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HLAVA 1

JEZDEČTÍ KONĚ DŮSTOJNÍKŮ

Stať 1

Druhy jezdeckých koní důstojníků
jezdečtí koně důstojníků jsou služební jez

dečtí koně a jezdečtí koně určení pro zvláštní
účely (ZC).

HLAVA 2

SLUŽEBNÍ JEZDEČTÍ KONĚ DŮSTOJNÍKŮ

Stať 1

Přidělení služebních jezdeckých koní důstojníkům

Služební- jezdečtí koně jsou přidělováni dů
stojníkům pověřeným nebo ustanoveným na mís
ta, kde je pro výkon jejich služby předepsán jez
decký kůň; koně přidělí velitel útvaru z počtu
koní útvaru.

Zásadně může velitel útvaru přidělit důstoj-
nikovi jen jednoho služebního jezdeckého koně.

■' *
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Služební jezdečtí koně nejsou přidělováni dů
stojníkům trvale, nýbrž dočasně, a jejích přidělení
může být podle uvážení velitele útvaru a v zájmu
služby měněno. Velitel útvaru musí však důvody
pro změnu v přidělení (odnětí) koně vždy předem
pečlivě a spravedlivě uvážit.

Služební jezdečtí koně důstojníků se čítají
na předepsaný počet koní útvaru.

Služební jezdecké koně důstojníků lze vybírat
z veškerých jezdeckých koní kmenového počtu
dotčeného útvaru po ukončení jejich výcviku, ne-
mají-lí nějaké zvláštní určení, na př. koně určení
pro zvláštní účelj', pro vyšší velitelství a p. a
jsou-li nejméně 5 roků staří. iVení přípustné při
dělit důstojníkovi mladšího koně než ň roků jako
koně služebního.

Pří přidělováni služebních jezdeckých koní
důstojníkům přihlédne velitel útvaru co možná
k odůvodněnému přání žadatele a přiděli mn
toho koně, kterého si předem vybral. Jinak však
■nutno požadavky důstojníků na jakost služebních
jezdeckých koní přizpůsobit jakosti koní útvaru.

Při přidělování služebních jezdeckých koní
má důstojník, který dosud nemá služebního jez
deckého koně, přednost před jiným důstojníkem,
který požádal toliko o výměnu svého dosavadního
služebního koně.

Služební jezdecký kůň zůstává u útvaru a ne-
přemísfuje se s důstojníkem ani tehdy, když je
důstojník přemístěn na místo, kde je k výkonu
jeho služby rovněž předepsán jezdecký kůň.

www.konskeknihy.cz



Jen ve výjimečných případech může být ? dů- 9
stojníkem přemístěn k novému útvaru služební
jezdecký kůň, a to

a) nemůže-lí být důstojníkovi v novém slu
žebním působišti přidělen vyhovující, služební jez
decký kůň, na př. vzhledem k výšce a váze jezdce.

b) je-lí dosavadní služební jezdecký kůň po
stránce výkonností takových kvalit a schopností,
že další výcvik koně by změnou jezdce utrpěl.

O přemístění služebního jezdeckého koně musí
důstojník požádat písemně služebním postupem
ministerstvo národní obrany. Žádost nutno dolo
žit dobrozdáním velitele útvaru.

Za delší nepřítomnosti důstojníka musí na 10
jezdeckém služebním koni jezdit jiná vojenská
osoba, kterou urči velitel útvaru" se souhlasem
dotčeného důstojníka.

Stať 2

Zrušení přidělení služebních jezdeckých koní
důstojníkům

Přidělení služebních jezdeckých koní důstojní- 11
kům se ruší: • '

a) je-li důstojník trvale přidělen k službě,
pro kterou neni předepsán, jezdecký kůň, nebo
odejde-li z činné služby,

b) jezdí-li služebního jezdeckého koně ne
pravidelně,

c) je-li na dovolené nebo nemocen déle než
3 měsíce, *
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d) je-li déle než 12 měsíců odvelen na slu
žební místo, kde není pro výkon služby přede
psán jezdecký kůň,

e) je-li zproštěn služby; nastoupí-li opět do
služby, může mu velitel útvaru přidělit po uvá
žení jeho dřívějšího služebního jezdeckého koně.

