se řídí platným sazebníkem poplatků ASCHK a SCHSHP

Veterinární podmínky:

 veterinární podmínky se řídí platným nařízením Státní veterinární správy v době konání svodu 

Podmínky pro přihlášení koně: 

 věk od 3 let (počítáno v roce konání svodu) s výjimkou hodnocení mladých hřebců, kteří se mohou 
účastnit od 1 roku věku

 původ min. 3 generace (hřebec k licentaci a předvýběru mladých hřebců), u ostatních (svod, ZV, 
hodnocení valachů) min. 1 generace (oba rodiče musí být zapsáni v PK SHP)

 dobrý zdravotní stav 

Přihláška:

 přihlášku podává majitel koně písemnou formou (on-line formulář, email) k rukám předsedy RPK a to 
nejpozději 21 dní před datem konání

 nedílnou součástí přihlášky je: 

 potvrzení o původu koně

 potvrzení o uhrazení účastnického poplatku

 v případě hřebců k licentaci, protokol o stanovení genetického typu

 přihlášku schvaluje předseda RPK, který je povinen majitele informovat o přijetí přihlášky 
prostřednictvím emailu nejpozději 7 dní před datem konání. Přihláška podaná bez výše uvedených 
náležitostí nebude přijata, stejně tak přihláška podaná po předepsaném termínu 

 v případě pochybností, projedná přijetí přihlášky RPK, která je oprávněna v odůvodněných případech 
koně k licentaci, svodu, hodnocení či ZV nepřipustit. V takovém případě bude vrácen účastnický poplatek
v plné výši

 v případě opakované licentace, svodu, hodnocení či ZV za účelem zlepšení bodového hodnocení, je 
majitel povinen tuto skutečnost uvést do poznámky v přihlášce a uhradit účastnický poplatek dle platného
sazebníku poplatků. Opakované hodnocení je možné absolvovat maximálně 2krát. O připuštění koně k 
opakovanému hodnocení rozhoduje RPK. Rozhodnutí zašle majiteli předseda RPK emailem nejpozději 7 
dní před datem konání. V případě nepřipuštění koně, bude účastnický poplatek vrácen v plné výši

Účast na licentaci, svodu, hodnocení a ZV 

 je podmíněna dobrým zdravotním stavem koně 

 majitel je povinen se na místo konání dostavit včas, dodržet platné veterinární podmínky a předložit 
originály všech dokladů, které jsou součástí přihlášky

 majitel je povinen řídit se pokyny pořadatele 

 v případě nedodržení některé z výše uvedených podmínek může být kůň z hodnocení vyloučen a v 
takovém případě nemá majitel nárok na vrácení účastnického poplatku
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Organizační řád:

 za přípravu areálu a vhodných podmínek pro hodnocení koní je odpovědný pořadatel

 pořadatel je povinen zajistit:

 zpevněné rovné místo pro měření koní

 dostatečně velký prostor s adekvátním povrchem pro předvedení koní v pohybu

 pro licentaci hřebců musí být k dispozici dostatečně dlouhá pevná plocha pro ohybové zkoušky 
a pevný box pro zajištění zdravotní kontroly (možnost zatemnění pro kontrolu zraku, dostatek 
klidu pro poslech fonendoskopem, atd.)

 pro výkonnostní zkoušky musí být k dispozici drezurní obdélník 20x40m označený písmeny, 
vhodný skokový materiál (minimálně 10 bariér a 2stojany), kláda v délce minimálně 2m 
vhodné váhy (je vhodné připravit minimálně dvě klády různého průměru), materiál na trail 
(například plachta, kužely, stojany, PET lahve, pytel naplněný senem)

 pověřený člen RPK je odpovědný za bezchybný průběh hodnocení.  Má právo v případě nevhodných 
podmínek požadovat po pořadateli zjednání nápravy. V případě závažných neodstranitelných nedostatků, 
které brání v korektním posouzení koní, a to jak po zdravotní stránce, tak po stránce hodnocení exteriéru 
má pověřený člen RPK právo akci na místě zrušit. V takovém případě mají majitelé koní nárok na vrácení
účastnického poplatku

 koně projdou vstupní veterinární kontrolou. U hřebců k licentaci musí být výsledky veterinární kontroly 
zapsány do protokolu (formulář je přílohou této metodiky)

 komise provede identifikaci a měření přihlášených koní

 na základě měření budou koně zařazeni do kategorii mini a standard (netýká se hodnocení mladých 
hřebců a ZV)

