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Vážení sportovní přátelé,
letos poprvé máte možnost držet v rukou tento Jezdecký katalog, ale především sledovat sportovní výkony v disciplinách drezura, parkur, spřežení a voltiž
při premiérovém Jezdeckém festivalu na
výstavišti v Lysé nad Labem. Závody
probíhají v nově vybudované hale „C“
o rozměrech 84 x 48 metrů, v níž vyrostlo
kolbiště velikosti 61 x 25 metrů a tribuny
pro více jak 1000 diváků. Další desetitisíce, či dokonce statisíce, program mohou
sledovat prostřednictvím monitorů a televizních obrazovek.

krásné souznění dvojic jezdců a koní při
kvalitních sportovních výkonech. Všem
čtenářům Jezdeckého katalogu přeji, aby
jim přinesl řadu zajímavých informací,
které ocení nejen při zmiňovaném festivalu, ale po celou jezdeckou sezonu 2014.
V neposlední řadě přeji do nastávající sezony hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti s úrovní jezdeckého sportu jak
z hlediska sportovního, tak organizačního.
Ing. Jaroslav Pecháček
prezident ČJF

Pořadatelem soutěžní části této velké
akce je Jezdecký klub Jezdci.cz pod patronací České jezdecké federace. Krytá
hala v Lysé nad Labem bude hostit jezdce
a koně při oficiálních jezdeckých závodech
poprvé, a to hned celých pět dní. Před organizační výbor tohoto festivalu je kladen
velký úkol a všichni se těšíme na krásné
výkony. Přeji jezdcům, aby se jim na novém kolbišti dařilo, a divákům, aby viděli

Vážení čtenáři, milovníci koní,
je mi ctí vám vůbec poprvé nabídnout možnost nahlédnout do Jezdeckého
katalogu a sledovat sportovní program
v rámci Jezdeckého festivalu na výstavišti
v Lysé nad Labem. Myšlenka uspořádat
tuto mimořádnou akci se zrodila ve chvíli, kdy se na veřejnost dostala informace
o plánech vybudovat v areálu VLL novou výstavní halu „C“, jejíž rozměry dovolují realizovat oficiální halové jezdecké
soutěže včetně dostatečného prostoru pro
diváckou obec.
Od první myšlenky k samotné realizaci uběhl více jak rok a nikdy by se to nepodařilo, nebýt velmi vstřícného přístupu
vedení výstaviště v Lysé nad Labem, které
rozhodlo o vysoké investici do kvalitního
jezdeckého povrchu splňující podmínky

pro pořádání vrcholných soutěží pod hlavičkou České jezdecké federace. Uvedená organizace zastřešující jezdecký sport
v České republice pak převzala nad akcí
záštitu a navíc poskytla ze svých zdrojů nemalou finanční podporu. Jsem přesvědčen,
že pro jezdecký sport je to investice, která
se z dlouhodobého hlediska mnohonásobně vrátí ve zvýšení zájmu o toto jedinečné
sportovní odvětví. Na prahu nové sezony
dostává většina jezdeckých disciplín příležitost prezentace před desetitisíci návštěvníků lysolabského výstaviště a stovkami
tisíc diváků sledující každodenní on-line
přenosy a také televizní sestřihy na obrazovkách České televize. Jezdectví dostává
unikátní příležitost na jednom místě představit svoji rozmanitost i diváckou atraktivitu a pozvat širokou veřejnost mj. prostřednictvím Jezdeckého katalogu na další
zajímavé akce v průběhu nadcházejících
jarních, letních a podzimních měsíců.
Přeji vám, abyste byli spokojeni jak
s obsahem publikace, kterou jste právě
otevřeli, tak s nabídkou Jezdeckého festivalu i celé jezdecké sezony 2014. Prožijte co
nejvíce krásných chvil ve společnosti koní!
Josef Malinovský
ředitel Jezdeckého festivalu
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Jezdecký sport pod hlavičkou ČJF
EquiTV.cz – internetová televize o koních a lidech kolem nich
•
•
•
•
•

živé internetové přenosy a záznamy
zpravodajské reportáže
výcviková a tréninková videa
vzdělávací seriály o veterině a zdraví koní
virtuální prohlídky areálů pro koně

•
•
•
•

proﬁly jezdeckých osobností
ankety a rozhovory
prezentace produktů a služeb
naučná i zábavná videa

rou!
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Česká jezdecká federace (ČJF) je zastřešující organizací jezdeckého sportu v České
republice. Je členem Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a Českého olympijského výboru
(ČOV). Sdružuje cca 16.000 členů v 1563 jezdeckých klubech a eviduje zhruba 8000
sportovních koní.
ČJF zodpovídá zejména za organizaci
národních a mezinárodních jezdeckých
soutěží na území České republiky, distribuci finančních zdrojů, registraci jezdců,
funkcionářů a koní a vytváření právního
rámce jezdeckého sportu. ČJF zahrnuje
osm disciplín, z nichž tři jsou olympijské:
skoky, drezura, všestrannost, spřežení,
voltiž, reining, vytrvalost a parajezdectví.
Dle údajů platných k 31. 12. 2013 bylo
v ČJF registrováno 16.068 členů, z nichž
7.869 je držiteli licence ČJF (jezdecká,
cvičitelská, trenérská apod.). Celkem

1651 držitelů licence je mladších 18 let.
Dle dřívějších informací mezi dospělými
členy tvoří 71 % členské základny ženy,
u členů do 18 let je to dokonce 84 %.
Nejširší členská základna je ve středních Čechách, dále na severní Moravě,
ve východních Čechách, v Praze, v jižních
Čechách a na jižní Moravě. Tomuto rozložení zhruba odpovídá i rozložení jezdeckých závodů, kterých se v roce 2013 uskutečnilo po celé České republice bezmála
pět set, což je o něco méně, než v předešlém roce. Počty startů při jednodenních

akcích se zpravidla pohybují mezi jednou
až dvěma stovkami. V konkrétních případech některé vícedenní mítinky překračují
v celkovém počtu i tisíc startů.
Od roku 2012 se Česká jezdecká federace aktivně podílí i na medializaci
jezdeckého sportu v České republice.
Každý měsíc vydává souhrnnou tiskovou
informaci o dění v tomto odvětví a k nejvýznamnějším domácím událostem poskytuje pravidelný tiskový servis. Ten je
distribuován všem celostátním, regionálním i odborně zaměřeným médiím. Ve
spolupráci s Českou televizí ČJF zajišťuje
přípravu televizních záznamů z nejvýznamnějších akcí, na jejichž výrobě se
sponzorsky podílí. Další informace najdete na www.cjf.cz. n

