
NOVELIZACE PRAVIDEL ČESKÉHO BEZUDIDLOVÉHO SPOLKU 2020 

SOUHRNNÝ PŘEHLED 

V tomto dokumentu naleznete jednotlivé změny, které byly v pravidlech Českého 

bezudidlového spolku provedeny v lednu 2020. Pravidla pro sezónu 2020 jsou tak platná 

v novém znění. Prosíme všechny jezdce i funkcionáře, aby se se změnami důkladně seznámili. 

Mimo jiné došlo ke sjednocení pojmů např. jezdecká přilba / helma, ostruhy / šporny atp., aby 

výklad pravidel byl jednoznačný a k opravení chyb, které se v pravidlech vyskytovaly.  

Na následujících stránkách naleznete Drezúrní, Skoková i Všeobecná pravidla, která 

prošla změnou – uvedené číselné zařazení koresponduje s číslem v konkrétním komplexním 

souboru pravidel, vyvěšeném na webových stránkách – u změn jsou uvedené i komentáře, 

proč k této změně došlo a případně jaké bylo původní znění daného pravidla.   

I přes změny a naši snahu zdokonalovat pravidla se stále mohou objevit nejasnosti, 

nové návrhy, které nám můžete psát na e-mail info@bezudidlovyspolek.cz. Děkujeme za 

všechny podněty!  

Za celý tým Českého bezudidlového spolku,  

Rypová Nikol (kontrolní komise) 
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Drezúrní pravidla ČBS 2020 

Tato drezúrní pravidla jsou platná od roku 2018, jako pravidla bezudidlového jezdectví v České 

republice pod záštitou Českého bezudidlového spolku. Jde o II. aktualizované vydání, (poslední 

aktualizace 20. 1. 2020) účinné od 1. 2. 2020. Všechna pravidla bezudidlového jezdectví, 

vydaná před tímto datem v téže věci, jsou neplatná.  

2.2. Sportovní způsobilost 

2.2. B) V případě pochybností o zdravotním stavu jezdce je třeba zavolat lékařský dohled či 

zdravotní službu. 

3.1. Kategorie drezúrních závodů 

3.1.2.  Na hobby závodech se smí pořádat pouze soutěže st. „Z“ a drezúrní úloha „LA“ 

➢ Původně byly povoleny pouze drezúrní úlohy st. „Z,“ z tréninkových důvodů jsme 

povolili též drezúrní úlohu „LA.“ 

3.2. Úbor jezdce 

3.2.1.  Všichni jezdci ve všech obtížnostech mají povinnou jezdeckou přilbu s tříbodovým 

uchycením (dále jen „jezdecká přilba“) a jezdci do 18 let věku včetně mají povinnost nosit 

ochrannou jezdeckou vestu ve všech obtížnostech. 

➢ Zásadní změna – i pro drezúrní závody je od roku 2020 POVINNÁ jezdecká přilba 

pro všechny jezdce, bez ohledu na věk!  

3.2.2. Na hobby i oficiálních závodech – všech obtížností – jsou povinné bílé či krémové 

jezdecké kalhoty, vysoké jezdecké boty (lze nahradit nízkými jezdeckými botami a chapsy) 

barvy černé nebo hnědé. Dále je povinná jezdecká košile či triko s bílým stojáčkem nebo 

vázankou. Je povolen dlouhý i krátký rukáv, avšak tílka jsou zakázána. Jednobarevné jezdecké 

sako je povoleno ve všech barvách. V nepříznivých podmínkách mohou jezdci využít bundy či 

pláštěnky a pokud sbor rozhodčích povolí, smí jezdci ve velmi teplém počasí startovat bez sak. 

➢ Sjednocení úborů jezdců (barvy).  

3.2.3.  V soutěžích st. „L“ a „S“ je pro jezdce povolen frak. Není však povinný. Jezdci mohou 

startovat s jezdeckým sakem dle svého uvážení. 



3.2.4.  Ostruhy či šporny jsou zakázány ve všech prostorách závodiště. 

3.3. Ústroj koně  

3.3.1. Je povoleno použít všechny druhy bezudidlových uzdeček, jezdecké ohlávky. Povolené 

jsou obnosky a hackamore viz příloha 1. Beránkové vypodložení na lícnicích je zakázáno, 

povoleno je pouze na nátylníku a nánosníku. 

