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Volitelný předmět – Praktikum z hipologie 
 

Voltižní příprava – MVDr. Iva Podhorná 
 
 
 

1/ Charakteristika voltiže 
2/ Kodex chování pro blaho koně FEI 
3/ BOZP – tělocvična, stáje, jízdárna 
4/ Voltižní vybavení – voltižní postroj 
5/ Sestavy (str. 32,33, 37 rozhodčí) 
6/ Cviky povinné sestavy – jednotlivci 
7/ Něco málo ze soutěží – úroveň, ženy, muži, kombinace, jednotlivci, 
družstva…pravidla 
8/ Závěr 
 

Když se řekne voltiž, ne každý hned ví, o co se jedná. Tato 
soutěžní disciplína je pro každého jezdce velice důležitá a vůbec není 
na škodu, voltiž jezdit a tím získat lepší rovnováhu v sedle. 

Voltiž je vlastně gymnastika na neosedlaném koni. Kůň vždy 
pracuje na levou ruku ve cvalu v kruhu o minimálním průměru 13 m. 
Aby mohl jezdec provádět různé cviky a figury na tomto neosedlaném 
koni, musí mít kůň postrojen do speciální výstroje, kterou nevidíme 
v žádné jiné sportovní disciplíně. 

POSTROJE 
Voltižní obřišník je vybaven dvěma záchytnými oblouky (madly), 

aby se cvičenec při obratech mohl přidržovat. Pod voltižní obřišník se 
klade dečka, která chrání hřbet koně, aby se neodřel nebo aby ho 
cvičenec příliš netlačil. Po jeho straně je kožená smyčka, která 
umožňuje provádění složitějších cviků.  
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Vyvazovací otěže se upevňují k obřišníku a zamezují koni 
zvednout hlavu, což by způsobilo nevhodné pohyby koně. 

 
SOUTĚŽE 
Ve voltiži existuje několik druhů soutěží. Jedna z nich je voltiž ve 

družstvech (max. 12 členů). Družstvo se skládá z 8 členů, 1 koně, 1 
lonžéra a 1 náhradního jezdce v jednotlivcích nebo ve dvojicích. 

Rozhodčí známkují soutěžící stupnicí od 1 do 10 stejně jako v 
drezuře. 

I ve voltiži můžou cvičit na koních i jezdci s různým tělesným 
nebo duševním postižením. V tom případě je voltiži označována jako 
paravoltiž. 

Trocha voltiže je vlastně důležitá pro každého jezdce - naučí se 
tak lépe držet rovnováhu. Pokud chcete provádět voltiž jako 
výkonnostní sport, musíte být velmi dobře trénovaní a obratní. 

 
Moderní voltiž je rozšířený sport a zároveň soutěžní disciplína. 

V roce 1982 ji oficiálně uznala FEI. První mistrovství světa se konalo 
roku 1986 ve Švýcarsku. 

 
Při voltiži provádí jeden nebo více mladých lidí gymnastická 

cvičení na koni. Kůň musí být pro tuto disciplínu speciálně vycvičen. 
Nemá na sobě sedlo, nýbrž speciální popruh. K uzdě se připne 
vyvazovací otěž a kůň cválá po kruhu o průměru asi 13 metrů. 
Lonžuje ho cvičitel, který současně trénuje i voltižní skupinu. Voltiž je 
vhodná pro každého, kdo má rád koně a má chuť to zkusit. Voltiž je 
opravdová gymnastika. Přináší hodně i těm, kteří normálně jen jezdí. 
Člověk se při ní naučí sedět volněji v rovnováze, zlepší své držení těla 
a cítí se na koni jistější. 

S voltiží se může začít už velmi brzy. Důležitější než věk je 
tělesná výška, protože je třeba dosáhnout na držadla (madla) na 
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voltižním obřišníku. Všechny současné sporty a voltiž nevyjímaje 
hledají nové možnosti. Dnes existuje stále více voltižních poníků, 
takže malé děti mohou začít již velmi brzy. Až do věku 18 let se smí 
cvičit ve voltižní skupině, později může voltižér cvičit jen sám 
z důvodů ochrany koně proti přetěžování. 

Voltiž se dá provozovat v jezdecké hale, na jízdárně nebo na 
lonžovacím kruhu. K základnímu vybavení patří uzdečka s ohlávkou, 
lonž a lonžovací bič, voltižní obřišník s podložkou a vyvazovací otěž, 
také bandáže nebo kamaše na nohy koně. Učitel jízdy vás může 
naučit základní cvičení, pokud chcete voltiž vyzkoušet nebo proto, že 
potřebujete zlepšit sed a držení rovnováhy. Cvičitel se musí starat o 
to, aby se voltižní skupina řádně rozehřála, musí korigovat její figury a 
nastudovat cvičení volné sestavy. 

 
Pokud chcete voltiž provozovat jako sport, musíte mít k 

dispozici dobře vycvičeného voltižního koně. Plemeno není tak 
důležité, ale kůň musí být v každém případě pevně stavěný. Měl by 
mít široký, dlouhý a ne příliš citlivý hřbet a jeho výška je vhodná mezi 
158 až 173 cm. Měl by mít minimálně 5 let, kdy je většina koní 
dorostlých a potřebuje dobrou kondici, aby dokázal 15 až 20 minut 
pravidelně cválat do kruhu. Neměla by mu chybět klidná povaha, 
trpělivost a jeho cval by měl být svižný, rytmický a pravidelný. 
Nakonec musí mít voltižní kůň i chuť jít dopředu, aby zůstal ve cvalu 
aniž by ho musel lonžér neustále popohánět. 

 
Cval do kruhu je pro koně dost namáhavý a je proto důležité, 

aby se mohl po skončení lekce uvolnit a měl dostatek jiné rozmanité 
činnosti. Mnohé děti, které zpočátku prováděli jen voltiž, začnou 
později i jezdit, protože se kontaktu s koňmi už nechtějí vzdát. Voltiž 
mnohdy slouží jako součást terapie psychických onemocnění. 
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Akrobatické cvičení na koni pomáhá v těchto případech upevňovat 
koncentraci a sblížení se zvířetem pacienty uklidňuje. 

 
KODEX CHOVÁNÍ PRO BLAHO KONĚ FEI 
FEI požaduje, aby všichni, kdo jsou zapojeni do mezinárodního 

jezdeckého sportu, dodržovali Kodex chování FEI a brali na vědomí a 
akceptovali, že péče o koně musí být po celou dobu prvořadá a nikdy 
nesmí být podřízena soutěžním nebo komerčním vlivům. 

1. Ve všech fázích přípravy a tréninku koně je jeho blaho 
přednější než všechny další požadavky. 

a) Dobré zacházení s koněm 
Ustájení, krmení a výcvik musí být v souladu s dobrým 

zacházením s koněm a nesmí ohrozit jeho blaho. Postupy, které by 
mohly způsobit jeho fyzické nebo duševní utrpení na soutěži nebo 
mimo soutěž, nebudou tolerovány. 

b) Tréninkové metody 
Koně musí absolvovat jen trénink, který odpovídá jejich 

fyzickým schopnostem a úrovni zralosti pro danou disciplínu. Nesmí 
být vystaveni tréninkovým metodám, které jsou hrubé nebo 
způsobují strach nebo na které nebyli řádně připraveni. 

c) Podkovářství a hřebíky 
Péče o nohy a kování musí být vysokého standardu. Hřebíky 

nesmí koni způsobovat bolest nebo zranění. 
d) Doprava 
Během dopravy musí být koně plně chráněni proti zranění a 

jiným zdravotním rizikům. Vozidla musí být bezpečná, dobře větraná, 
udržovaná ve vysokém standardu, pravidelně dezinfikovaná a řízena 
pracovníkem, který musí být zároveň schopný manipulace s koňmi. 

e) Přeprava / přesun 
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Všechny cesty musí být pečlivě naplánovány a koně musí mít 
možnost pravidelného odpočinku s přístupem ke krmení a vodě v 
souladu s platnými pokyny FEI. 

 
BOZP 
Tělocvična – je potřeba dbát na bezpečnost chování v tělocvičně 

při rozcvičování a protahování cvičenců. V tělocvičně se nám 
potkávají různé věkové kategorie a musíme rozfázovat přípravu. 
Zahřátí těla a pak vytvoření pracovních skupin podle fyzické 
zdatnosti. Každé stanoviště je zaměřeno na jinou činnost, která 
umožňuje gymnastickou průpravu, zlepšení pohybového rozsahu 
zvýšení síly a nácvik základních voltižních pozic. Je důležité udržet 
pozornost dětí a vzájemné dopomoci při jednotlivých cvicích, aby 
nedošlo ke zranění. 