Počty jezdeckých závodů ČJF
v roce 2013 dle oblastí
Celkem závodů 492
Praha – 4,5 %
Střední Čechy – 20,3 %
 Jižní Čechy – 8,1 %
n Západní Čechy – 5,9 %
n Severní Čechy – 7,1 %
n Východní Čechy – 14,7 %
n Jižní Morava – 10 %
n Severní Morava – 14,6 %
n Karlovarská – 4,2 %
n Zlínská – 5,9 %
n Vysočina – 4,7 %
n
n

Počty jezdeckých závodů ČJF
v roce 2013 dle disciplín
n
n
n
n
n
n
n
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Skoky – 68,6 %
Drezura – 18,2 %
Všestrannost – 3,4 %
Spřežení – 2,2 %
Voltiž – 1,6 %
Vytrvalost – 3 %
Reining – 3 %
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Náskok
ve výživě

Jezdecký festival
velkolepým startem nové sezony
Jezdecká sezona 2014 zahajuje ve velkém
stylu. Na výstavišti v Lysé nad Labem se
totiž ve dnech 19. až 23. března premiérově koná v nové výstavní hale „C“ Jezdecký
festival pod záštitou České jezdecké
federace. Taková akce u nás dosud nemá
obdobu!
Během pěti dnů diváci mohou sledovat ve vnitřní aréně o rozměrech 84 x 48
metrů s kolbištěm 61 x 25 metrů 36 soutěží ve čtyřech oficiálních disciplínách ČJF,
v nichž se jezdí i halové světové poháry.
Jedná se skoky, drezuru, spřežení a voltiž.
Prezentovány jsou však okrajově
i zbývající disciplíny ČJF – všestrannost, reining, vytrvalost a parajezdectví.
A nejen ty! Celá akce je pojatá jako velkolepé zahájení nové jezdecké sezony
a představení stěžejních jezdeckých akcí
plánovaných na nadcházející období.
Součástí je také rozsáhlý veletrh jezdeckých potřeb a všeho, co ke koním patří.
Ten částečně zabírá i přilehlé výstavní
haly, které jsou primárně určeny pro již
39. národní výstavu zeleně, mechanizace,
pěstitelství, květin, ekologie a zpracování
výpěstků – ZEMĚDĚLEC – JARO 2014.
Ačkoliv se jedná o první ročník oficiálních jezdeckých závodů na výstavišti v Lysé

nad Labem, mezi tuzemskými hipologickými akcemi nemá v podstatě konkurenci
co do návštěvnosti i mediálního pokrytí.
Jarního Zemědělce totiž pravidelně navštěvuje kolem 35 tisíc návštěvníků. Ve spojení
s Jezdeckým festivalem je tak očekávána návštěvnost dosahující přes 40 tisíc lidí a předpoklad je, že většina z příchozích přinejmenším projde všemi výstavními halami.

pak průchozí koridor pro stojící diváky.
Celých pět dní navíc program přenáší živě internetová televize EquiTV.cz
a zpravodajské souhrny jsou denně připravovány na kanál ČT Sport České televize – a to vždy v premiéře po 23. hodině
a v repríze druhý den před 8. hodinou
ranní. Z finálového dne pak bude připraven 90minutový televizní záznam.

Přímo u kolbiště může sportovní dění
sledovat na tribunách více jak 1000 sedících diváků, na jedné z krátkých stěn je

Veškeré podrobnosti o Jezdeckém
festivalu sledujte na internetových stránkách www.jezdeckyfestival.cz. n

Fitmin je značka krmiv, výživových programů, výživových
doplňků a pochoutek pro psy, kočky a koně. Jednotlivé
výrobky pod značkou Fitmin vznikají na základě
praktických poznatků a stálých konzultací s předními
odborníky na výživu, receptury jsou pak sestavovány
s maximálním ohledem na vyváženost, podporu zdraví
a dobré kondice zvířat.
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Orientační program
Jezdeckého festivalu 2014
Středa, 19. března 2014 – dopolední program

Sobota 22. března 2014 – dopolední program

 Soutěž č. 1: ponyhandicap ZLP – Cena nakladatelství

 Soutěž č. 22: voltižní soutěž jednotlivců – muži i ženy kategorie

FOTOGREGOR
 Soutěž č. 2: ponyhandicap LP – Cena Hidalgo Shop
 Soutěž č. 3: ponyhandicap SP – Cena společnosti IREL

Středa, 19. března 2014 – odpolední program
 Soutěž č. 4: skoková soutěž Z – Cena společnosti Hartog
 Soutěž č. 5: skoková soutěž ZL – Cena ZOOPRODUKTU Týniště

nad Orlicí
 Soutěž č. 6: skoková soutěž L* – Kolowrat Tour
 Soutěž č. 7: skoková soutěž L* – Cena společnosti Jezdecké

potřeby JanaHorse Karlovy Vary

Čtvrtek, 20. března 2014 – dopolední program
 Soutěž č. 8: drezurní soutěž DJ/2009 – Cena společnosti

Hartog
 Soutěž č. 9: drezurní soutěž JU/2009 – Cena společnosti

FARNAM
 Soutěž č. 10: drezurní soutěž vJ/2009 – Drezurní cena portálu

Equichannel.cz

junior A - Cena společnosti IREL
 Soutěž č. 23: voltižní soutěž jednotlivců – muži i ženy kategorie

junior B - Voltižní cena portálu Equichannel.cz
 Soutěž č. 24: voltižní soutěž jednotlivců – muži i ženy kategorie

senior - Voltižní cena portálu Jezdci.cz
 Soutěž č. 25: voltižní soutěž skupin – kategorie junior – Voltižní

cena internetové televize EquiTV.cz
 Přehlídka plemenných hřebců

Sobota 22. března 2014 – odpolední program
 Soutěž č. 26: skoková soutěž L* – Cena společnosti Equinet
 Soutěž č. 27: skoková soutěž S* – Kolowrat Tour
 Soutěž č. 28: skoková soutěž S* – Cena ZOOPRODUKTU Týniště

nad Orlicí
 Přehlídka plemenných hřebců
 Soutěž č. 29: skoková soutěž ST* – Cena České jezdecké fede-

race

Sobota 22. března 2014 – VEČERNÍ FITMIN SHOW
– cca od 19.00 hodin

Čtvrtek, 20. března 2014 – odpolední program

 Soutěž č. 30: Mini-maxi – Cena společnosti Fitmin

 Soutěž č. 11: skoková soutěž ZL – Cena o šampiona

 Jezdění v dámských sedlech – Mini-maxi a Kür

Gelorenu

 Paradrezurní kür v mistrovském podání

 Soutěž č. 12: skoková soutěž L* – Kolowrat Tour

 Agility aneb psí i koňské parkury

 Soutěž č. 13: skoková soutěž L** – Cena společnosti Centrum

 Skoková soutěž minikoní v rámci PRZECHWOZD TOUR 2014

přívěsů Mělník
 Soutěž č. 14: skoková soutěž S* – Parkurová cena portálu Equi-

channel.cz

Pátek, 21. března 2014 – dopolední program
 Soutěž č. 15: skoková soutěž L* – Parkurová cena portálu