➢ Beránky na lícnicích zakázány, aby neomezovaly koně ve výhledu. 

3.3.2. Je zakázáno použít hackamore s kovovou částí na nose, a hackamore s rameny delšími 

než 13 cm viz příloha 2. Je zakázáno použití obnosku bez vypodložení. Kovová část obnosku 

nesmí ležet přímo na nosu koně. Též jsou zakázány řetízkové podbradní řemínky, pokud jsou 

v přímém kontaktu s kůží – tzn., pokud je řetízek obalen kůží či jiným materiál, pak je povolen. 

Zakázáno je též použití španělské serety, velice ostrého obnosku s ostny, využívaného 

primárně pro práci ze země. 

➢ Zásadní změna – původně povoleno hackamore s rameny do 19 cm – rozhodčí se 

zaměří na měření ramen, aby nedocházelo k obcházení tohoto pravidla.  

➢ Upraveno použití řetízkového podbradního řemínku.  

➢ Další zakázané uzdění = španělská sereta.  

3.3.3. Jezdecké kruhy a nákrční řemeny jsou povoleny z provazu či kůže. Síla nákrčního 

řemenu nesmí být menší než 1 cm. 

3.3.4. V soutěžích stupně „Z“ na hobby i na oficiálních závodech a v soutěžích stupně „LA“ na 

hobby závodech, jsou povolena sedla drezúrní, univerzální, skoková i dámská. Dále pak 

jezdecké pady všech druhů. Je povolena jízda na „holém,“ neosedlaném koni. V případě 

oficiálních závodů však kůň musí mít soutěžní číslo! 

➢ Omezení povolených sedel pro různé stupně drezúrních závodů.  

3.3.5. V soutěžích stupně „L“ a „S“ na oficiálních závodech jsou povolena drezúrní a dámská 

sedla, dále jezdecké pady všech druhů. Je povolena i jízda na „holém“ koni viz bod 3.3.4. 

3.3.9. V drezúrním obdélníku je povolen jezdecký bičík – max. délka je 120 cm pro velkého 

koně a 100 cm pro pony. Povoleny jsou rovněž dva bičíky/hůlky v případě, že jezdec za jejich 

pomoci vede koně. 



➢ Bičík v drezúrním obdélníku byl původně zakázán.  

3.4. Drezúrní obdélník a cvičný prostor 

3.4.6. Při soutěžích stupně „L“ a „S“ jsou povinni 3 rozhodčí. Hlavní rozhodčí v písmeni „C“ a 

další dva rozhodčí v písmenech „E“ a „B.“ Pokud není možno umístit rozhodčího na dlouhé 

stěně, může být umístěn v písmeni „H“ nebo „M“ diagonálně proti rozhodčímu v „E“ nebo „B.“ 

3.6. Předvedení úloh 

3.6.3. Omyl v kurzu. V případě, že se jezdec dopustí omylu (udělá špatný cvik či ho vynechá), 

hlavní rozhodčí v písmeni „C“ ho upozorní zvoncem, a pokud je to třeba, řekne jezdci bod, ze 

kterého má dále pokračovat a svůj omyl si opravit. V některých případech, kdy jezdec cvik 

provede správně, ale splete si písmeno – je na úvaze hlavního rozhodčího, zda jezdce upozorní 

zvoncem a vrátí jej zpět, aby cvik opakoval. Pokud jezdec chybu zopakuje v totožném cviku na 

druhou ruku, je penalizován pouze jednou – pokud bylo zvoněno. 

3.7. Trestné body, penalizace 

3.7.2 Další důvody k vyloučení:  

o Překročení dvojnásobku času stanoveného pro vjezd po zazvonění  

o Zakázaná výstroj koně nebo ústroj jezdce, příliš dlouhý bič  

o Použití elektronických komunikačních zařízení při úloze  

o Jízda dvojice je nebezpečná  

o Je porušeno welfare a jezdec předvádí surové ježdění  

3.7.3. Ostatní chyby  

• Za ostatní chyby jsou považovány:  

o Nesrovnalosti ve výstroji koně a jezdce 

o Vjezd do obdélníku s kamašemi, bandážemi  

o Vjezd do obdélníku před zazvoněním nebo překročení času 60 s 

o Časté používání hlasových pomůcek a mlaskání na koně  

• O udělení trestných bodů za tyto chyby rozhoduje rozhodčí v písmeni „C“ a jsou 

odečteny u každého rozhodčího. 