Děti mají cvičební úbor, dodržují základní hygienu a po zkončení 
cvičení se převlečou do cvičebního úboru, který je suchý a vhodný pro 
cvičení na koni. 

Ve stáji jsou dodržována pravidla bezpečného přistupování ke 
koni, jeho ošetřování a zásady při uždění, je důležité předcházet 
krizovým situacím. Cvičenci se chovají tiše a s rozvahou, aby koně 
zbytečně neplašili. 

V hale při cvičení na koni v kroku nebo na cválajícím koni jsou 
důležitá pravidla bezpečného provádění cviků, vhodný oděv a obuv. 

 
Voltižní vybavení 
Pro správné fungování zájmové činnosti je nezbytný prostor pro 

tělesnou a gymnastickou průpravu cvičenců, prostor pro uskladnění 
voltižních pomůcek – uzdečka koně, lonžovací pomůcky, voltižní 
obřišník (madla), voltižní dečka, ochranné pomůcky nohou koně a 
pomůcky na čištění a péči o koně, hadry, kartáče, háčky, mazání na 
kopyta, hřbílka, hřebeny, čabraky, bandáže, zateplováky, odpocovací 
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deky, zimní deky, bederky. Zázemí pro uskladnění krmiva a steliva 
koně, místo pro ukládání koňského hnoje. Vhodný prostor pro mytí a 
ošetřování koně, který je náročným společníkem vyžadující 
každodenní starostlivost. 

http://haflingstable.blog.cz/1105/voltiz 
http://candylife.blog.cz/0802/voltiz 

 

http://haflingstable.blog.cz/1105/voltiz
http://candylife.blog.cz/0802/voltiz
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http://lucky-luckily.pise.cz/ 
 
Národní mistrovství se organizují pod dozorem národní federace. 
Sportovně-technické podmínky schvaluje VV ČJF a rozpis MČR 
schvaluje na návrh voltižní komise VV ČJF. 

http://lucky-luckily.pise.cz/
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VOLTIŽNÍ ZÁVODY 

 

Jednotlivci Junior a Senior mohou na národních závodech a národním 
mistrovství startovat na dvou koních v rámci jedné soutěže. Do finále 
MČR může voltižér postoupit jen na tom koni, na kterém dosáhl 
lepšího výsledku v prvním kole. 
Na národních závodech může voltižér závodit v jakékoliv soutěži. 
V soutěži jednotlivci Děti smí v rámci závodu voltižér startovat pouze 
v této kategorii. 
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Maximální počet startů na koni v rámci jednoho soutěžního dne  

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava ve cvalu) a 2 jednotlivci  

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava ve cvalu) a 4 děti  

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava ve cvalu), 1 jednotlivec a 2 děti  

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava v kroku) a 4 jednotlivci  

1 skupina (povinná sestava ve cvalu, volná sestava v kroku) a 6 dětí  

2 skupiny (povinná sestava ve cvalu, volná sestava v kroku)  

5 až 6 jednotlivců (nejvýše 4 voltižéři při jednom startu koně)  

3 až 4 jednotlivci a 4 děti  

1 až 2 jednotlivci a 6 dětí (nejvýše 4 voltižéři při jednom startu koně)  

8 dětí (nejvýše 4 voltižéři při jednom startu koně)  

Sestavy kompletně předvedené v kroku se do těchto počtů nezahrnují.  

 
TYPY SOUTĚŽÍ 
Soutěž skupin - Voltižní skupina se skládá z lonžéra, koně a šesti 
voltižérů. Všech šest voltižérů musí předvést všechny sestavy. Pokud 
předvede méně než šest voltižérů povinnou sestavu, za každý 
nepředvedený cvik obdrží nulu. Ve volné sestavě budou za každého 
voltižéra, který nenastoupí do sestavy, odpočteny body (viz Směrnice 
pro rozhodčí). Soutěž kategorie skupin se skládá z různých sestav v 
jednom nebo ve dvou kolech. 
Soutěž jednotlivců - Jednotlivec voltižér je doprovázen pouze 
lonžérem a koněm. Soutěž kategorie jednotlivců se skládá z různých 
sestav v jednom nebo ve dvou kolech. 
Soutěž dvojic (Pas-de-Deux) - Dvojice se skládá ze dvou cvičenců, 
lonžéra a koně. Soutěž dvojic 1 * obsahuje povinnou a volnou sestavu 
v jednom kole. Soutěž dvojic 2 * a vyšší obsahuje volnou sestavu v 
jednom nebo dvou kolech. V soutěžích dvojic mohou společně 
soutěžit i smíšené páry. 
Oficiální soutěž družstev - Oficiální soutěž družstev může být 
naplánována na CVI 1 *, CVI 2 * a CVI 3 *. V případě, že je na 
závodech naplánováno několik kategorií, může být jen jedna oficiální 
soutěž družstev v nejvyšší kategorii. 
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Oficiální družstvo se skládá z nejvýše čtyř jednotlivců (muž a/nebo 
žena) a nejvýše dvou skupin a nejméně ze tří jednotlivců (muž a/nebo 
žena) a jedné skupiny stejné národnosti. 
Soutěž družstev se skládá z jedné volné sestavy. 
Bude započítán výsledek muže a ženy kategorie jednotlivců a soutěže 
skupin (1 *, 2 * nebo 3 *) z volné sestavy druhého kola. Ve druhém 
kole mohou soutěžit všichni členové družstva. U členů družstva, kteří 
se neprobojovali do druhého kola, bude jejich hodnocení započítáno 
pouze do soutěže družstev. 
Pro konečný výsledek každého družstva se bude počítat nejlepší 
hodnocení dvou jednotlivců a jedné skupiny. V případě rovnosti bude 
rozhodovat vyšší hodnocení skupiny. 
OBLEČENÍ  
Veterinární prohlídka: 
Aby bylo umožněno předvedení koně, musí být jeho vodič oblečen v 
oděvu NF na mistrovství a v národním nebo klubovém oděvu na 
soutěžích CVI. 
Jednotlivci musí mít startovní číslo na pravé paži nebo noze. Číslo je 
poskytováno OV. Voltižéři ze skupiny musí mít čísla 1 až 6 na pravé 
paži nebo noze nebo na zádech. Všechna startovní čísla by měla mít 
10 až 12 cm na výšku, prostý design a měla by být snadno viditelná. 
Dresy voltižérů ze skupiny by měly mít zřejmý znak jednotnosti. 
Dresy skupin, jednotlivců a dvojic nesmí bránit v pohybu nebo ohrozit 
spolupráci voltižérů během výkonu. Dresy nesmí v žádném případě 
ohrozit bezpečnost cvičence nebo koně. 
Dresy nesmí zakrývat tvar a linii voltižérova těla při výkonu, a bránit 
tak rozhodčím při hodnocení. Dresy nesmí působit dojmem nahoty. 
Dres musí být přiléhavý a veškeré jeho části musí zůstat za všech 
okolností upevněny na těle. Dekorativní doplňky (včetně pásů, 
masek, šperků atd.) a rekvizity (včetně čepic, plášťů, holí, pomůcek 
atd.) jsou přísně zakázány. 
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Jsou povoleny pouze boty s měkkou podrážkou. 
Kalhoty musí být zajištěny na noze a sukně se mohou nosit přes 
kalhoty nebo legíny. 
Oděv lonžéra by měl ladit s voltižérem. 
Nedodržení některého bodu výše bude potrestáno žlutou varovnou 
kartou. 
Vyhlášení vítězů: 
Aby bylo umožněno účastnit se vyhlášení výsledků, musí být voltižéři 
a lonžéři oblečeni v oblečení NF na mistrovství a v národním nebo 
klubovém oblečení na CVI. Vhodné boty s uzavřenou špičkou jsou 
povinné pro všechny dekorované. Koně musí být vždy předvedeni na 
slavnostním ceremoniálu tak jako na závodě. 
POZDRAV  
Při všech soutěžích musí cvičenec a lonžér pozdravit hlavního 
rozhodčího před výkonem a po výkonu jako důkaz zdvořilosti a v 
souladu se Všeobecnými pravidly. O vyloučení z důvodu nevykonání 
pozdravu může rozhodnout sbor rozhodčích. Rozhodčí v A opětuje 
pozdrav. 
Ihned po odchodu z arény musí být uvolněny vyvazovací otěže. Pokud 
tak nebude učiněno, bude to považováno za týrání koně. 
ARÉNA  
Soutěžní prostor v aréně musí být nejméně 20 x 25 m. Povrch musí 
být měkký a pružný. V případě konání závodu v hale musí být její 
výška nejméně 5 m. Diváci musí být vzdáleni nejméně 11 m od středu 
kruhu (na mistrovstvích nejméně 13 m). 
Soutěžní prostor na národních závodech musí být nejméně 18 x 25 m. 
Opracoviště je povinné a musí splňovat výše uvedené parametry, ale 
je doporučeno na něm mít tři a více rozcvičovacích kruhů. Na 
mistrovství jsou povinné alespoň tři. Pokud se závod odehrává v hale, 
musí být všem soutěžícím umožněno trénovat uvnitř. 
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K dispozici musí být alespoň jeden vhodný prostor pro opracování 
koně v sedle v těsné blízkosti závodní arény/opracoviště v době, kdy 
je voltižní aréna otevřena voltižérům pro trénink a rozcvičování. 
Doporučuje se, aby rozhodčí byli umístěni na vyvýšených podstavcích 
(A, B, C a D) asi 50 až 60 cm nad úrovní kruhu, aby měli dobrý rozhled 
po aréně. 
Stůl rozhodčích by měl být alespoň 11 m (ale raději 13 až 15 m) od 
středu kruhu. Diváci mají být přiměřeně daleko od rozhodčích. 
Časoměřič (alespoň osmnáctiletý) musí být přítomen vedle předsedy 
sboru rozhodčích. 