Jezdci.cz
 Soutěž č. 16: skoková soutěž L* – Kolowrat Tour
 Soutěž č. 17: skoková soutěž S* – Parkurová cena internetové

televize EquiTV.cz

Pátek, 21. března 2014 – odpolední program
 Soutěž č. 18: soutěž dvojspřeží pony – Vozatajská cena interne-

tové televize EquiTV.cz
 Soutěž č. 19: soutěž jednospřeží – Vozatajská cena portálu

Jezdci.cz
 Soutěž č. 20: soutěž dvojspřeží – Vozatajská cena

Equichannel.cz
 Soutěž č. 21: soutěž čtyřspřeží – Cena společnosti

Wolf System

 Dogfrisbee
 Pólo v hale
 Working Equitation

Neděle, 23. března 2014 – dopolední program
 Soutěž č. 31: drezurní soutěž SG/2009 – Drezurní cena interne-

tové televize EquiTV.cz
 Soutěž č. 32: drezurní soutěž vJ/2009 – Drezurní cena portálu

Jezdci.cz
 Paradrzururní küry medailistů z mistrovství České republiky

2013
 Soutěž č. 33: drezurní soutěž vIM/2009 – kür – Cena České

jezdecké federace

Neděle, 23. března 2014 – odpolední program
 Soutěž č. 34: skoková soutěž S** – Cena společnosti Kamír
 Soutěž č. 35: skoková soutěž handicap 125 cm a 135 cm – finále

Kolowrat Tour
 Soutěž č. 36: skoková soutěž ST** – Velká cena Czech Equestri-

an Teamu
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JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská:

Jezdecký klub Kolowrat pomáhá
rozvíjet jezdecký sport
Propojení rodiny Kolowrat-Krakowské s koňmi se datuje od nepaměti. V uplynulých dvou letech však nabralo na významu a od osobního
zalíbení Francescy Kolowrat-Krakowské v jezdeckém sportu přes založení Jezdeckého klubu Kolowrat a realizaci seriálu pro jezdce
do 18 let s názvem Kolowrat Junior Cup se postupně zrodil Kolowrat Team, který si stanovil za cíl podporu jezdeckého sportu na
celospolečenské úrovni. Vše nejlépe vystihuje následující rozhovor s JUDr. Dominikou Kolowrat-Krakowskou.
 Jak se spojily životní cesty rodiny Kolowrat-Krakowské

s koňmi?
Jestliže se mě ptáte na širší dějiny Kolowrat-Krakowských,
potom koně hráli nezastupitelnou roli v historii rodiny od samých kořenů genealogického stromu, stejně jako tomu bylo
i u jiných šlechtických rodů. Spojení mé současné rodiny s koňmi lze datovat do adventního času před 10 lety, kdy dceru Francescu nadchly poníci na předvánočních trzích a strávila na nich
dlouhé chvíle. Myslela jsem si, že je to jen chvilková náklonnost,
ale dcera ve svém „koníčku“ pokračovala i na letní dovolené,
kde jízda na ponících patřila k prázdninovým atrakcím a tato
kratochvíle byla jen mezistupněm k opravdovému zaujetí jezdeckým sportem.

 Jakým směrem by se měly aktivity Jezdeckého klubu Kolowrat

rozvíjet do budoucna?
Měl by přinášet radost a naplnění ze sportu jezdcům a celému týmu, včetně našich partnerů. Pokud JK Kolowrat přispěje
k rozvoji a popularizaci jezdeckého sportu, je to ten nejlepší výsledek našeho úsilí, kterého jsme mohli dosáhnout. n

 Jaká pozitiva s sebou přináší skutečnost, že se dcera takto

intenzivně věnuje jezdectví?
Kladnou stránkou jezdectví bezesporu je, že se dcera věnuje
smysluplné mimoškolní aktivitě, která v ní prohloubí zdravou
soutěživost, umění přijmout prohru, pokoru před úspěchem, ale
i radost z vítězství. Dcera se pohybuje mezi vrstevníky s podobnými zájmy, učí se fair play v profesionálním sportu. Navazuje
nová přátelství, která jsou v tak náročném individuálním sportu
jakým je jezdectví velmi cenná. A v neposlední řadě si upevňuje
sociální návyky, pracuje se zvířaty, vnímá je jako živé tvory, za
které přijímá odpovědnost.
 Proč jste začali podporovat juniorský jezdecký sport?

Obecně naše rodina prostřednictvím Nadačního fondu Kolowrátek podporuje mladé talenty na poli uměleckém a studijním. Protože jsem velice ráda, že se po roce 1989 tento sport
stává oblíbeným i mezi širokou veřejností, rozhodli jsme se naši
pozornost rozšířit i na talentované parkurové jezdce.
 Na kterých konkrétních akcích se aktuálně partnersky podílíte?

V letošním roce jsme již podpořili partnerstvím galavečer
České jezdecké federace a Jezdecký festival v Lysé nad Labem,
během něhož jsme připravili pro jezdce do 21 let během všech
pěti závodních dnů Kolowrat Tour. Plánujeme se zapojit i do
dalších jezdeckých projektů nejen pro juniory, ale např. také pro
handicapované jezdce. O veškerých aktivitách Jezdeckého klubu
Kolowrat průběžně informujeme veřejnost prostřednictvím našich nových stránek s adresou www.kolowratteam.cz.
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15x mistrovství České republiky
v jezdeckých disciplínách
Největší národní událostí pro každou
z jezdeckých disciplín je mistrovství
České republiky. Své sportovní síly při
nich měří nejlepší jezdci a koně v daných
disciplínách, kteří se však musí nejprve na
daný mistrovský podnik kvalifikovat dle
sportovně-technických podmínek ČJF.

Drezurním mistrem České
republiky v kategorii seniorů
se v roce 2013 stal Fabrizio
Sigismondi s Aproposem.