Stať 8

Záznam v kmenových listech služebních jezdec
kých koní důstojníků

12 Přidělení i odnětí služebních jezdeckých koní
důstojníkům třeba vždy uveřejnit v denním roz
kaze a zaznamenat v kmenových listech koní i
s posudkem kpmise vyjádřeném v zápise podle
příl. .1. V kmenových listech koní se rovněž za
znamenává, kterých soutěží, výkonnostních zkou
šek a dostihů se kůň zúčastnil a jakých výsledků
(umístění) dosáhl.

HLAVA 3

•' KONĚ Důstojníků určeni pro zvláštní
ÚČELY (ZÚ)

Stať 1

/
Účel, opatřování a přidělování koní určených pro

zvláštní účely

13 Vojenská správa má^ počtu vojenského koň-
stva určitý počet zvláště hodnotných koní, způ-

www.konskeknihy.cz



sobilých pro vrcholné jezdecké výkony jako koně
určené pro zvláštní účely.

Tímto opatřením umožňuje vojenská správa
důstojníkům dosáhnout vyššího jezdeckého vý
cviku a povzbuzuje je k účastí na jezdeckých sou
těžích celostátního významu doma nebo i v za
hraničí.

Koně určené pro zvláštní účely zaraduje mi- 14
nisterstvo národní obrany k učilištím pro výcvik
učitelů v jízdě koňmo

a) z počtu koní odchovaných ve vojenské
hříbárně,

b) z počtu koní nakoupených nákupní komisí
koní na zvláštní rozkaz ministerstva národní
obrany,

c) z počtu remont v době výcviku u útvarů
nebo později, projeví-li, zvláštní schopnosti.

Koně určení pro zvláštní účely se počítají
na předepsané počty koní těchto učilišť a nesmí
jích být používáno v žádném jiném zařádění.
Bude-li některý kůň -určený pro zvláštní účely
odvelen od učiliště, povede ho učiliště v počtu
koní odvelených.

Důstojníkovi, který prokázal při různých jez- 15
deckých soutěžích, výkonnostních zkouškách nebo
při dostizích mimořádné jezdecké schopnosii, je
s to representovat svým jezdeckým uměním armá
du na veřejnosti a je zařaděn na místě, kde je
k výkonu služby předepsán jezdecký kůň, může

www.konskeknihy.cz
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být kromě koně služebního přidělen ještě kůň
určený pro zvláštní účely.

O přiděleni tohoto koně musí důstojník po
žádat ministerstvo národní obrany písemně slu
žebním postupem. Nadřízená velitelství připojí
k žádosti svůj posudek.

16 V ojedinělých případech může o přidělení
koně určeného pro zvláštní účely zažádat též dů
stojník zařaděný na místě, kde není pro výkon
jeho služby předepsán jezdecký kůň, jestliže ta
kový důstojník výsledky dosaženými při celostát
ních jezdeckých soutěžích prokázal mimořádné
jezdecké schopnosti.

Zásadně lze důstojníkovi přidělit jen jednoho
koně určeného pro zvláštní účel.v.

17 ■ Rude-li důstojník, jemuž byl ministerstvem
národní obrany na návrh velitele útvaru přidělen
k ježdění a výcviku kůň určený pro zvláštní
účely, přemístěn k jinému útvaru, může mini
sterstvo národní obrany na žádost důstojníka po
volit, aby si vzal koně na nové služební místo,
Tímto opatřením vojenská správa důstojníkovi
umožňuje, aby se mohl nadále s "úspěchem vě
novat výcviku koně a jezdeckému sportu.

18 V uznání za mimořádné a vynikající jezdec
ké výkony může ministerstvo národní obrany
odměnit důstojníka, který sám připravil koně
určeného pro zvláštní' účely k vrcholným úko
nům, zvlášť hodnotnou cenou, kromě čestné ceny
získané v soutěži,

www.konskeknihy.cz
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Slať 2

Označování koní určených pro zvláštní účely, při
znání a zrušení značky „ZÚ" remontám a služeb

ním koním

Koně určení pro zvláštní účely se označují 19
ve všech spisech (dokladech) a hlášeních značkou
„ZÚ" za remotníin číslem; v remontních listech
ve sloupci ,,Jakost", v kmenových listech na prv
ní straně v pravém horním rohu se napíše čer
veně na př.: Jc -IVesuv-lOS/dO-ZÚ.