 
MĚŘENÍ ČASU / ZVONEK  
Do 30 sekund po zazvonění zvonku je nutno vstoupit do arény, 
voltižéři a lonžér musí pozdravit. 
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Před zahájením cvičení musí kůň klusat na kruhu, dokud rozhodčí 
nezazvoní. Nejpozději do 30 sekund po zazvonění zvonku musí být 
zahájen první cvik. 
Čas sestavy se začne měřit v okamžiku, kdy se voltižér dotkne 
voltižních madel, dečky nebo koně, a končí s časovým limitem. 
Maximální doba pro každou sestavu je uvedena v kapitole VI až VIII. 
Zvonek používá rozhodčí v A pro signalizaci voltižérům. Používá se při 
těchto příležitostech: 
- dává signál ke vstupu do arény; 
- dává signál k zahájení sestavy. Je-li v povinných sestavách více než 
jeden voltižér soutěžící na stejném koni, další voltižér začne svůj 
výkon bezprostředně po odskoku předchozího cvičence, aniž by čekal 
na signál; 
- oznamuje konec časového limitu; 
- dává znamení, že čas a hudba se zastavuje po pádu a voltižér není 
schopen pokračovat okamžitě nebo se vrací do řady. Sestava musí být 
i nadále do 30 sekund po signálu obnovena; 
- dává signál k zastavení voltižéra nebo výkonu, když kůň vykazuje 
známky neobvyklého chování, je mimo kontrolu nebo nebezpečný 
pro voltižéra; 
- dává signál k zastavení voltižéra nebo předvedení sestavy v 
nepředvídaných okolnostech, které zahrnují opravy nebo úpravy 
postrojů nebo jiné situace, které vyžadují okamžitou pozornost. 
Měření času a hudba se zastaví. Do 30 sekund po signálu musí 
voltižér pokračovat v sestavě; 
- po přerušení časomíry se začne měřit čas znovu, když se voltižér 
dotkne voltižních madel, dečky nebo koně. 
- V nejasných situacích spolu mohou rozhodčí v A a/nebo 
lonžér/voltižér komunikovat. 
- Pokud cvik začal těsně před časovým limitem, může být cvik nebo 
kombinace cviků dokončena. Pokud je odskok zahájen okamžitě bez 
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dalšího cvičení, může být zahrnut do hodnocení z technického či 
uměleckého hodnocení bez penalizace. Pokud jiné cvičení nebo 
kombinace byla zahájena po zazvonění nebo kombinace probíhala v 
době signalizace zvonku, s výjimkou konečných odskoků, dojde k 
odečtení z uměleckého hodnocení a všechna cvičení po zazvonění 
zvonku, včetně seskoku, nebudou započítána do technického nebo 
uměleckého hodnocení. Po zazvonění nemohou být provedeny žádné 
statické cviky. 
VOLTIŽNÍ KŮŇ 
VĚK KONÍ 
Na mezinárodních závodech musí být voltižní koně nejméně 
sedmiletí. 
Voltižní koně na národních závodech musí být nejméně pětiletí v 
soutěžích jednotlivců a skupin kategorie D. V soutěžích skupin 
kategorie „junior“ a „senior“ musí být nejméně šestiletí. Podmínkou 
startu nového koně je splnění lonžovací úlohy minimálně na 50%. 
Lonžovací zkoušku rozhodují tři rozhodčí, z toho minimálně dva 
voltižní rozhodčí. 
POSTROJ VOLTIŽNÍHO KONĚ 
Veškeré postrojení musí být použito v původním stavu. Vyloučením 
bude potrestáno použití jiného postrojení, případně jeho upevnění 
jiným způsobem, než je zde popsáno. 
Postroj koně v závodní aréně bude vypadat takto: 
- Udidlo s hladkým stihlem, s ne více než 2 klouby. Gumová stihla jsou 
povolena. 
Pokud se používá pevné udidlo (bez kloubů), musí být flexibilní. Dvě 
boční vyvazovací otěže. (Průvlečné a pomocné otěže nejsou 
povoleny). 
Povolená udidla 
Všechna níže uvedená udidla musí být použita v původním 
nezměněném stavu, tak jak byla vyrobena. 



 

16 

  Udidlo s kroužky nelomené gumové 
 

  Udidlo s olivkami - s roubíky, bez roubíků 
 

 Udidlo s kroužky tvaru „D“ jednou lomené 

 Udidlo s kroužky 

 Udidlo s kroužky 2x lomené 

 

 

 Udidlo s lícními kroužky 
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 Udidlo s kroužky a rotačním mezičlánkem 

 Udidlo s kroužky 2x lomené s 
rotujícím kolečkem v mezičlánku 
 
Nánosníky 
Nánosníky musí být ploché. 
Jiné než kožené nánosníky nejsou povolené. U zkříženého mexického 
nánosníku je povolena malá spojka na křížení dvou kožených řemenů 
(nánosníku a podbradníku).   

Podpínací hannoverský nánosník  
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Obyčejný anglický nánosník  
 

Irský nánosník s podepnutím      
 

Zkřížený mexický nánosník       
Voltižní madla s poduškou a podbřišníkem. Voltižní postroj má dva 
pevné úchyty (madla) se dvěmi smyčkami, každou na jedné straně. 
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Jeden další krátký pás z kůže může být upevněn mezi vnitřními okraji 
pravého a levého madla. 

 
1. Vrchní kožený povrch 2. Kožená poduška 3. Podbřišníkové řemeny 4. Smyčka na nohu 

5. Kovové kroužky na vyvazovací otěže 6. Kožený kryt kroužků 7. Madla (tvar madel není 

předepsán) 8. Pomocný kožený úchyt 9. Podbřišník  

 
 