 koně jsou předvedeni k hodnocení, lineární popis a bodové hodnocení musí být zaznamenán do 
popisového listu, který podepíší všichni členové komise (formulář je přílohou této metodiky)

 na závěr nastoupí koně k vyhlášení výsledků. Komise sdělí majitelům bodové hodnocení jednotlivých 
koní a krátké slovní hodnocení

 o konečném zařazení koní do PK rozhoduje RPK, která rozhodne o zařazení koní nejpozději do 30dnů od 
data konání. Rozhodnutí bude součástí zápisu RPK, který bude uveřejněn na webu SCHSHP

 na základě rozhodnutí RPK zajistí ASCHK ČR zápis koní. Poplatky za zápis účtuje ASCHK ČR dle 
platného sazebníku poplatků, tyto poplatky se platí na účet ASCHK ČR na základě vyúčtování zaslaného 
majiteli písemně, obvykle na dobírku. Zápis je platný až po uhrazení všech závazků ze strany majitele 
koně 

Licentace hřebce:
 řád plemenné knihy uvádí „do PK hřebců se zapisují hřebci po splnění následujících podmínek:

 minimálně 3 generace předků zapsaných v PK SHP
 stanovení genetického typu
 splnění růstového standardu dle Řádu PK
 hodnocení exteriéru licentační komisí minimálně 7,1 bodů, přičemž žádná ze známek nesmí být

nižší než 5
 schválení RPK

 po splnění těchto podmínek je hřebci přiděleno číslo v ústředním registru plemenných hřebců na ÚEK 
Slatiňany

 po zaplacení poplatku dle platného sazebníku poplatků ASCHK ČR je hřebec zařazen do PK SHP do 
oddílu PLEMENNÍ HŘEBCI 
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Akceptace starších plemenných hřebců se zahraniční licencí:

 na základě usnesení Členské schůze SCHSHP z.s. ze 16.10.2021 lze do PK SHP zapsat hřebce starší 15 
let s platnou britskou licencí SPSBS bez toho, aby se hřebec účastnil licentace

 podmínkou zařazení je písemná žádost majitele adresovaná k rukám předsedy RPK
 žádost musí obsahovat: 

 potvrzení o ověření identity inspektorem chovu (formulář je přílohou této meto-
diky)

 potvrzení o původu koně
 protokol o stanovení genetického typu

 hřebec bude zařazen bez bodového hodnocení a bez nároku na Akcelerační program

 v případě zájmu majitele o bodové hodnocení a zařazení do AP, musí hřebec absolvovat standardní 
licentaci hřebců a splnit podmínky pro zařazení do AP

 po splnění výše uvedených podmínek bude hřebci na základě rozhodnutí RPK přiděleno číslo v ústředním
registru plemenných hřebců na ÚEK Slatiňany

 po zaplacení poplatku dle platného sazebníku poplatků ASCHK ČR je hřebec zařazen do PK SHP do 
oddílu PLEMENNÍ HŘEBCI

Zápis klisen do PK SHP:

Klisny musí splňovat požadavky růstového standardu dle Řádu PK

Zápis je možný dvěma způsoby: 

1) Absolvováním centrálního svodu  
 centrální svody vypisuje v souladu s výše uvedenými podmínkami RPK
 lze zapsat klisnu do HPK za předpokladu že: Klisna má plný 3generační původ, její rodiče jsou 

zapsaní v plemenné knize SHP a v hodnocení exteriéru získala 7,1 bodů a více (žádná ze známek
nesmí být nižší než 5)

 klisny, které nesplňují podmínky pro zápis do HPK budou zapsány do PK klisny s plným 
3generačním původem a hodnocením exteriéru minimálně 6,1 bodů nebo do PPK (klisny, které 
sice mají oba rodiče zapsané v některém oddílu PK SHP, splňují požadavky standardu, 
především KVH, avšak nesplňují podmínky pro zápis do HPK nebo PK)

2) Absolvováním domácího svodu   (měření a hodnocení provede inspektor chovu koní pro danou oblast)
 do  HPK nelze zapsat klisnu na domácím svodu
 klisny budou zapsány do PK klisny s plným 3 generačním původem a hodnocením exteriéru 

minimálně 6,1 bodů (žádná ze známek nesmí být nižší než 5) nebo do PPK (klisny, které sice 
mají oba rodiče zapsané v některém oddílu PK SHP, splňují požadavky standardu, především 
KVH, avšak nesplňují podmínky pro zápis do HPK nebo PK)