• Rozhodčí v písmeni „C“ může zastavit soutěžícího a vyzvat asistenta k odstranění 

chyby.  

• Body udělené do doby zastavení zůstávají v platnosti a jezdec pokračuje v úloze.  

3.8. Opracování koně  

3.8.1. Koně smí bezprostředně před soutěží opracovávat pouze jezdec, přihlášený do 

soutěže. Toto platí pro celý pobyt na závodech od příjezdu jezdce a koně na místo 

konání. Povolené je pouze klidné krokování koně jinou osobou před či po soutěži a 

slovní pomoc jiné osoby ze země. Pokud rozhodčí na opracovišti nebo Hlavní rozhodčí 

zjistí nedodržení tohoto pravidla, smí dvojici vyloučit ze závodu. Platí pro hobby i 

oficiální závody. 

3.8.2. Délka opracování před drezúrní úlohou  

Před samotnou soutěžní úlohou je maximální povolená doba k opracování koně 60 

minut, a to bez ohledu na to, jestli má kůň mezi tréninkem přestávku či nikoli. V případě, že 

bude jezdec přítomen na opracovišti nápadně dlouhou dobu a rozhodčí na opracovišti toto 

zaznamená (smí si poznamenat čas příchodu soutěžní dvojice na opracoviště i opakované 

příchody), pak může jezdce vyloučit z pokračování v soutěži.   

➢ Došlo k ustanovení dalších důvodů, které soutěžní dvojici vylučují 

z pokračování v závodu. 

➢ Stanoven maximální čas pro opracování koně před závodem – hlavními 

důvody je snaha o zachování welfare zvířat a zamezení drilování.  

4.8. Změny směru 

4.8.2. Změny směru mohou být prováděny následujícími způsoby: 

• Obrat v pravém úhlu ze stěny (čtvrt malého kruhu přibližně 6 m v průměru) a jízda na 

opačnou ruku na protější stěně.  

• Krátká a dlouhá diagonála. 

• Půl malého nebo velkého kruhu se změnou směru.  

• Poloviční pirueta a obrat kolem zádi. 

• Vlnovky se sudým počtem oblouků.  



5.1. Sbor rozhodčích 

5.1.2. V soutěžích hobby, kdy je rozhodováno z jednoho místa, musí být přítomen jeden 

rozhodčí u obdélníku a jeden rozhodčí na opracovišti, toto platí i v případě pořádání úlohy „LA“ 

v rámci hobby závodů. 



Skoková pravidla ČBS 2020 

Tato skoková pravidla jsou platná od roku 2018, jako pravidla bezudidlového jezdectví v České 

republice pod záštitou Českého bezudidlového spolku. Jde o II. aktualizované vydání, (poslední 

aktualizace 20. 1. 2020) účinné od 1. 2. 2020. Všechna pravidla bezudidlového jezdectví, 

vydaná před tímto datem v téže věci, jsou neplatná. 

3.1. Opracování koně 

Koně smí bezprostředně před soutěží opracovávat pouze jezdec, přihlášený do soutěže. Toto 

platí pro celý pobyt na závodech od příjezdu jezdce a koně na místo konání. Povolené je pouze 

klidné krokování koně jinou osobou před či po soutěži a slovní pomoc jiné osoby ze země. 

Pokud rozhodčí na opracovišti nebo Hlavní rozhodčí zjistí nedodržení tohoto pravidla, smí 

dvojici vyloučit ze závodu. Platí pro hobby i oficiální závody. 

4.1. Kolbiště, opracoviště a skoky na něm 

4.1.9. Na kolbišti je odskoková bariéra v jakékoli vzdálenosti od skoku zakázána. A to jak před 

skokem, tak i za skokem. Na opracovišti je odskoková bariéra povolena ve vzdálenosti max. 50 

cm před skokem. 

➢ Sjednocení úpravy, v původních pravidlech bylo znění sporné. Na kolbišti jsou 

odskokové bariéry zakázány!  