Lonžovací otěže (lonž) a lonžovací bič. 
Konec otěží/lonže musí být připojen k vnitřnímu kruhu udidla (ne 
přes hlavu nebo na vnějším kroužku udidla). 
Bandáže a/nebo chrániče nohou jsou volitelné. 
Chrániče uší a zátky jsou povoleny. 
Zádová dečka je povinná. Gelové podložky jsou povoleny. 
Zádové dečky, které mohou být kdykoliv kontrolovány komisařem 
a/nebo rozhodčím, musí mít tyto rozměry: 
- max. 80 cm od zadní hrany madel dozadu 
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- max. 30 cm od přední hrany madel ke krku 
- max. 90 cm ze strany na stranu měřeno na obou stranách v 
nejnižším bodě; pokud je kontrola na koni, může být povolena 
tolerance, která nepřesahuje 3 cm, tedy 93 cm 
-max. 3 cm silná, včetně obalu 
-max. celková délka 1.10 m s ne více než 25 cm před voltižním pásem 
Lonžovací obnosky jsou povoleny. 
Voltižní pás a zádová dečka mohou být změněny ze sestavy na 
sestavu. 
Komisař je oprávněn kontrolovat udidlo každého koně bezprostředně 
po opuštění arény a jakékoliv nesrovnalosti budou potrestány 
okamžitým vyloučením. 
Postroj koně na opracovišti bude v souladu s následujícími doplňky: 
Je povoleno použít pomocné otěže. 
Při opracování koně v sedle je povoleno pákové uzdění. 
Kůň nesmí být vyvázán nadměrně dlouho. Po určité době musí být 
vyvazovací otěže odepnuty, aby se kůň mohl volně pohybovat, než 
bude opět vyvázán. 
Každý člen delegace potvrzený v definitivní přihlášce NF, smí 
opracovávat koně v sedle. Při opracování je povinná vhodná obuv a 
ochranná pokrývka hlavy (helma) s tříbodovým úchytem. 
Identifikační číslo 
Kůň nosí identifikační číslo přidělené pořadatelem při příjezdu po 
celou dobu soutěže. Od okamžiku příjezdu až do ukončení akce musí 
kůň toto číslo nosit při soutěži a kdykoli během práce v rámci výkonu 
a pohybu po závodišti, i když je pouze ručně voděn, a to tak, aby 
mohl být identifikován všemi oficiálními osobami, včetně komisařů. 
Nedodržení tohoto pokynu bude mít za následek první varování a v 
případě opakovaného přestupku dojde k udělení žluté karty lonžérovi 
sborem rozhodčích. 
Na národních závodech se žlutá karta neuděluje. 
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ŽLUTÁ KARTA  
Pokud dojde k jakémukoliv špatnému zacházení s koněm nebo 
nevhodnému chování k oficiálním osobám nebo komukoliv 
spojenému se závodem, předseda sboru rozhodčích, předseda 
odvolacího výboru nebo hlavní komisař FEI je oprávněn použít jako 
alternativu k postupům stanoveným právním řádem žlutou kartu (viz 
Všeobecná pravidla). 
Opracování koně v sedle bez ochranné pokrývky hlavy a/nebo 
vhodné obuvi bude potrestáno žlutou varovnou kartu. 
NEDOVOLENÁ POMOC  
Jakýkoli fyzický zásah třetí strany, který nepatří do závodu, od vstupu 
do arény až do doby odchodu z arény, ať vyžádaný nebo nevyžádaný, 
jehož cílem by bylo pomoci sportovci nebo jeho koni, se považuje za 
nedovolenou pomoc. 
Při provádění sestav nemůže být žádná jiná osoba na závodním kruhu 
s výjimkou lonžéra. Další voltižér smí vstoupit do kruhu, když 
předchozí voltižér začíná poslední seskok. Dřívější vstup se považuje 
za nedovolenou pomoc. 
 
 
VYLOUČENÍ  
Pokud není stanoveno jinak v pravidlech nebo v podmínkách soutěže, 
vyloučení znamená, že voltižér a kůň nemůže pokračovat ve stávající 
soutěži. 
V následujících odstavcích jsou stanoveny důvody, pro které jsou 
voltižéři vyloučeni ze všech soutěží; 
V těchto případech musí sbor rozhodčích uplatnit vyloučení: 
Začátek sestavy před signálem – dotknutím madla, dečky nebo koně; 
Použití jiného postrojení, než je popsáno v článku 719; 
Zahájení sestavy po jejím přerušení signálem rozhodčího bez vyčkání 
na signál zazvoněním zvonku; 
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Voltižér a/nebo kůň opustí arénu bez svolení sboru rozhodčích, i před 
zahájením cvičení; 
Zranění voltižéra nebo koně, které mu brání v dokončení soutěže, 
výjimkou je úraz člena skupiny; 
Vyloučení je ponecháno na rozhodnutí sboru rozhodčích v těchto 
případech: 
Nenastoupení do arény do 30 sekund poté, co zazní zvonek; 
Po uplynutí více než 30 sekund od zazvonění zvonku po klusovém 
kolečku, po kterých je nutno zahájit první sestavu; 
V případě všech fyzických nedovolených pomocí; 
Nepřerušení sestavy, zazněl-li během ní zvonek; 
Nedovolené chování koně během cvičení - vyloučení 
voltižéra/voltižérů cvičících na tomto koni; 
Nedovolené chování koně před výkonem nebo po výkonu – vyloučení 
všech voltižérů nastoupených na kruhu a startujících na tomto koni; 
Po uplynutí více než 30 sekund od zazvonění zvonku poté, co voltižér 
ztratil kontakt s koněm (viz čl. 716.5.7.); 
Po přerušení sestavy za nepředvídatelných okolností po více než 30 
sekundách po signálu, který byl dán, aby pokračoval v sestavě  
Pokud se sbor rozhodčích domnívá, že kůň nebo voltižér nejsou z 
nějakého důvodu schopni pokračovat v soutěži; 
V případě cvičení či tanečních pohybů na zemi; 
Při překročení časového limitu sestavy a setrvání na koni po dobu 
delší než 10 sekund; 
DISKVALIFIKACE 
Cvičení koně v aréně bez svolení sboru rozhodčích; 
Všechny případy zneužití koně a/nebo špatného zacházení s ním, 
nahlášené členem sboru rozhodčích, členem odvolací komise nebo 
komisařem; 
Všechny případy stanovené ve Všeobecných pravidlech; 
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Koně krvácející ze slabiny, z úst, z nosu, nebo se znaky udávající 
nadměrné používání biče kdekoli na koni (pokud se objeví krev v 
ústech koně v méně závažných případech, například pokud se kůň 
kousnul do jazyka nebo pysků, mohou rozhodčí povolit umytí nebo 
otírání úst lonžérem; v případě, že bude krvácení pokračovat, 
následuje diskvalifikace); 
Neregistrovaní sportovci, lonžéři a/nebo koně budou diskvalifikováni 
ze závodu 
HODNOCENÍ – VŠEOBECNÉ 
Za každou sestavu rozhodčí udělují čtyři známky, které mají stejnou 
váhu a hodnotí jimi specifické nároky jednotlivých typů sestav.  
 
 
Povinná sestava: Hodnocení  Koeficient  

A  Známka za koně  25%  

B  Cvičení  25%  

C  Cvičení  25%  

D  Cvičení  25%  

 
Volná sestava: Hodnocení  Koeficient  

A  Známka za koně  25%  

B  Technika  25%  

C  Umělecký dojem  25%  

D  Technika  25%  

 
Technická sestava: Hodnocení  Koeficient  

A  Známka za koně  25%  

B  Cvičení  25%  

C  Umělecký dojem  25%  

D  Cvičení  25%  

 
Maximální počet bodů je 10.0. Desetinná místa jsou povolena. 
Následující známky platí pro všechna hodnocení: 
10 výborný 9 velmi dobrý 8 dobrý 7 docela dobrý 6 uspokojivý 5 
dostatečný 4 nedostatečný3 docela špatný2 špatný1 velmi špatný0 
neproveden 
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Všechny vypočítané průměry a konečné výsledky budou 
zaokrouhleny na tři desetinná místa (tj. 0,0011-0,0015 dolů, 0,0016-
0,0019 nahoru). 
Hodnocení je složeno z posouzení cvičení, technického provedení a 
uměleckého dojmu. 
VŠEOBECNÉ ZÁSADY HODNOCENÍ 
ohleduplnost ke koni 
· soulad s pohybem koně 
· bezpečnost a rovnováha 
Pro cviky volné sestavy 
· soulad pohybů s hudbou 
· návaznost cviků 
· stupeň obtížnosti provedení prvků a přechody 
· kombinaci pohybů 
Odchylky od optimálního provedení 
malý pohybový rozsah 
· zpoždění mezi prvky cviku, nedostatečná plynulost pohybu 
· nedostatečná přirozenost, nedostatky v držení těla 
· nedostatečná kontrola těla a propnutí 
· nesoulad s pohybem koně 
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POVINNÉ SESTAVY SKUPIN  
Povinné cviky a příchod, náskok a odskok jsou popsány ve směrnicích. 
Voltižér s číslem 1 začne, druhý následuje atd. 
Čas povinné sestavy: 6 minut 
Na národních závodech je čas povinné sestavy maximálně 10 minut. 
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Povinná sestava skupin 1 
Cviky, které jsou předvedeny: 
1. Náskok 
2. Základní sed 
3. Váha 
4. Stoj 
5. Zášvih s nohama u sebe 
6. Poloviční mlýn 
7. Předšvih v kontrasedu s nohama od sebe následován seskokem 
dovnitř 
 
Povinná sestava skupin 2 
Cviky, které jsou předvedeny: 
1. Náskok 
2. Základní sed 
3. Váha 
4. Mlýn 
5. Střih 1. fáze 
6. Střih 2. fáze 
7. Stoj 
8. Odskok zášvihem dovnitř ze sedu obkročmo 
Povinná sestava skupin 3 
Cviky, které jsou předvedeny: 
1. Náskok 
2. Váha 
3. Mlýn 
4. Střih 1. fáze 
5. Střih 2. fáze 
6. Stoj 
7. Zášvih do dámského sedu dovnitř (a zpět do sedu obkročmo) 
8. Odskok zášvihem ven ze sedu obkročmo 
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Na národních závodech smí voltižéři skupin (senior a junior) předvést 
cviky povinné sestavy v kroku. 
Povinná sestava skupin kategorie D 
Cviky, které jsou předvedeny: 
0. Náskok (nehodnotí se) 
1. Základní sed 
2. Holubička 
3. Klek s upažením 
4. Poloviční malý mlýn 
5. Vzpor 
6. Seskok dovnitř 
Všechny cviky jsou předvedeny v kroku. 
 