Nejlepší trojice účastníků si pak vedle
dalších cen odnese mistrovské medaile
České jezdecké federace, a to jak mezi
jednotlivci, tak v některých případech
i v soutěži družstev.
V roce 2014 se bude konat hned 15 takovýchto mistrovských podniků, neboť se
konají závody pro různé věkové kategorie
na odlišných místech a navíc o mistrovské
kovy bojují také jezdci do 16 let na pony
(skoky, drezura, všestrannost) i handicapovaní jezdci v paradrezuře a v paravoltiži.
A právě tyto dvě parajezdecké disciplíny

ˇ ˇ víc...
Když chcete vedet

...o koních
www.equichannel.cz

Skokové zlato si v družstvech vyskákalo
v roce 2013 družstvo Prahy ve složení Linda
Vondráčková, Luboš Vondráček, Ladislav Dub
a Michaela Hažmuková.

Chiropraxe a fyzioterapie
Monika Plachá, EBW

www.aschk.cz

www.equiservis.cz

Horse Balance

www.contipro.com

www.horsebalance.cz

°
ˇ
Dekujeme
našim partnerum

www.eqiutum.cz

www.cembrit.cz

www.sluzbyprozvirata.cz

www.energys.cz

www.granofyt.cz

www.boty-pro-kone.cz

Medaile jezdci získávají jak v individuální
soutěži, tak v družstvech.

www.cjf.cz

budou otevírat a uzavírat mistrovská klání
v nadcházející sezoně.
Jako první se uskuteční v pražském
areálu TJ Orion mistrovství ČR v paravoltiži, a to již v červnu. Naopak poslední
budou o medaile a další umístění bojovat
paradrezurní jezdci v Hradištku u Sadské.
Nejčastějším měsícem konání mistrovství
je září, kdy v kalendáři naleznete šest mistrovství ve čtyřech disciplínách. Nejvíce
pozornosti na sebe většinou přitahují ty
olympijské – skoky, drezura a všestrannost. Skoková mistrovství probíhají tradičně dvě, přičemž senioři a mladí jezdci se
sejdou letos v Martinicích u Březnice a děti
s juniory v Ptýrově u Mnichova Hradiště.
Drezurní jezdci mají naplánovaný republikový šampionát ve všech věkových kate-

goriích do Brna na Panskou líchu. Jezdci
ve všestrannosti budou o tituly mistrů bojovat během září hned na třech místech –
v Brně, v Borové a v Humpolci. n

Soutěž seniorských jednotlivců se ve skocích
podařilo vloni ovládnout Ondřejovi Zvárovi
s Cento Lanem Arcus.

Termínová listina MČR 2014
21. – 22. 6. 2014
5. – 6. 7. 2014
10. – 13. 7. 2014
25. – 27. 7. 2014
1. – 3. 8. 2014
8. – 10. 8. 2014
14. – 17. 8. 2014
14. – 17. 8. 2014
5. – 7. 9. 2014
13. – 14. 9. 2014
13. – 14. 9. 2014
19. – 21. 9. 2014
26. – 28. 9. 2014
26. – 28. 9. 2014
4. – 5. 10. 2014

Praha – Orion
Borotín
Martinice
Brno – Panská lícha
Pardubice
Ptýrov
Brno – Panská lícha
Brno – Panská lícha
Brno – Panská lícha
Kozlovice
Těšánky
Borová
Albertovec
Humpolec
Hradištko

paravoltiž
vytrvalost (senioři)
skoky (senioři, mladí jezdci, družstva)
drezura (děti, junioři, mladí jezdci, senioři, družstva)
spřežení (jedno-, dvoj- a čtyřspřeží, dvojspřeží pony)
skoky (děti, junioři)
pony – skoky
pony – drezura
všestrannost (družstva)
reining
vytrvalost (junioři, mladí jezdci)
všestrannost (junioři, mladí jezdci)
voltiž
všestrannost (senioři, děti, pony)
paradrezura
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Desítka mezinárodních závodů
v České republice 2014
Na území České republiky je pro rok 2014
vypsáno deset mezinárodních závodů.
Nejvíce se jich koná ve spřežení. Vozatajové se mohou těšit hned na čtyři závody
CAI-A a Rudolfův pohár v Kladrubech nad
Labem bude tradičně úvodním mezinárodním kláním na české půdě.

100
95
75

25
5
0

Pravidelnou úspěšnou
návštěvnicí Světového poháru
v Brně je Katarzyna Milczarek
z Polska.

O týden později si odbude svoji velkou mezinárodní premiéru nově vybudované závodiště v Němčicích na Kolínsku
a do kalendáře soutěží spřežení již neodmyslitelně patří CAI-A v Polici nad Metují a v Nebanicích.
Ve Frenštátu pod Radhoštěm se
koná stejně jako v roce 2013 voližní CVI
a v Třeštině – Háji se na mezinárodní
závody mohou těšit jezdci vytrvalosti.
Ochuzeny o mezinárodní akce nezůstanou ani olympijské disciplíny. Domácí
i zahraniční účastníci se zájmem o všestrannost se podruhé v historii sjedou
v červnu na Panskou líchu v Brně.

Přestože nejbohatším měsícem na
mezinárodní závody je květen, právě
v červnu se odehrají na území České

republiky hned dva závody zařazené do
Světového poháru. Jedná se o disciplíny
skoky a drezura a v obou případech půjde mj. o soutěže tříhvězdičkové úrovně.
Drezurním hostitelem Světového poháru
bude pošestnácté brněnská Panská lícha
a skokové CSI3*-W se uskuteční ve vloni nově otevřeném areálu Equine Sport
Centra v Olomouci Lazcích. Seznam mezinárodních mítinků ve skokové disciplíně již několikátým rokem obohacuje ještě
CSI ve Zduchovicích, které je na programu začátkem května. n

Po šesti letech se v České republice uskuteční skokové závody zařazené do Světového poháru. Jejich
dějištěm bude areál ESC v Olomouci.