5.1. Překážky všeobecně 

5.1.4. Překážky na hobby závodech nesmí překročit 100 cm. 

➢ Po prvních 2 letech fungování spolku a postupné zvyšování úrovně soutěžících jsme se 

rozhodli povolit na hobby závodech skokové soutěže až do 100 cm.  

10.5. Úbor jezdce 

10.5.5. Za korektní úbor se považuje: 

- Jezdecká košile či triko s bílým stojáčkem nebo vázankou. Košile či triko může mít 

dlouhý či krátký rukáv. Tílka jsou zakázána.  



- Jednobarevné jezdecké sako je povoleno ve všech barvách. V nepříznivých 

podmínkách mohou jezdci využít bundy či pláštěnky a pokud sbor rozhodčích povolí, smí jezdci 

ve velmi teplém počasí startovat bez sak. 

- Bílé či krémové jezdecké kalhoty. Jsou povoleny různě barevné sedy. 

- Vysoké jezdecké boty (lze nahradit nízkými jezdeckými botami a chapsy) jsou povinné 

při všech startech – jak na hobby závodech, tak na oficiálních. Boty jsou povoleny v barvě černé 

nebo hnědé.  

- Ochranná bezpečnostní vesta, nikoli pouze páteřní chránič, je povinná pro děti a 

juniory do 18 let včetně – kdykoli sedí na koni a kdekoli v prostorách pořádajícího areálu. 

13.2. Rozdělení dle uzdění 

• Hackamore – délka ramen max. 13 cm včetně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecná pravidla ČBS 2020 

Tato všeobecná pravidla jsou platná od roku 2018, jako pravidla bezudidlového jezdectví v 

České republice pod záštitou Českého bezudidlového spolku. Jde o II. aktualizované vydání, 

(poslední aktualizace 20. 1. 2020) účinné od 1. 2. 2020. Všechna pravidla bezudidlového 

jezdectví, vydaná před tímto datem v téže věci, jsou neplatná. 

3.2. Sportovci 

3.2.5.4. Senioři 22-50 let 

➢ Oprava nesprávně nazvané kategorie (sjednocení pravidel). 

3.4. Úbor jezdce 

3.4.1. Každý jezdec bez ohledu na věk je povinen mít na hlavě jezdeckou přilbu s tříbodovým 

uchycením (dále jen „jezdecká přilba“) vždy, když sedí na koni. Tato povinnost se vztahuje na 

všechny prostory závodiště a přilehlé prostory. Jezdecká přilba pro starší 18 let je povinná, 

pokud pravidla jednotlivých disciplín neurčí jinak. 

3.4.4. Každá jezdecká disciplína určuje předepsaný úbor, pokrývku hlavy a používání ochranné 

bezpečnostní vesty (nikoli páteřní chránič). Na oficiálních závodech jsou povoleny pouze bílé 

či krémové jezdecké kalhoty – povoleny jsou různě barevné sedy.  

3.4.5. Ostruhy či šporny jsou ve všech disciplínách zakázány! A to ve všech prostorách 

závodiště, opracoviště i kolbiště. 

➢ Pouze sjednocení úpravy, názvosloví, …  

3.5. Ústroj koně 

3.5.1. Každý kůň musí být v prostorách závodiště bez udidla. Koně mohou startovat 

s bezudidlovými uzdečkami všech typů. Mohou mít hackamore, jezdecké obnosky, jezdecké 

ohlávky, bezudidlové křížové uzdečky, sidepully a bosaly. Koně mohou na soutěžích pod 

záštitou ČBS startovat také na jezdeckém nákrčním kruhu, provazu nebo pouze se dvěma bičíky 

– kůň, který startuje s bičíky smí mít zároveň na krku nákrční řemen. Všechny povolené 

jezdecké uzdečky a další bezudidlové varianty jsou vyobrazeny v příloze č. 1. 



➢ Povolení nákrčního řemenu společně při použití hůlek.  

3.5.2. Ve všech disciplínách je zakázáno používat hackamore s kovovou částí na nose a 

hackamore s mechanickými rameny, která jsou delší než 13 cm. Zakázáno je používat jezdecké 

obnosky bez podložení. Kovová výztuž nesmí být rovnou na nose koně (řetízek ani kovový plát). 