VOLNÁ SESTAVA SKUPIN  
Každý voltižér musí předvést alespoň jeden cvik. 
Na koni nesmí být ve stejný okamžik víc než tři voltižéři. Alespoň dva 
musí zůstat v kontaktu s koněm, jinak není za tyto části cviku 
započtena známka. 
Volná sestava se skládá ze statických a dynamických cviků. Statický 
cvik musí trvat nejméně tři cvalové kroky. 
Dynamický cvik bude započten, pokud se během provádění pohybuje 
těžiště cvičence v jiném směru, než se pohybuje kůň. 
Náskoky a seskoky provedené s pomocí ze země se nezapočítávají. 
Časový limit: 4 minuty 
 
Volná sestava skupin 1 
Volná sestava skupin 1 smí obsahovat jednoduché, dvojité i trojité 
cviky, maximálně šest statických trojitých cviků. Započteno bude 20 
volných cviků. 
Volná sestava skupin 2 
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Volná sestava skupin 2 obsahuje jednoduché, dvojité i trojité cviky. 
Započteno bude 25 volných cviků. 
Volná sestava skupin se může cvičit buď celá ve cvalu, nebo celá v 
kroku. Výsledná známka za sestavu předvedenou v kroku se dělí 
číslem 2. 
Volná sestava skupin D se cvičí v kroku, skládá se ze cviků jednotlivců 
a dvojic. Časový limit je 3 minuty. 
 
HODNOCENÍ SKUPIN  
Povinná sestava skupin 
1. Známka za „koně” 
Pokud budou některé cviky předvedeny v kroku, budou uděleny 
srážky za každý přechod koně ze cvalu do kroku nebo z kroku do 
cvalu. Pokud bude celá sestava předvedena v kroku, je maximální 
známka 5. 
Tři známky za „cvičení” 
Známky od všech 6 voltižérů jsou sčítány a vyděleny šesti. Součet 
těchto známek je vydělen počtem cviků. 
Na národních závodech bude u skupin Junior a Senior za cviky 
předvedené v kroku udělena poloviční známka. 
V kategorii D se v soutěži skupin nehodnotí náskok. Známky 
jednotlivých voltižérů se sečtou a součet se dělí počtem cvičenců 
skupiny. Tento výsledek se dělí číslem 6, neboť známka za koně se v 
kategorii D v povinných sestavách nebude udělovat. 
Volná sestava skupin 
1. Známka za „koně” 
Pokud je sestava předvedena v kroku, bude maximální známka 5. 
2. Dvě známky za „techniku” 
Pokud je sestava předvedená v kroku, dělí se číslem 2. 
3. Známka za „umělecký dojem” 
Pokud je sestava předvedená v kroku, dělí se číslem 2. 
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ZNÁMKA ZA KONĚ 
Maximální hodnocení je 10. Jsou povoleny desetiny. 
Hodnocení koně začíná vstupem na kruh v soutěži skupin a prvním 
dotykem madla voltižérem v soutěžích jednotlivců a dvojic. 
Hodnocení koně končí při opuštění kruhu v soutěži skupin a 
posledním odskokem voltižéra v soutěži jednotlivců. 
Pracovní cval je chod mezi shromážděným a středním cvalem, kdy je 
kůň připravený na shromáždění, je v přirozené rovnováze a na 
přilnutí , jde vpřed pravidelnými, lehkými a aktivními skoky s dobrou 
akcí hlezen. Výraz „dobrá akce hlezen“ podtrhuje důležitost, aby kmih 
pocházel z aktivity zádě. 
Cíl pracovního cvalu: 
Ukázat přirozenou rovnováhu ve cvalu při všech pohybech. 
Podstata pracovního cvalu: 
Pravidelnost třídobého rytmu se zřetelnou fází vznosu. 
Lehké a stabilní přilnutí, s linií nosu před kolmicí a temenem v 
nejvyšším bodě. 
Uvolněnost celého těla a pružnost. 
Energie, aktivita, přirozená rovnováha a vzpřímený rámec. 
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Srážky: 
Do 1 bodu: 
· špatné chování (vyhazování – kopání) 
· lonžování v kruhu menším než 15 metrů v průměru 
· nesprávné lonžování (chůze mimo střed kruhu, volná nebo 
překroucená lonž, nesprávné povely, atd.) 
· nesprávný oděv lonžéra 
· nesprávný postroj koně 
· vybírání oddechového času za účelem úpravy postroje 
 
Nástup a odchod 
· správné vedení koně 
· správné držení lonže 
· nástup lonžéra v souladu s krokem koně, na úrovni plece koně 
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· vstup na pozdrav do středu kruhu po přímce čelem k rozhodčímu vA 
· přirozený nástup, všichni voltižéři nastupují spolu v souladu s 
hudbou 
· správné rozestavení voltižérů, adekvátní prostor mezi voltižéry 
· bez „show efektu“ 
 
Pozdrav 
· dobré chování koně, správný klidný stoj na všech čtyřech nohách do 
chvíle, 
kdy je lonžérovi předán bič a voltižéři opustí kruh 
· navedení koně na kruh napnutou a nepřekroucenou lonží 
· bez „show efektu“ 
 
Předvedení a postroj 
· upravenost koně: čistý ocas, zapletená hříva 
· správně upravená uzdečka 
· správná délka vyvazovacích otěží, zátylek je nejvyšší bod, linie nosu 
je před kolmicí 
· správná poloha voltižního pásu a podušky 
· všechny řemeny upevněny nebo skryty 
Specifické chyby, jejich penalizace a srážky 
 
Srážky: 1 bod 
· za každý chybějící cvalový skok při povinných cvicích: Základní sed, 
Váha a Stoj; 
skoky nejsou počítány, dokud není cvik započat (písmeno C) 
· za každý výpadek z rytmu u Mlýna (písmeno T) 
· při vynechání kleku u Váhy a Stoje (písmeno K) 
· při opírání se o krk koně rukou bez ztráty postoje při Váze (písmeno 
N) 
· za každý doskok (seskok, odskok) jinak než na obě nohy (písmeno D) 
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2 body 
· za opakování povinného cviku bez opuštění koně (písmeno R) 
· za znovu uchopení madel v Sedu, Váze a Stoji (písmeno R) 
· za nesprávné pořadí cviků, následované správným pořadím bez 
opuštění koně 
· za opakování jen jedné části povinného cviku (písmeno R) 
· za pád mezi dvěma cviky (srážka bude udělena za předchozí cvik) 
· pokud není část cviku provedena ve cvalu 
Známka 0 
· za opuštění koně v průběhu povinného cviku bez předepsaného 
seskoku 
· za každý povinný cvik provedený v nesprávném pořadí a neopravený 
· za dvojnásobné opakování jednoho cviku 
· za dvojnásobné opakování části cviku 
· za dvojnásobné znovu uchopení madel 
· za každé provedení cviku jinak než ve cvalu 
· za otáčení Střihu v opačném směru 
· v soutěži skupin za každý povinný cvik provedený po časovém limitu 
(cvik, započatý těsně před vypršením časového limitu, bude 
započten) 
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CVIKY POVINNÉ SESTAVY 
1. Náskok 
Provedení: 
Náskok vede k sedu čelem vpřed na koni. Skládá se ze čtyř fází: 
1. fáze skoku 
2. fáze švihu 
3. fáze propnutí 
4. fáze snižování 
 

 
 
 

Po odrazu z obou nohou je pravá noha okamžitě vyšvihnuta vzhůru, 
jak nejvýše je to 
možné, zvedajíc pánev výš než hlavu, zatímco levá noha zůstává 
propnuta směrem dolů. 
Když je pánev v nejvyšším možném místě, voltižér sníží napnutou 
pravou nohu a zlehka 
dosedne, vzpřímený a vyvážený v sedu obkročmo s trupem svislým. 
Podstata: 
Soulad s koněm. 
Výška a umístění těžiště. 
 