Koně uvedení v čl. 14 za a) a b) se označí 20
značkou „ZÚ" při zařadění k učilišti; koně uve
dení v témže čl. za c) po dodatečném přiznání
této značky. ^

Ministerstvo národni obrany může podle čl. 21
14 za c) dodatečně přidělit značku „ZÚ" kterékoli
remontě, i když nebyla koupena pro zvláštní úče
ly, projeví-li v době výcviku nebo později schop
nosti a vh)hy k zvláštním účelům. Pro posouzení
zvláštních schopností lze uvážit jen výsledky při
krajských nebo vyšš,ich jezdeckých soutěžích. Ná
vrh na takovou změnu předloží velitel útvaru,
který má rernontu (koně) v kmenovém- počtu.

Po přiznání značky „ZŮ" přidělí ministerstvo
národní obrany koně do některého z učilišť pro
výcvik učitelů v jízdě koňmo.

Kdyby některý kůň (remonta) se značkou . 22
„ZÚ" trvale nevyhovoval požadavkům kladeným
na tento druh koně, předloží velitel útvaru slu-

www.konskeknihy.cz
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žebnim postupem ministerstvu národní obrany

odůvodněný návrh na zrušení této značky.
23 Náčelník veterinářské služby s důstojníkem

odborníkem pro remontnickou službu velitelství
t.vlu oblasti pr,ohlédnou rcmonty (koně) navržené
pro značku ,,ZÚ" při třídění a vyřadování vo
jenského koňstva, při kontrole hospodařeni s vo
jenským koňstvem a kmenové agendy a posoudí,
zda navržení koně odpovídají požadavkům klade
ným na koně určené pro zvláštní účely.

O výsledku prohlídkj' předloží hlášení mini
sterstvu národní obrany.

Stať 3

Podmínky pro přidělování koní určených pro
účely důstojníkům

24 Koně určení pro zvláštní účely přiděluje dů
stojníkům k ježdění a výcviku jen ministerstvo
národní obrany podle čl. 15.

25 Kůň určený pro zvláštní účely může být při
dělen důstojníkovi k ježdění a výcviku

a) získal-li s ním na některé dílčí soutěži
[v dresuře, skoku, vytrvalostní krajinové jízdě
(military) nebo dostizích] celostátních nebo mezi-■
krajových a krajových jezdeckých soutěžií prv
ní až třetí cenu,

b) skýtá-li svými schopnostmi záruku, že
s koněm dosáhne postupně vyšších výkonů.

Koně určení pro zvláštní účely mladší než
5 roků nesmějí být přiděleni důstojníkům k vý
cviku a k ježdění.

www.konskeknihy.cz
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Důstojník, jemuž byl přidělen k ježdění u vý- 26
cviku kůň se značkou „ZÚ", musí se s ním zúčast
nit každý rok povinně alespoň krajových a mezi
krajových jezdeckých soutěží rozepsaných ústře
dím vrcholné státní jezdecké sportovní organisace.

Neúčast důstojníka na uvedených jezdeckých
soutěžích může bý't omluvena jen nemocí důstoj
níka nebo koně a služebními důvody.

Stať 4

Zrušení přidělení konf určených pro zvláštní účely
důstojníkům

Přiděleni koni určených pro zvláštní účely dů- 27
stojnikům třeba zru.šit:

a) jezdi-li důstojník koně nepravidelně, za
nedbá vá-li jeho výcvik a péči, o něho;

b) neskýtá-li důstojník po určité době při
dělení koně záruku, že rozvine schopnosti koně
k vyšším výkonům;

c) nezúčastní-li se v běžném roce s přiděle-
n.vm koněm povinných soutěží podle čl. 26 bez
podstatného odůvodnění;

d) neumístí-li se postupně při jezdeckých po
vinných soutěžích vyššího stupně (patřičné dílčí
soutěže) na 1. až ň. místě;

e) je-li na dovolené nebo nemocen déle než
(i měsíců;

{) je-li trvale přidělen nebo déle než 6 mě
síců odvelen na místo, kde pro výkon služby není
předepsán jezdecký kůň a kde nemá možnost dal
ší soustavné přípravy koně pro veřejné soutěže;

www.konskeknihy.cz
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g) je-li důstojník z jakéhokoli důvodu zproš
těn služby; nastoupí-li důstojník opět do služby,
může mu velitel útvaru po uvážení všech okol
ností opět přidělit jeho dřívějšího koně určeného
pro zvláštní účely;

h) odejde-li důstojník z činné služby.
28 Návrh na zrušení přidělení koně určeného

pro zvláštní účely důstojníkovi předloží velitel
útvaru služebním postupem ministerstvu národní
obrany a zároveň oznámí jméno nového jezdce,
kterému by mohl být kůň přidělen.