Též jsou zakázány řetízkové podbradní řemínky, pokud jsou v přímém kontaktu s kůží – tzn., 

pokud je řetízek obalen kůží či jiným materiál, pak je povolen. Zakázáno je též použití španělské 

serety, velice ostrého obnosku s ostny, využívaného primárně pro práci ze země. Všechno 

zakázané bezudidlové uzdění je vyobrazeno v příloze č. 1. 

3.5.3. Všechny bezudidlové uzdečky musí být dobře nastavené na hlavě koně tak, aby koni 

nezpůsobovaly bolest či diskomfort. Nánosníky a obnosky nesmí být na nose příliš nízko tak, 

aby hrozilo poškození nosní kosti či chrupavky. Nánosníky nesmí být utažené, tak aby 

způsobovaly koni bolest – utažení nánosníku a správnost nastavení uzdeček je předmětem 

kontroly při závodech na opracovištích i kolbištích.  

  

Správné umístění nánosníku – přibližně 3 prsty pod jařmovou kostí. 

➢ Specifikace nastavení a utažení nánosníků, správná pozice nánosníku včetně obr.  

3.5.4. Jezdecké nákrční kruhy a provazy nesmí být použity z příliš tenkého provazového 

materiálu ani z řetízku. Kožené kruhy jsou povoleny. 

➢ Vymezení zakázaných jezdeckých kruhů.  

3.5.7. Každý jezdec může na koni startovat buď v sedle, na padu či na „holém“ koni zcela bez 

ničeho – výjimkou je startovní číslo na oficiálních závodech – to musí mít i nenasedlaný a 

neužděný kůň! Sedla jsou specifikována v pravidlech u jednotlivých disciplín. 



➢ Upřesnění, že startovat smí kůň bez jakéhokoliv jezdeckého vybavení – avšak na 

oficiálních závodech musí mít připevněné startovní číslo! Např. na hřívě, napletené do 

copánku atp.  

3.6.7. Opracování koně 

Koně smí bezprostředně před soutěží opracovávat pouze jezdec, přihlášený do soutěže. 

Toto platí pro celý pobyt na závodech od příjezdu jezdce a koně na místo konání. 

Povolené je pouze klidné krokování koně jinou osobou před či po soutěži a slovní 

pomoc jiné osoby ze země. Pokud rozhodčí na opracovišti nebo Hlavní rozhodčí zjistí 

nedodržení tohoto pravidla, smí dvojici vyloučit ze závodu. Platí pro hobby i oficiální 

závody. 

➢ Nový bod v pravidlech z důvodu zamezení drilování koní na opracovišti a následné 

účasti v závodu jinou osobou. Také z bezpečnostních důvodů (jezdec koně musí zvládat 

a být dobře připraven, jinak se nesmí závodů účastnit!). 

3.12. Hobby soutěže 

3.12.3. Maximální obtížnost či výška skoků je udána v konkrétních pravidlech dané disciplíny. 

Drezúra maximální obtížnosti stupně „Z“ a „LA,“ skoky do 100 cm. 

➢ Důvody již zmíněny výše v pravidlech dané disciplíny.  

7.1. Rozhodčí 

7.1.2. Každý rozhodčí pod ČBS má povinnost jednou za 3 roky absolvovat rekvalifikační kurz, 

na němž se dozví aktuální změny a úpravy pravidel, s nimiž se zvláště v prvních několika letech 

fungování spolku budeme potýkat.  

➢ Nový bod v rámci pravidel. 

a) Rozhodčí junior 

- Rozhodčí junior získává praxi. Po absolvování 15 soutěží – ať už ve sboru rozhodčích pod 

dohledem Hlavního dozoru hodnocení nebo samostatně jako Hlavní rozhodčí na hobby 

závodech – si smí zažádat o získání licence Rozhodčí senior. 



➢ Vzhledem k faktu, že závodů je stále malý počet, je rozhodčím Juniorům umožněno 

započtení praxe i z hodnocení hobby závodů. To musí pro získání licence Rozhodčího 

Seniora prokázat seznamem závodů, které hodnotil a rozpisy z daných závodů. Zároveň 

bude výkonný výbor kontaktovat pořadatele závodů – zda-li byl s rozhodčím spokojen 

a jestli plnil svůj úkol dobře a spravedlivě. Na základě toho pak bude rozhodčímu 

juniorovi praxe uznána.  

 