Termínová listina mezinárodních závodů v ČR 2014
24. – 27. 4. 2014 Kladruby nad Labem
1. – 4. 5. 2014 Němčice
8. – 11. 5. 2014 Zduchovice
15. – 18. 5. 2014 Frenštát pod Radhoštěm
16. – 18. 5. 2014 Police nad Metují
6. – 8. 6. 2014 Brno – Panská lícha
12. – 15. 6. 2014 Olomouc
20. – 22. 6. 2014 Brno – Panská lícha
3. – 6. 7. 2014 Nebanice
18. – 20. 7. 2014 Třeština – Háj

www.cjf.cz

spřežení CAI-A1/2/4 + CAIP-2
spřežení CAI-A1/2/4
skoky CSI*/CSIYH/CSIJYPCh
voltiž CVI 1, 2, 3* + CVIJ1, 2* + CVICh1, 2*
spřežení CAI-A1/2/4
všestrannost CCI*
skoky CSI3*-W
drezura CDI3*-W, CDIY, CDIP
spřežení CAI-A1/2/4 + CAIP-2/4
vytrvalost CEI1, 2* + CEIJY1, 2*

Nejvíce mezinárodních závodů na našem území
proběhne ve spřežení. Jedním z tradičních
míst oblíbených u vozatajů z celé Evropy jsou
západočeské Nebanice.
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Karlovy
Vary

Jezdecké potřeby

skoky, hobby, western, drezura
vlastní prádelna dek
Jezdecké potřeby JanaHorse
Závodu míru 461/29 (Stará Role)
360 17 Karlovy Vary

Jsme i na
Facebooku

po–pá: 10–18, so: 9–13

Český skokový pohár v roce 2014
potřinácté
Extraligový celorepublikový seriál skokových závodů Český skokový pohár se koná již
od roku 2001. Prestižní domácí seriál má na programu tradičně 11 kol a finále, jejichž
pořadatelé jsou sdruženi pod Asociaci Český skokový pohár.

dém kole, v němž získávají body do celoročního žebříčku. Finále se koná odděleně ve dvou věkových kategoriích – A (do
15 let) a B (15–18 let).

Závody probíhají v areálech rozmístěných po celé České republice a standardně se konají jako vícedenní. Zakončeny
jsou vždy nedělní Velkou cenou, která se
jede na překážkách 145 či dokonce 150
centimetrů vysokých. Jezdci při této hlavní soutěži získávají body do celoročního
žebříčku a nejlepší čtveřice se utká o vítězství ve finále, kdy si po vzoru mistrovství světa mezi sebou vystřídají své koně.
Každý jezdec tak vedle svého svěřence

Amateur Tour je určena pro neprofesionální jezdce, kteří nestartovali na parkurech stupně „S“ (130 cm) a vyšších a zároveň je jim více než 18 let. Při každém
kole jsou předem dány soutěže, v nichž
jezdci sbírají body. Ty slouží k postupu
do tzv. kvalifikačního finále, v němž jezdci získávají body do celoročního žebříčku. Nejlepší jezdci pak nastoupí do finále.
Více o Českém skokovém poháru se dozvíte na www.skokovypohar.cz. n

překoná zkrácený parkur na třech koních
svých soupeřů. Vítězem se stává ten s nejnižším počtem trestných bodů, příp. nejnižším součtem časů.
V rámci Českého skokového poháru
probíhají ještě dvě další túry, které jsou
však oproti Velkým cenám omezeny věkem či maximální dosaženou výkonností.
Tzv. Junior Cup je otevřen všem jezdcům
do 18 let. Pro tyto jezdce jsou vypsány
minimálně tři samostatné soutěže při kaž-

Vítězem Českého skokového
poháru se při posledním ročníku
2013 stal Aleš Opatrný. Ve finále
porazil Jiřího Skřivana, Jiřího
Hrušku a Lucii Polákovou.

353 549 410, 608 444 378
www.janahorse.cz

SLEVA
30 %
SLEVA 35 %
www.CENTRUMPRIVESU.cz
Rajtky
značky
EuroStar
Evropská
kvalita
právě u nás:
• Přívěsy pro koně WÖRMANN a HUMBAUR
Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
• Francouzské
a kamiony
THEAULT
na skladové kusy do 31.autopřepravníky
12. 2013, slevy nelze kombinovat
a sčítat.

Vysoké kožené boty
bez šněrování značky
Waldhausen

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2013, slevy nelze kombinovat a sčítat.

• Nákladní přívěsy

SLEVA 22 %

SLEVA 15 %

Všechny bundy
a mikiny HV Polo

Libovolné deky (stájové,
výběhovky, bederky...)

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2013, slevy nelze kombinovat a sčítat.

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2013, slevy nelze kombinovat a sčítat.

Nejlepší junioři mladší kategorie, zleva
Francesca Kolowrat-Krakowská, Denisa
Vegrichtová a Michaela Rodová.

Termínová listina ČSP 2014
24. – 27. 4. 2014
2. – 4. 5. 2014
16. – 18. 5. 2014
22. – 25. 5. 2014
5. – 8. 6. 2014

• Přívěsy a autoboxy

SLEVA 18 %

18

SLEVA 20 %

Podsedlové dečky
(i westernové)

Jeden kus (skladový)
zboží dle vlastního
US
ON
B
výběru

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2013, slevy nelze kombinovat a sčítat.

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2013, slevy nelze kombinovat a sčítat.

Vladimíra Kozáková, Kokořínská 1623, Mělník
608 072 300, 315 624 325, info@centrumprivesu.cz

25. – 27. 7. 2014

Mezi tradiční finalisty patří Jiří Skřivan, který je současně prezidentem Asociace Český skokový pohár.

1. – 3. 8. 2014
14. – 17. 8. 2014
29. – 31. 8. 2014
12. – 14. 9. 2014
24. – 28. 9. 2014

VC Martinice
VC Brno (Olomouc)
VC Ostravy
VC Kolín
VC Litomyšl
VC Frenštát
pod Radhoštěm
VC Strakonice
VC Ptýrov
VC Plzeň
VC Opava
VC Hořovice + FINÁLE
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PLEMENNÍ HŘEBCI PŮSOBÍCÍ V INSEMINACI ČERSTVÝM SPERMATEM V ZEMSKÉM HŘEBČINCI PÍSEK V ROCE 2014
1558 Galandro
O: 1053 Guidam Sohn
M: 21/417 Palomina Princes po 536 Lopez-17
Český teplokrevník, ryz., nar. 1. 6. 2007
Míry: 178 – 168 – 200 – 22,0
Chovatel: Radomír Fischer, Kdyně
Majitel: Zemský hřebčinec Písek státní podnik
Dosažená výkonnost: S**
PK ČT, CS, inseminace čerstvým spermatem, 2000,+ 3000,-Kč doplatek za březost
1345 Heartbreak ZH
O: Heartbreaker
M: Wide Awake v.d. Noordheuvel po Darco
Bel. tepl., hd., nar. 26. 2. 2005
Míry: 173 – 163 – 188 – 21,0 cm
Chovatel: Franken Corneel, Noordheuvel, Bel
Majitel: Zemský hřebčinec Písek státní podnik
Dosažená výkonnost: ST**
PK ČT, CS, inseminace čerstvým spermatem, 2000,+ 3000,-Kč doplatek za březost