29 Ministerstvo národní obrany může odejmout
důstojníkovi koně se značkou „ZÚ" také v přípa
dě, kdy toho vyžadují vyšší služební zájmy.

Stať 5

Komise pro posouzení koní určených pro zvláštní
účely

30 Posouzení koní navržených k označení .,ZÚ"
podle ČI. 21 provádí komise složená z velitele
útvaru jako předsedy, z jednoho velitele setniny
a šéfveterináře útvaru jako členů; komise zároveň
zjistí zdravotní stav koně a jeho cenu' odhadem.
O výsledku jednání sepíše komise zápis podle
příl. 1. Výsledek řízení hlásí služebním postupem
ministerstvu národní obrany.

31 Komisionální řízení podle čl. 30 třeba provést
při každém přiznávání a zrušování značky .,ZÚ"
koním (remontám), jakož i při přidělování a od-

www.konskeknihy.cz
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nímání koní určených pro zvláštní účely důstoj
níkům.

Stať (i

Záznam v kmenových listech konf určených pro
zvláštní účely

Přiznávání a zrušování značky „ZÚ" koním, 32
jakož i přidělování a odnětí koní určených pro
zvláštní účely důstojníkům třeba vždy uveřejnit
v denním rozkaze a zaznamenat v kmenových
listech koní i s posudkem komise vyjádřeným
v zápise podle příl. 1. V kmenových listech koní
se rovněž poznamená, kterých soutěží se kůň
zúčastnil a jak.vch vý.sledků dosáhl podle zápisu
v příl. 2.

Stať 7

Hlášení o koních určených pro zvláštní účely

Útvary ■ (učiliště) založí pro každého koně 33
určeného pro zvláštní účely „Z á z n a m" podle
ípříl. 2 a do něho zaznamenávají účast koně na
soutěžích, výkonnostních zkouškách a dostizích
a výsledek, kterého důstojník s tímto koněm
v soutěžích dosáhl, poznámky o onemocnění a
vzniklých vadách a p. Záznam je přílohou kme
nového listu koně.

Útvary vedou koně určené pro zvláštní účely 34
ve zvláštním seznamu a hlásí služebním postu
pem ministerstvu národní obrany ihned každou

www.konskeknihy.cz
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změnu, jako přemístění důstojníka (jezdce), znač
né znehodnocení nebo uhynutí koně a p.

35 O účastí koní určených pro zvláštní účely pří
veřejných soutěžích a o dosažených výsledcích
v uplynulém roce předloží útvary služebními po
stupem hlášení ministerstvu národní obrany a
hlavnímu štábu, velitelství pěchoty a dělostřelec-
tva do konce ledna každého roku.

Stať 8

Společná ustanovení

36 Písemná podání o služebních jezdeckých ko
ních a o koních určených pro zvláštní účely ne
podléhají kolkovnému, protože jde o úkon ply
noucí ze služební povinnosti.

37 S osobními listinami přemístěného důstojníka
třeba vždy zaslat novému útvaru doklady, ově
řené velitelem útvaru, o účastí důstojníka pří ve
řejných jezdeckých soutěžích s udáním výsledku
(umístění).

38 Vyloučení z výhod podle tohoto předpisu za
pisuji velitelé útvaru do důvěrného pořadního
známu. Ve sloupci „Poznámka" uvedou
(rozkaz), kterým bylo vyloučení nařízeno.

se-

vvnos

■  I . .
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Příloha 2
Velikost A 4

Záznam
o účasti koně určeného pro zvláštní účely

na jezdeckých soutěžích

Jméno a remontní čislo koně

Odhadní cena koně,..' dne Kčs

Hodnost
a jméno
jezdce,
útvar

Přidělení
koně po
voleno

výn., rozk.
čj., dnem

Účast při jez
deckých soutě
žích a dosažené

výsledky

Poznámka
(onemocnění

a vzniklé vady
s uvedením dne,
příčina neúčasti
při soutěžích)
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Velikost A 4

Záznam
o účasti koně určeného pro zvláštní účely
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výsledky
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