Hodnocení valachů:
 hodnocení valachů je možné pouze před komisí jmenovanou RPK
 hodnocení valachů probíhá stejným způsobem jako hodnocení klisen
 valach zůstává zapsán v registru a v jeho kartě se pak objeví hodnocení a míry
 poplatek za zápis hodnocení valacha je stejný jako za zápis klisny a účtuje ho ASCHK ČR dle 

platného sazebníku poplatků
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Zkoušky výkonnosti:

Zkoušky výkonnosti mají prokázat genetickou fixaci užitkových vlastností uvedeného plemene a lze je vykonat 
třemi způsoby:

A) Zkouška v zápřeži
B) Zkouška pod sedlem
C) Kombinovaná zkouška

A) Zkouška v zápřeži - skládá se ze dvou disciplín:

1. drezurní úloha 

Zkouší se ve dvojspřeží nebo jednospřeží. Jednospřeží vždy mezi dvěma ojemi

Jízdárna: 20x40m

Drezúrní úloha :

A vjezd krokem
X stát, pozdrav
XGCM pracovní klus
MXK prodloužený klus
KAF pracovní klus
FXH prodloužený klus
HC pracovní klus
C velký kruh 1x kolem, pracovní klus
C přímo, pracovní klus
MXK prodloužený klus
KA pracovní klus
A velký kruh 1x kolem, pracovní klus
A přímo, pracovní klus
FXH krok
HCM pracovní klus
MXK krok
KAX krok
X stát-nehybnost 10sek.
XG krok
G stát, pozdrav

opuštění obdélníku v A krokem na volné oprati

2. ovladatelnost v kládě

vždy v jednospřeží  

kláda nejméně 2m dlouhá vhodného průměru a váhy

v kroku na přímce, 3x zastavení v určeném bodě

hodnotí se jednotlivá zabrání a ochota

4



B) Zkouška pod sedlem - skládá se ze dvou disciplín:

1. drezurní úloha

Jízdárna: 20x40m

Drezúrní úloha :

AX Vjezd v lehkém klusu, před X vysedět 
X Střední krok 
I Stát, nehybnost, pozdrav, krokem vchod 
C Na pravou ruku 
mezi C-M Pracovní klus lehký 
KXM Změnit směr, v X nohu změnit 
před C Pracovní klus vysedět 
C Střední krok 
HXF Změnit směr, volný krok na volné otěži  
Mezi F-A Otěže zkrátit a pracovní klus lehký  
A Velký kruh 1x kolem  
AK Pracovní klus lehký 
KXM Změnit směr a klusové kroky prodloužit 
M Pracovní klus lehký  
před C Pracovní klus vysedět
C Střední krok 
HE Střední krok 
E Malý kruh 10 m 
za E Pracovní klus lehký 
KDE Obloukem změnit směr, lehký klus 
E Pracovní klus lehký, změnit nohu 
Před H Pracovní klus vysedět 
H Střední krok 
MB Pracovní klus lehký
Před B Pracovní klus vysedět 
B Malý kruh 10 m, v pracovním klusu 
za B Pracovní klus lehký 
A Ze středu
před X Pracovní klus vysedět  
X Stát, nehybnost, pozdrav 
Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

2. parkur

krok přes kavalety, vzdálenost kavalet přizpůsobit konkrétnímu koni

klus přes kavalety, vzdálenost kavalet přizpůsobit konkrétnímu koni

3 skoky max. výška 40cm, odrazová bariéra ve vhodné vzdálenosti

hodnotí se skoková schopnost a ochota
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C) Kombinovaná zkouška - skládá se ze dvou disciplín 
je určená pouze pro klisny a valachy
věk jezdce v drezurní úloze/vodiče v trailové části: 4 – 8let 
věk vodiče v drezurní úloze: 18+
v trailové části musí poníka vést jezdec, tedy dítě, které na poníkovi jelo drezurní 

úlohu a to bez pomoci dospělého (přiměřená slovní pomoc je povolená)
v drezurní úloze je vodítko připnuto do nánosníku
v trailové části je pony předváděn na uzdečce opatřené buď vodítkem s brýlemi 

nebo otěžemi, které by měly být uprostřed rozepnuté

1. drezurní úloha

A Vjezd krokem
X Stát, nehybnost, pozdrav, krokem vchod 
XC Krok
mezi CM Lehký klus
MXK Lehký klus, klusové kroky prodloužit
KAF Lehký klus
FXH Lehký klus, klusové kroky prodloužit
HCM Lehký klus
MBFAX Krok
X Stát, nehybnost, pozdrav
Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži

2. trail

slalom (5 kuželů/stojanů v řadě s rozestupy 3m)

krok přes kavalety (3 kavalety v vhodné vzdálenosti)

 tažení břemene z bodu A do bodu B (vzdálenost alespoň 5m, vodič táhne předmět vhodné velikosti a 
konstrukce)

přechod plachty minimální rozměr 2*2m (plachtu je nutné z bezpečnostních důvodů zatížit)

zastavení a klidné stání v určeném prostoru (10 vteřin) 

Úkoly mohou být plněny v libovolném pořadí (omyl na trati není důvodem k vyloučení) avšak nesplnění 
jednotlivého úkolu znamená nesplnění zkoušky

Způsob hodnocení ZV

Hodnotí se: 1. mechanika pohybu  v drezurních zkouškách – koeficient 0,3

                   2. schopnosti, ochota – koeficient 0,5

                   3. připravenost – koeficient 0,2

Zkoušky  úspěšně  absolvuje  kůň  s  celkovým hodnocením 6,1  bodů  a  výše,  přičemž  nesmí  v  jednotlivé
disciplíně obdržet hodnocení méně než 5 bodů.

Hodnocení je s přesností na 0,1 bodu podle následující stupnice: 10 – vynikající, 9 – velmi dobrý, 8 – dobrý,
7 – téměř dobrý, 6 – uspokojivý, 5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř špatný, 2 – špatný, 1 – velmi
špatný.

Krok – posuzuje se prostornost, vydatnost, pružnost a pravidelnost

Klus – posuzuje se prostornost, kmih, pružnost, pravidelnost, schopnost prodloužení

Zabrání – posuzuje se klid při zastavení, plynulost zabrání v přímém směru, reakce na pobídku
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Skoková zkouška – hodnotí se schopnosti koně překonat klidně a pravidelně krokové a klusové kavalety
(nežádoucí je uspěchané překonání kavalet či mezikroky mezi kavaletami) a skokové schopnosti, především
plynulé překonání skoku, skokový luk (bascule) a skrčení končetin po odskoku (nežádoucí je především skok
bez bascule s prohnutým hřebem či skok s nataženými končetinami) 

Trail  –  hodnotí  se  především  psychická  odolnost  koně,  schopnost  překonat  úkoly  s  klidem  a  ochota
spolupracovat s dítětem

Ovladatelnost  –  posuzuje  se  reakce  na  pomůcky,  klid  a  pravidelnost  pohybu  v  obratech,  schopnost
prodloužení klusu při povolení opratí/otěží.. Zohledňuje se kvalita temperamentu koní.

Schváleno RPK dne 26.3.2022

Příloha č.1 Zpráva o veterinárním vyšetření 
Příloha č.2 Popisový list
Příloha č.3 Potvrzení o ověření identity hřebce staršího 15let
Příloha č.4 Protokol o ZV 
Příloha č.5 Účastnické poplatky
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3
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Příloha č. 4
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Příloha č. 5

Účastnický poplatek 

Částka v Kč

Základní poplatek
Zvýhodněný poplatek pro

člena SCHSHP

Licentace 400 Kč 200 Kč

Licentace 1. přehodnocení 1 000 Kč 500 Kč

                 2. přehodnocení 2 000 Kč 1 000 Kč

Předvýběr mladých hřebců 400 Kč 200 Kč

Svod klisen 400 Kč 200 Kč

Svod 1. přehodnocení 1 000 Kč 500 Kč

         2. přehodnocení 2 000 Kč 1 000 Kč

Hodnocení valachů 400 Kč 200 Kč

Hodnocení valachů 1. přehodnocení 1 000 Kč 500 Kč

                                  2. přehodnocení 2 000 Kč 1 000 Kč

Zkoušky výkonnosti 1 000 Kč 500 Kč

ZV 1. přehodnocení 2 000 Kč 1 000 Kč

      2. přehodnocení 2 000 Kč 1 000 Kč

Splatnost všech výše jmenovaných účastnických poplatků je před odesláním přihlášky, nejpozději 21 dní

před konáním akce a to na účet SCHSHP 2000140248 / 2010 (Fio banka).

Poplatky za zápis se hradí ASCHK ČR dle platného sazebníku poplatků, zpravidla na dobírku.
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