 



 

35 

Základní známky: 
Základní známka 10 - Stoj na rukou se vzpřímenou osou těla, která 
téměř dosahuje svislice k horní linii koňského hřbetu. Nohy jsou 
roznoženy svisle, levá noha směřuje dolů. 
Základní známka 8 - Stoj na rukou se vzpřímenou osou těla pod 
úhlem asi 70° k horní linii koňského hřbetu, ale ruce nejsou propnuty. 
Nohy jsou roznoženy svisle, levá směřuje dolů. Podpora je pouze na 
rukou. 
Základní známka 6 - Stoj na rukou se vzpřímenou osou těla pod 
úhlem méně než 30° k horní linii koňského hřbetu, ale ruce nejsou 
propnuty. Nohy jsou roznoženy svisle, levá směřuje dolů. Těžiště těla 
není nad madly. 
Základní známka 4 - V nejvyšším bodě náskoku jsou ramena níže než 
madla na vnitřní straně postroje. 
Srážky: Do 1 bodu 
· kyčle a ramena voltižéra nejsou souběžná s koňskými plecemi a 
kyčlemi ve chvíli náskoku 
· levá noha nesměřuje dolů a kyčel není vytočena 
· pravá noha není napnutá v kyčli 
· mimo těžiště: voltižér visí při dosednutí na jednu stranu 
· dosednutí příliš dozadu a oprava pozice sedu 
 2 body 
· ramena jsou výš než kyčle v nejvyšším bodě náskoku 
 
Základní sed 
Provedení: 
Voltižér sedí obkročmo, vzpřímený a vyvážený těsně za voltižním 
pásem, s nohama směřujícíma dolů a v kontaktu s koněm, utvářející 
rovnou svislici procházející ramenem, kyčlí a patou. 
Voltižérova ramena jsou rovnoběžná s voltižním pasem. Paže jsou 
roztaženy a napnuty se špičkami prstů na úrovni očí. Nohy směřují 



 

36 

dolů a z pohledu zepředu linie kolen, kotníků a prstů tvoří přímku. Po 
dokončení statického cviku voltižér uchopí madla oběma rukama 
zároveň. 

 
 

Podstata: 
Soulad s koněm. Sed, rovnováha a držení těla. 
Základní známky: 

Základní známka 5  
Příliš vytrčené nohy dopředu nebo „stoličkový sed“. 

Základní známka 4 
Extrémně vyklenutá záda nebo „vidlicový sed“. 
Srážky: 1 bod 
· Za každý chybějící cvalový skok z předepsaných 4 skoků; skoky 
nejsou počítány, dokud cvik není započat nebo prováděn(písmeno C). 

Do 1 bodu 
· Zvednutá ramena. 

2 body 
· Za znovu uchopení madel (písmeno R). 
 
 
Váha 
Provedení: 
Ze sedu obkročmo voltižér přechází do kleku s oběma nohama 
současně a diagonálně přes hřbet koně. Váha je rovnoměrně 
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rozložena na spodní nohu. Spodní noha od kolene po prsty zůstává v 
neustálém kontaktu se hřbetem koně. Hlava zůstává zvednutá 
směrem vpřed. Pravá noha a levá ruka jsou souběžně zvednuty a 
nataženy do vodorovné přímky (přímka prochází alespoň nad úrovní 
ramen a kyčlí voltižéra, ideálně spojuje špičky prstů ruky a nohy, 
přičemž prochází těsně nad úrovní hlavy). Pravá ruka drží madlo. 
Ramena jsou přesně nad madly a kyčle a ramena jsou rovnoběžně se 
zemí. Vzniká zde stejnoměrný oblouk tvořený paží, tělem a nohou 
voltižéra. Po dokončení statického cviku voltižér souběžně spustí 
pravou nohu a levou ruku dolů, uchopí madlo, přenese váhu na ruce, 
poté napne levou nohu dolů a zlehka sklouzne do sedu obkročmo. 
 

 

Podstata: 
Soulad s koněm. 
Rovnováha a pružnost (zejména ramena a kyčle). 
Základní známky: 
Základní známka 10 
Správná mechanika s výškou a bez zalomení oblouku vrcholné linie, 
dokonale absorbující 
cval přes klouby. 
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Základní známka 7 
Správná mechanika, malá výška. 
Základní známka 5 
Pravá kyčel extrémně vytočená ven. 
Extrémně zalomený úhel páteře. 
Srážky: 
1 bod 
· ruka a noha nejsou zvednuty souběžně 
· před zvednutím je pravá noha propnuta směrem dolů 
· za každý chybějící cvalový skok ze 4 předepsaných skoků, skoky 
nejsou počítány, 
dokud cvik není započat nebo prováděn (písmeno C) 
· za opomenutí kleku před váhou (písmeno K) 
· za sklonění ruky nad krk koně bez ztráty formy ve váze (písmeno N) 
2 body 
· pravá ruka není navrchu madla (pouze v kontaktu s postrojem) 
· za znovu uchopení madel (písmeno R) 
do 2 bodů 
· opěrná noha není zcela v kontaktu s koněm (klek s oporou na 
špičkách) 
Holubička – platí pro kategorii D 
Provedení: 
Ze sedu obkročmo přejde voltižér do kleku oběma nohama současně 
a napříč přes koňský hřbet. Váha těla je rozložená na spodní noze. 
Spodní noha od kolene k prstům nohy zůstává v neustálém kontaktu 
s koněm. Hlava zůstává nahoru obličejem dopředu. Pravá noha je 
zvednuta a propnuta v jedné vodorovné linii (alespoň nad 
voltižérovým ramenem a kyčlí, ideálně vodorovně od hlavy k prstům 
na nohou). Ramena jsou přímo nad madly a kyčle a ramena jsou 
souběžná se zemí. Tělo voltižéra je rovnoměrně prohnuté od hlavy k 
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chodidlu. Po dokončení statického cviku voltižér sundá nohu, opře se 
o madla, propne levou nohu dolů a zlehka dosedne obkročmo. 

 
Podstata: 
Souhra s koněm. 
Rovnováha a pružnost (hlavně ramen a kyčlí). 
Základní známky a hodnocení viz. Váha. 
 
Mlýn 
Provedení: 
Mlýn je cvik, při kterém voltižér v žádné fázi neopouští pozici sedu. Ze 
sedu obkročmo voltižér provádí celé otočení na hřbetě koně ve 
čtyřech rovnoměrně časovaných fázích. Každá noha je propnutá a 
přenášena přes koně ve vysokém širokém oblouku (polokruhu). 
Protější noha zůstává nehybná, směřující dolů a v kontaktu s koněm. 
Hrudník zůstává vzpřímený, soustředěný a téměř svislý v každé fázi. 
Hlava a tělo se otáčí s každým posunem nohy. 
V soutěžích jednotlivců má mlýn čtyři fáze a je předváděn ve čtyřech 
krocích. V soutěžích 
První fáze mlýna 
Pravá noha je přenesena přes krk koně. Každé madlo je puštěno a 
znovu uchopeno v závislosti na pohybu nohy. První fáze končí sedem 
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voltižéra bokem, směřujícím dovnitř, s hlavou otočenou v pravém 
úhlu vůči ose ramen, s nohama u sebe a v kontaktu s koněm. 

 

Druhá fáze mlýna 
Levá noha je přenesena přes záď koně. Druhá fáze končí sedem 
voltižérovým kontrasedem. Ruce změní pozici na madlech. 

 

Třetí fáze mlýna 
Pravá noha je přenesena přes záď koně. Třetí fáze končí sedem 
voltižéra bokem, směřujícím ven, s hlavou otočenou v pravém úhlu 
vůči ose ramen, s nohama u sebe a v kontaktu s koněm. Ruce změní 
pozici na madlech. 
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Čtvrtá fáze mlýna 
Levá noha je přenesena přes krk koně. Každé madlo je puštěno a 
znovu uchopeno v závislosti na pohybu nohy. Čtvrtá fáze končí 
voltižérovým sedem obkročmo, čelem vpřed (základní sed). 