1986 Dutschke
O: Droselklang II
M: Isabell po Ile de Bourbon
Hann. tepl., hd., nar 25. 2. 2005
Míry: 175 – 162 – 187 – 20,1 cm
Chovatel: Jürgen Hake, Wagenfeld
Majitel: LG Celle
PK ČT, inseminace čerstvým spermatem, 2000,+ 4000,- Kč doplatek za březost

Český drezurní pohár
v roce 2014 podeváté
Drezurní jezdci mají možnost poměřovat své výkony během roku při celorepublikovém
seriálu Český drezurní pohár. Ten má na programu své hlavní části celkem 5 kvalifikačních kol a finále.
Body do žebříčků mohou jezdci sbírat
ve čtyřech kategoriích. Pro nejzkušenější
je určen Belzet Cup, do nějž patří soutěže
Prix St. Georges a Intermediate I. Stejné
úlohy na jezdce čekají i ve finále, kde ještě
navíc pojedou volnou sestavu na hudbu –
tzv. Intermediate kür.

2013 anebo v roce 2014 startovali nejvýše
v drezurních soutěžích stupně „ST“. Výjimkou jsou děti, junioři a mladí jezdci. Ti
mohou startovat na koních, kteří již do
roku 2013 anebo v roce 2014 startovali
i v drezurních soutěžích stupně „ST“, „T“
a „TT“.

Dalším rámcovým seriálem je Equiservis Cup, v němž jezdci startují v soutěžích JD a JU, a to na koních, kteří do roku

Dvě seriálové túry jsou určeny mladším jezdcům. Beckmann Trophy Junior je
připraven pro jezdce do 18 let, avšak s da-

Termínová listina ČDP 2014
Equiservis Cup, Bezet Cup,
Beckmann Trophy Junior
3. - 4. 5. 2014
16. - 18. 5. 2014
24. - 25. 5. 2014
14. - 15. 6. 2014
16. - 17. 8. 2014
19. - 21. 9. 2014

1942 Warness

JS Dvůr Stráň Gabrielka
Farma Ptýrov
Farma Borová
JK Panská Lícha, Brno
Grunt Galatík Tešánky
JK Panská Lícha, Brno FINÁLE

Fitmin Trophy Pony
26. 4. 2014
24. - 25. 5. 2014
7. – 8. 6. 2014
14. - 15. 6. 2014
12. 7. 2014
19. - 21. 9. 2014

Bohuňovice
Farma Borová
Heroutice
JK Panská Lícha, Brno
Vrchovany
JK Panská Lícha, Brno FINÁLE

Vloni se mj. dařilo Barboře Marešové, která
s koněm Remember Me H nenašla přemožitele
v Beckmann Trophy Junior.

ným koněm nesmí bodovat v jiné soutěži. Junioři bojují v rámci úloh JU a JD
a koně nesmí dosáhnout vyšší úrovně než
JD. Posledním seriálem je Fitmin Trophy
Pony pro jezdce do 16 let, na které čekají
úlohy DD a DJ. Podrobnosti o seriálu najdete na www.ceskydrezurnipohar.cz. n

O: Warrant KWPN
M: Bariness KWPN po Larino KWPN
KWPN, tm., hd., nar. 10. 5. 2010
Míry: 178 – 166 – 193 – 22,0 cm
Chovatel: J. L. Kloosterboer, NLD
Majitel: Team Nijhof
PK ČT, inseminace čerstvým spermatem, 1500,+ 1500,- Kč doplatek za březost
1835 Patriot
O: 553 Parbon
M: 55/979 Azíra po 2715 Azur
českomoravský belgický kůň, ryzák, nar. 14. 3. 2010
Míry: 175 – 163 – 201 – 24,5 cm
Chovatel: Adam Dvořák, Uherské Hradiště
Majitel: ZH Písek
PK ČMB, inseminace čerstvým spermatem, 1000,+ 1000,- Kč doplatek za březost
1985 Granturo
O: Graf Top
M: Starlight po Stakkato
Hann. tepl., ryzák, nar 16. 2. 2005
Míry: 171 – 163 – 186 – 21,5 cm
Chovatel: Jürgen Hake, Wagenfeld
Majitel: LG Celle
PK ČT, inseminace čerstvým spermatem, 2000,+ 4000,- Kč doplatek za březost

Šárka Charvátová vybojovala
se Saint Tropezem v roce 2013
první příčku v nejnáročnějším
Belzet Cupu. Vévodila mu od
prvního do posledního kola.
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Výroba a vývoj boxů
a stájového vybavení

Zlatá, stříbrná a bronzová podkova
vstupují do 49. sezony
Pod seriálem Zlatá podkova se snoubí hned dvě disciplíny, a to spřežení
a všestrannost. V roce 2014 proběhne již
49. ročník a na jeho programu je celkem
12 kvalifikačních kol a finále. Díky označení CNC a CAN se závodů mohou účastnit
i jezdci z přilehlých zemí.
Soutěže všestrannosti, tedy spojení
drezury, terénní jízdy a parkuru, jsou
rozděleny do několika kategorií. Nejnáročnější zkouškou je Zlatá Podkova, dále
je vypsána Stříbrná podkova a pro jezdce
Vítězem nejtěžší soutěže Zlatá Podkova
se stal v roce 2013 Lubomír Vrtek
a Diráno 1. Stejný jezdec současně
vybojoval i mistrovský titul v této
disciplíně mezi seniory.

do 18 let pro změnu Bronzová podkova.
Pro mladé koně a koně startující prvním
rokem je určena Soutěž nadějí. Opomenuta nezůstala ani pony soutěž, v níž mohou jezdci startovat do 16 let věku. Finále
sedlových soutěží se může zúčastnit minimálně 40 % dvojic dle bodových zisků
z kvalifikací, dle reálného počtu to však
může být i podstatně větší část.
Mistři opratí bojují v tradičních kategoriích jedno-, dvoj- a čtyřspřeží včetně
dvojspřeží pony. Pro soutěže spřežení je
ke stanovení průběžného pořadí použit

modifikovaný systém vyhodnocení, jako
je v poháru spřežení. Vyhodnocovat se
budou jen kvalifikační kola spřežení, což
však neplatí pro čtyřspřeží. V případě,
že pořadatel kvalifikačního kola spřežení
bude zároveň pořádat např. mezinárodní závody, bude výsledek těchto závodů
uznán jako kvalifikační (stejně jako u sedlových soutěží). Záměrem pořadatele
finále 2014 v Humpolci je účast asi 25
účastníků v soutěžích spřežení. Podrobnosti o pravidlech seriálu najdete na
www.zlatapodkova.cz. n