 
 

Seskok dovnitř 
Ze sedu obkročmo voltižér přenese napnutou pravou/levou nohu 
přes krk koně ve vysokém širokém oblouku (polokruhu). Hrudník 
zůstává vzpřímený a téměř svislý, zatímco levá/pravá noha zůstává 
směrem dolů a v kontaktu s koněm beze změny pozice. 
Každé madlo je puštěno a znovu uchopeno během pohybu nohy. 
Když pravá/levá noha směřuje do místa, kde se vedoucí přední noha 
koně dotýká země, levá/pravá noha je napnutá a v pohybu společně s 
pravou/levou nohou. S nohama u sebe a s napnutými kyčlemi se 
voltižér odrazí lehce vzhůru, přičemž pustí madla. Dopadne s nohama 
téměř u sebe a pokračuje ve stejném směru jako kůň. Počet čtyř 
skoků určuje začátek pohybu nohy. Doba dopadu se mění s rychlostí 
pohybů nohy. Dřívější puštění a zpoždění při uchopení madel nebude 
penalizováno. 
Podstata: 
Soulad s koněm. 
Sed, postoj, pružnost, rozsah a načasování. 
Základní známky: 
Základní známka 10 
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Horní část těla a noha téměř svislá. 
Základní známka 8 
Horní část těla téměř svislá, noha přibližně 45° k horní linii hřbetu 
koně. 
Základní známka 5 
Záklon trupu příliš dozadu, nebo otočení dozadu (více než 45° od 
svislice). 
 
 
Srážky: 
1 bod 
· za každou rytmickou chybu v taktu Mlýnu (písmeno T) 
· skupina 2*: za každý dopad jiný, než na obě nohy (písmeno D) 
do 2 bodů 
· nesprávný sed dovnitř/ven 
· trup se neotáčí stejnoměrně s nohou 
· hýždě opustí koně před nebo po kontrasedu 
· přiložená noha je nestabilní 
· nedostatečná výška zvednuté nohy (průměr ze všech přenosů 
nohou) 
 
 
Střih 
Provedení: 
Pohyb střihu je rotací okolo vertikální osy těla se současným 
vzájemným propjatým pohybem nohou. Střih má dvě fáze a v obou 
fázích je rotace těla dokončena před tím, než voltižér vzpřímený a 
vyvážený zlehka dosedne do obkročného sedu. 
Obě části střihu se hodnotí odděleně, průměr těchto známek tvoří 
výslednou známku. 
První část střihu. 
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Natažené nohy jsou vyšvihnuty ze základního sedu nahoru, téměř do 
stojky, paže jsou nataženy pro dosažení maximální výšky. Bez 
přerušení v tomto pohybu se kyčle otáčejí doleva o 90 stupňů tak, že 
se nohy míjí v blízké stejnoměrné vzdálenosti od země v bodě 
téměř maximální výšky. První část je dokončena měkkým dosedem 
voltižéra do vzpřímeného a vyváženého sedu proti směru. 

 

Podstata: 
Soulad s pohybem koně. 
Koordinace pohybu střihu a výšky. 
Základní hodnocení: 
Známka 10 
Správná technika (kyčle se otáčejí doleva o 90 stupňů v bodu téměř 
maximální výšky) a téměř ve stojce. 
Známka 7 
Vypnutí osy těla ve 45° při správné technice (kyčle se otáčejí doleva o 
90 stupňů v bodu téměř maximální výšky). 
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Známka 5 
Chybí aktivní švih nohou dopředu a dozadu („vrtulový střih“); nohy 
nejsou dostatečně u sebe v nejvyšším bodě. 
Srážky: 
2 body: 
· za opakování pouze jedné části (písmeno R) 
· pokud není jedna část cviku provedena v cvalu 
Do 2 bodů: 
· dosednutí do nesprávné pozice 
· přerušení v pohybu 
Do 3 bodů: 
· pád / sesutí na krk koně 
· nedostatečně propnuté ruce 
 
Druhá část střihu 
Voltižér vyšvihne napjaté nohy vzhůru ze sedu proti směru, přičemž 
by jak kyčle, tak nohy měly dosáhnout zároveň svých nejvyšších bodů. 
Paže jsou napjaty pro dosažení nevyšší možné výšky a úhel mezi 
pažemi a trupem je co největší. S přerušením v tomto pohybu se 
kyčle točí doprava, takže se nohy míjí blízko ve skoro nejvyšším 
možném bodu. Voltižérovy nohy opíšou vysoký oblouk, kdy jsou obě 
nohy ve stejné vzdálenosti od země. Druhá část střihu je ukončena v 
momentu, kdy voltižér dosedá zlehka, vzpřímený a vyvážený do 
základního sedu. 
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Podstata: 
Soulad s pohybem koně. Koordinace pohybu střihu a výšky. 
 
Základní hodnocení: 
Známka 10 
Úhel svislice k trupu je okolo 90° a úhel nohou k trupu je méně než 
90°. 
Známka 9 
Úhel svislice k trupu je okolo 90° a úhel nohou k trupu je více než 90°. 
Známka 8 
Úhel svislice k trupu je okolo 45° a úhel nohou k trupu je méně než 
90°. 
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Známka 7 
Úhel svislice k trupu je okolo 45° a úhel nohou k trupu je více než 90°. 
Známka 5 
Úhel svislice k trupu je méně než 20° a úhel nohou k trupu je více než 
90°. 
 
Srážky: 
2 body: 
Za opakování pouze jedné části (písmeno R). 
Pokud není jedna část cviku provedena v cvalu. 
Do 2 bodů: 
Dopad v nesprávné pozici. 
Do 3 bodů: 
Pád / sesutí se na lokty. 
 
Stoj 
Provedení: 
Voltižér ze základního sedu zlehka přejde do kleku oběma nohama 
současně a ihned zlehka vyskočí do stoje na obě nohy. Hlava zůstává 
vztyčená, čelem vpřed. V průběhu cviku jsou nohy nehybné a váha je 
rovnoměrně rozložena. Nohy jsou od sebe vzdáleny na šířku kyčlí a 
špičky chodidel míří vpřed. Obě madla jsou puštěna současně, když 
voltižér vstává do pozice stoje. Stojí tak, že ramena, kyčle a paty jsou 
v jedné přímce. Paže jsou okamžitě rozpaženy, nataženy a napnuty 
od těla s konečky prstů v úrovni očí. Po dokončení statického cviku 
voltižér připaží, následně se chytá madel současně oběma 
rukama. Hlava zůstává vzpřímená, čelem vpřed, voltižér hladce 
sklouzne s rovnýma nohama do základního sedu. 
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Podstata: 
Soulad s koněm. Rovnováha a držení těla. 
Podstatou tohoto cviku je udržet rovnováhu na pohybujícím se koni. 
Ztráta rovnováhy se posuzuje podle toho, jestli jde o malou, střední 
nebo velikou chybu. 
 
Základní hodnocení: 
Známka 10 
Vzpřímené držení horní části těla tvoří svislici ramen, kyčlí a kotníků, 
s optimálním protažením kolen. 
Známka 5 
Horní část těla nakloněna dopředu v úhlu asi 45° od pomyslné 
svislice. 
 
Srážky: 
1 bod 
Za každý chybějící cvalový skok, skoky se nepočítají, dokud není 
cvičení započato nebo předvedeno (písmeno C). Za nenakleknutí 
(písmeno K). 
Do 1 bodu: 
Chodidla a/nebo kolena nesměřují dopředu. 
Chodidla jsou rozkročena víc, než je šířka kyčlí. 
Chodidla v krokové pozici. 
2 body 
Za znovuuchopení madel (písmeno R). 
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Odskok 
Provedení: 
Podstatou správné techniky odskoku je téměř svislá osa, která 
prochází celým tělem od paží po nohy. Tato svislá osa je hlavním 
kritériem hodnocení (prohnutá záda jsou zavádějící a vyvolávají 
dojem větší výšky). Obě části „odskoku“ jsou hodnoceny odděleně a 
výslednou známku tvoří průměr. 
První část odskoku 
Ze sedu obkročmo jsou napnuté nohy vyšvihnuty směrem dopředu 
pro dosažení stojky s pažemi napnutými pro docílení maximální 
výšky. Bez přerušení pohybu, v bodě maximální výšky jsou kyčle ostře 
ohnuty tak, že nohy směřují dolů do téměř svislé pozice a vytvářejí 
„kopí“, kdy se kyčle chvilkově ocitají nad voltižním pásem. Voltižér 
sklouzne zlehka do vzpřímeného dámského sedu směrem dovnitř, 
těsně za voltižním pásem a na obou hýždích s nohama u sebe a v 
kontaktu s koněm. Hlava a ramena směřují téměř dopředu. 
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Podstata: 
Soulad s koněm. Výška a pozice těžiště. 
 