Termínová listina seriálu
Zlatá podkova 2014
19. – 20. 4. 2014
3. – 4. 5. 2014
10. – 11. 5. 2014
17. – 18. 5. 2014
16. – 18. 5. 2014
6. – 8. 6. 2014
21. – 22. 6. 2014
28. – 29. 6. 2014
4. – 6. 7. 2014
12. – 13. 7. 2014
19. – 20. 7. 2014
2. – 3. 8. 2014
22. – 24. 8. 2014

Pardubice, všestrannost
Dvoreček, všestrannost
Semice, spřežení
Borová, všestrannost
Police nad Metují,
spřežení
Panská lícha,
všestrannost
Loštice, všestrannost
Mikulov, spřežení
Kolesa, všestrannost
Pardubice, spřežení
Humpolec, všestrannost
Těšánky, všestrannost
Humpolec - FINÁLE

více na

www.equicov.eu
tel.: 603 529 989
Production of stable
boxes and equipment
Herstellung
Pferdeboxen und
Zubehör
22

Nejlepším vozatajem finále Zlaté podkovy
2013 byl vyhlášen Ladislav Jirgala.
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Pony liga s novým začátkem
a tradičním koncem
Seriálovou soutěží pro skokové pony
jezdce je Pony liga a Pony extraliga, která
se v roce 2014 uskuteční již po dvanácté.
Vedle těchto dvou kategorií je o něco
mladší soutěž pro jezdce do 21 let na
velkých koních nazvaná Teenager. Poprvé
uvedené seriály startují při Jezdeckém
festivalu v Lysé nad Labem a tradičně
vrcholí v Herouticích u Neveklova.
Jezdci se mohou účastnit i více kategorií, v tom případě však musí nahlásit,
s jakým koněm bodují v jaké kategorii.
Pokud mají více poníků/koní v jedné soutěži, bojují s tím lépe umístěným.
Pro nejmladší jezdce je určena Pony
liga, kde o body do seriálu bojují jezdci ve
věku 8 až 12 let na pony všech kategorií.
Na tyto nejmenší začínající jezdce čekají
handicapové parkury na stupni obtížnosti
LP, o stupeň vyšší má dvoukolové finále.

Skvělý výkon předvedla mělnická Denisa Vegrichtová, která při střídání poníků v rámci Pony Extraligy ani
jednou nechybovala a dojela si tak s přehledem pro první příčku. Na foto s ponym Stasiek Kláry Stárkové.

Starší jezdci ve věku 13 až 16 let závodí v rámci Pony extraligy. Tato soutěž má
atraktivní finále, v němž si nejlepší čtyři
jezdci z kvalifikací vymění mezi sebou své
koně a parkur tak projedou vždy čtyřikrát.
Finále je vzhledem ke startu jezdců na cizích
ponících stejně vysoké, jako kvalifikační
kola. Ta se jedou na parkurech stupně SP.
V seriálu Teenager jezdci závodí na
velkých koních v první části sezony na
parkuru stupně Z (100 cm) a v druhé části na ně čekají překážky o 10 centimetrů
vyšší. Stejně náročné pro ně bude i dvoukolové finále. Více o tomto seriálu se dozvíte na www.ponyliga.cz. n
O vítězi Pony ligy v roce 2013 rozhodlo po dvou
kolech až rozeskakování, v němž nejlepší výkon
předvedla Adéla Bubeníková s Vasilem.

Termínová listina Pony ligy,
Pony extraligy a Teenager
2014:
19. 3. 2014

Do finále Extraligy 2013 se probojovali: zleva dle umístění Denisa Vegrichtová, Lukáš Matuška, Šárka
Tůmová a Klára Stárková.
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30. 3. 2014
8. 5. 2014
14. 6. 2014
4. 7. 2014
20. 7. 2014
6. 9. 2014
4. 10. 2014
9. 11. 2014
22. – 23. 11. 2014

Lysá nad Labem
(Jezdecký festival 2014)
Heroutice (Jarní cena)
Heroutice (Cena Ankary)
Bohuňovice
Heroutice (Letní cena)
Opřetice
Trnová (ZČ)
Trojanovice
Heroutice (Podzimní cena)
Heroutice + FINÁLE
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 * 18.5.2011

 bavorský teplokrevník

 KVH 167cm

 Destano/ Rohdiamant/ Bolero

 vítìz prémie jihonìmeckých svazù

 špièkový drezurní pùvod


 syn vítìze prémie 2011 ve Vechtì
 vnuk svìtovì známého Desperadose

 ID èerstvé sperma 5.000,-Kè


 pro klisny jiných PK 500 EUR

 stanice høebcù ZH Písek

Jezdecký katalog 2014

SVAZ CHOVATELÙ ÈESKÉHO TEPLOKREVNÍKA - U Høebèince 479 - 397 01 Písek Tel./FAX: +420 382 224 144
email: info@schct.cz
http://www.schct.cz

 * 14.5.2010

 * 3.4.2000

 oldenburský teplokrevník

 anglický plnokrevník

 KVH 167 cm

 KVH 165cm

 Clinton I/ Landor S/ Contender

 In Camera/ Euro Star (IRE)

 moderní typ sportovního konì
 52 startù, 35 vítìzství, 5,5mil. dotace 


 úèastník oldenburského kõrugu
 nejúspìšnìjší sprintér historie

veVechtì
- gekõrt
èeského turfu s GH 99 kg        
  2012


 2.místo 70-denní test - 8,44 b

 držitel dosud platných rekordù

 høebec obdržel vysoké známky


 perspektivní korektor vlastností
za exteriér a mechaniku pohybu
v teplokrevném chovu se skokovým
 ID èerstvé sperma 5.000,-Kè

zamìøením
 stanice høebcù Nový Jièín

 ID chlazené sperma Gestüt Sprehe

 ID mražené sperma SCHÈT 1.500,-Kè

 * 2006

 holštýnský teplokrevník

 KVH 167cm

 Landos/ Caretino/ Latino

 rezervní vítìz holštýnského

körungu v Neumünsteru 2008

 otec dvou plemenných høebcù
 impozantní skokan s výbornou

technikou a provedením skoku
 vítìz drezurních i skokových

soutìží na styl, dobrá jezditelnost
 ID èerstvé sperma 6.000,-Kè

 stanice høebcù ZH Tlumaèov


6062 SCYRIS

50%
sleva SCHCT
n
le y
pro c

5169 LANTINO

50%
sleva SCHCT
y
n
e
l
pro c

1987 DARK DIAMOND

NABÍDKA PLEMENNÝCH HØEBCÙ - 2014 - SCHÈT

e
pro cl

50%

1879 CLIN D´OR ÈTslevany SCHCT
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Kritérium mladých koní 2014 ve
skocích, v drezuře a ve všestrannosti
Kritérium mladých koní (KMK) jsou chovatelské soutěže čtyř až šestiletých koní v klasických disciplinách jezdeckého sportu – tj. ve skokových soutěžích, v drezuře a ve
všestrannosti. Účelem je testování užitkových vlastností mladých plemenných koní ve
vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na vybrané části populace.