Základní známky: 
Základní známka 10 
Přímá linie procházející pažemi až do sepnutých chodidel, v úhlu 90° k 
linii hřbetu koně. S maximálním propnutím paží; lehké a správné 
dosednutí do dámského sedu. 
Základní známka 7 
Přímá linie procházející pažemi až do sepnutých chodidel, v úhlu 45° k 
linii hřbetu koně. Paže jsou propnuty až po dosažení nejvyššího bodu; 
lehké a správné dosednutí do dámského sedu. 
Základní známka 5 
Přímá linie procházející pažemi až do sepnutých chodidel, v úhlu 30° k 
linii hřbetu koně. Paže jsou ohnuté po celou dobu pohybu. 
 
Srážky: 
2 body 
· za opakování pouze jedné části (písmeno R) 
· když jedna část cviku není předvedena ve cvalu 
do 2 bodů 
· prohnutí zad v závislosti na stupni provedení: prohnutá nebo 
ochablá linie pasu během propínání; zalomená linie zad 
· nedostatečně propnuté paže 
· otočení kyčlí dřív, než jsou ramena a kyčle ve vodorovné poloze, 
když voltižér přechází do dámského sedu 
· přerušení v pohybu 
do 3 bodů 
· pád na krk koně 
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Druhá část odskoku 
Ze sedu dovnitř voltižér švihne napnutýma, k sobě spojenými nohami 
směrem dopředu pro dosažení stojky, s pažemi napnutými pro 
docílení maximální výšky. V bodě maximální výšky se voltižér odrazí 
od madel, a díky odporu ramen docílí větší výšky a vyššího letu, 
dopadajíce na vnější stranu, obličejem směrem vpřed a na obě nohy. 
 
 

 
 
 

Podstata: 
Soulad s koněm.. Výška a pozice těžiště. 
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Základní známky: 
 
Základní známka 10 
Přímá linie procházející pažemi až do sepnutých chodidel, v úhlu 90° k 
linii hřbetu koně, s přidanou výškou a maximálním napnutím rukou 
ve fázi letu. 
Základní známka 8 
Přímá linie procházející pažemi až do sepnutých chodidel, v úhlu 90° k 
linii hřbetu koně. 
Základní známka 7 
Přímá linie procházející pažemi až do sepnutých chodidel, v úhlu 
méně než 45° k linii hřbetu koně. 
Základní známka 4 
Přímá linie procházející pažemi až do sepnutých chodidel, v úhlu 
méně než 15° k linii hřbetu koně. 
 
Srážky: 
 
1 bod 
· předšvih nohou během sedu bokem jen za účelem získání rychlosti 
pro druhou část cviku 
· za každý dopad jiný, než na obě nohy (písmeno D) 
2 body 
· za opakování pouze jedné části (písmeno R) 
· když jedna část cviku není předvedena ve cvalu 
do 2 bodů 
· prohnutí zad v závislosti na stupni provedení: prohnutá nebo 
ochablá linie pasu během propínání; zalomená linie zad 
· nedostatečně propnuté paže. 
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CVIKY VOLNÉ SESTAVY 
 
Struktura cviků volné sestavy 
Cviky volné sestavy, uvedené ve Směrnicích jsou rozděleny do skupin 
na základě podobné biomechanické struktury. Pro získání optimální 
techniky je potřeba splnit odpovídající biomechanické požadavky 
každého cviku. 
Statické cviky 
Statický cvik je takový, při kterém je tělo voltižéra ve vztahu ke koni v 
klidu. Tělem se rozumí těžiště těla , nebo ještě přesněji „celá množina 
nebo většina bodů hmoty“. 
Požadavky statického cviku jsou: 
- tělo voltižéra je v klidu 
- je dosaženo rovnováhy po tři cvalové skoky 
- je dosaženo souladu s pohybem koně. 
 
Juniorské skupiny 
 
Definice statické trojice: 
Těžiště těla všech 3 voltižérů se nepohybuje vzhledem ke koni po 
dobu minimálně 3 cvalových skoků. 
Sedy 
Prvky, při kterých přinejmenším zadek voltižéra musí tvořit oporu 
těžiště. 
Kleky 
Prvky, při kterých jedna nebo obě holeně voltižéra tvoří oporu těžiště. 
Stoje 
Podstatou stoje je schopnost dosáhnout rovnovážné polohy v 
souladu s pohybem koně. 
Váha těla je přenesena pomocí dolních nebo horních končetin na 
podpěrnou plochu, kde je na ně vytvářen tlak. 
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Vzpory 
Prvky, při kterých je osa ramen nad podpěrnou plochou. Váha těla je 
přenesena horními končetinami na podpěrnou plochu, kde na ní 
působí tlakem. Těžiště je pod osou ramen. 
Závěsy 
Prvky, při kterých je osa ramen pod místem držení. Váha těla je 
přenesena pomocí horních nebo dolních končetin k místu držení, kde 
je vytvářen tlak tahem. 
Letky 
Prvky, kdy je cvičenec podpírán druhým cvičencem a nemá ani 
kontakt s koněm, ani sám polohu neudržuje. 
Lehy 
Prvky, při kterých je oporou nejméně trup v téměř vodorovné poloze. 
Poloha je udržována cvičencem. 
Dynamické cviky 
Dynamické cvičení je takové, při kterém je tělo, nebo těžiště, nebo 
převážná část bodů hmoty ve vztahu ke koni v pohybu. 
Impuls k pohybu je dán: 
· silou svalů 
· kinetickou (pohybovou) silou 
Požadavky dynamického cviku jsou: 
· tělo je v pohybu 
· také během dynamického cviku musí voltižér zůstat kolmo k linii 
dané na počátku až do dokončení cviku. Jinak je pohyb mimo 
kontrolu. Nejlepším příkladem jsou špatně provedené hvězdy. 
· kontrola dynamického cviku je dána relativní délkou času, po kterou 
je pohyb kolmý k podpěrné ploše. 
Skoky 
Prvky, při kterých je tělo vymrštěno nad podpornou plochu rychlým 
odrazem podpírajících končetin, tzn. střed těžiště je zvednut proti síle 
gravitace. 
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Švihy 
Prvky, kde je pomocí rychlých švihů různých částí těla získaná 
dostatečná kinetická energie k pohybu celého těla. 
Obraty 
Obraty jsou pohyby kolem jedné ze tří os těla. Kombinované obraty 
jsou ty kolem více os těla, většinou mají odpovídající název (např. 
salto s vrutem). Člení se podle tří os. 
Piruety 
Piruety jsou obraty kolem svislé osy těla. 
Hvězdy 
Hvězdy jsou přemety kolem osy ramen. 
Obraty kolem příčné osy 
Kotouly 
Kotouly jsou obraty kolem příčné osy, kde stále dochází ke kontaktu s 
opěrnou plochou. 
Přemety 
Přemety jsou obraty kolem příčné osy, kde je kontakt s opěrnou 
plochou po 180°. 
Salta 
Salta jsou volné obraty kolem příčné osy, kde je kontakt s opěrnou 
plochou až po otočce o nejméně 360°. 
 
 
HODNOCENÍ CVIKŮ VOLNÉ SESTAVY 
Cviky volné sestavy jsou hodnoceny podle: 
· stupně obtížnosti 
· kompozice 
· předvedení 
1. Stupeň obtížnosti 
Maximální známka je 10 bodů. Hodnocení může být v desetinách. 
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Stupeň obtížnosti cvičení závisí na následujících požadovaných 
podmínkách: 
· pružnost 
· síla 
· rovnováha 
· koordinace 
· soulad s koněm 
Čím lépe jsou splněny dané podmínky, tím vyšší je stupeň obtížnosti. 
 
Žádné body nejsou uděleny za: 
· každý statický cvik prováděný při méně než třech cvalových skocích 
· každý cvik volné sestavy započatý po časovém limitu 
· cviky z povinné sestavy 
· za každý cvik, který není předveden ve cvalu 
· opakování jakýchkoli cviků 
 
POPIS CVIKŮ 
 
NÁZVOSLOVÍ 
Které postavení, pohyby nebo směry máme na mysli? 
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SESKOKY 
Seskoky kotoulem 
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Seskoky švihem 
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Závěr 
V celé práci je uvedeno jen několik základních cviků, jejich hodnocení 
a možnosti kombinací, které mohou provádět naši cvičenci. Ke všem 
pozicím je potřeba kvalitní a dlouhodobé přípravy, budování tělesné 
kondice a síly, která je hlavním předpokladem bezpečnosti při cvičení 
na cválajícím koni. Možností, které nabízí voltiž je nepřeberné 
množství a může se stále rozvíjet daleko za hranice tohoto textu. 
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