V drezurním obdélníku se
jako nejlepší šestiletý kůň
prezentoval Belissimus
a Eva Jančaříková.

Vyhlašovatelem KMK je uznané chovatelské sdružení Svaz chovatelů českého
teplokrevníka ve spolupráci s Českou
jezdeckou federací, Svazem chovatelů
slovenského teplokrevníka (SCHCS),
Svazem chovatelů moravského teplokrevníka (SCHMT), Svazem chovatelů
koní Kinských (SCHKK) a Svazem chovatelů českého trakéna (SCHTK). Chovatelské soutěže jsou určeny pro: klisny,
hřebce a valachy ročníků 2010, 2009,
2008 splňující vypsané požadavky.
Skokové soutěže KMK mají 12 kvalifikačních kol a jsou jednodenní. Prvních
6 kvalifikačních kol je na základní obtížnosti, dalších 6 kvalifikačních kol je na
zvýšené obtížnosti. Konají se v termínu
od 1. 4. do 31. 8. 2014. Nejúspěšnějších
20 koní v každé kategorii podle výsledků
jednotlivých chovatelských závodů bude
pozváno na dvoukolové finále.
Základní kola drezurní soutěže KMK
může kůň absolvovat pouze na 5 kvalifikačních závodech v termínech od 3. 5.
do 24. 8. 2014. Jejich výběr je libovolný.
Kvalifikovat se však může pouze kůň,
který absolvoval nejméně 4 kvalifikační
soutěže (úlohy), na dvou kvalifikačních
závodech. Zároveň musí alespoň na dvou
z absolvovaných kvalifikačních soutěží
(úloh) dosáhnout min. výsledku 62 %.
Soutěže všestrannosti KMK jsou vypsané pro 4 až 6leté koně, a to v termínu
od 17. 5. do 20. 7. 2014. Do finále postupují 4letí koně, kteří dokončili dvě kvalifikační kola ve stanovené obtížnosti, 5letí
koně, kteří dokončili dvě kvalifikační kola
ve stanovené obtížnosti, z toho alespoň
jedno s celkovým ziskem 20 bodů ze všech
tří zkoušek, 6letí koně, kteří dokončili dvě
kvalifikační kola ve stanovené obtížnosti,
a s výsledkem dle stanovených kritérií.

Šestiletý hřebec Quimero-M v sedle s Ondřejem Zvárou se komisařům líbil nejvíce.

Termínová listina hlavních chovatelských akcí SCHČT 2014
29. 3. 2014
5. - 7. 9. 2014
5. - 7. 9. 2014
5. - 7. 9. 2014
12. – 14. 9. 2014
14. – 15. 11. 2014

ZH Tlumačov
Zduchovice
Zduchovice
Zduchovice
Borová
Heroutice

Finále skoku ve volnosti čtyřletých klisen ČT – X. ročník
Finále skokového a drezurního KMK
Přehlídka hříbat plemene ČT – III. ročník
Přehlídka tříletých klisen plemene ČT – XIX. ročník
Finále KMK ve všestrannosti
Předvýběry hřebců do plemenitby – VIII. ročník

Hlavní myšlenka svazu chovatelů ČT
je snaha vytvořit takovou chovatelskou
akci, kde bude divákům a chovatelům nabídnuto co nejvíce z českého chovu na jednom místě a v jeden čas. Proto současně
s finále KMK ve skokových a drezurních
soutěží proběhnou i další celorepublikové
finále, jejichž termíny a ostatní informace
ohledně soutěží KMK naleznete na webových stránkách svazu www.schct.cz. n
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Elitní hřebci
2014

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

SKOKY
Atraktivní disciplína skoky spočívá
v překonání určitého počtu překážek
v předem daném pořadí. Jezdci soutěží
na vyhrazeném místě (kolbišti) a obtížnost soutěže určuje primárně výška překážek, ale i technická náročnost jejich
umístění na parkuru.
Vrcholným domácím závodem je
mistrovství České republiky, kde jezdci

Nejnáročnější soutěží
MČR je kategorie
jednotlivců. V roce 2013
si pro zlato dojel Ondřej
Zvára a Cento Lano Acus.

www.gestuet-sprehe.de

soutěží v tříkolových soutěžích. Nejnáročnější je kategorie jednotlivců otevřena
mužům i ženám, kteří jedou poslední den
na parkuru 150 cm.
Každá chyba na parkuru je stejně jako
zastavení před překážkou penalizována čtyřmi trestnými body. Pokud jezdec
nedodrží předepsaný čas, tak i v takové
případě získává penalizaci, a to 1 trestním

Poslední rok v mladých jezdcích (do 21 let)
završila Barbora Tomanová další výhrou,
tentokrát s Kohenem.

bodem za každou započatou čtvrtou vteřinu.
Existuje několik způsobů hodnocení. Prvním je soutěž na čas, kde vedle
dosažených trestných bodů rozhoduje
o pořadí čas. V druhém případě se všichni bezchybní jezdci utkají na zkráceném
parkuru v rozeskakování, kde opět rozhodují trestné body a čas. Další možností
je přepočet trestných bodů na vteřiny.
Asi nejčastěji jsou zařazovány soutěže na
čas, ve vyšších soutěžích se jezdí obvykle
s jedním rozeskakováním na čas a u tzv.
Velkých cen se v České republice stalo
tradicí jejich vypisování s finálovým parkurem, do něhož postupuje např. 10 nejlepších, nebo všichni bezchybní. n
Nejlepší ženou se v roce
2013 stala Natálie Crnková
za výkony s Congo Kingem.

nyní i v českém jazyce
Karel Lacina – zástupce pro ČR: +420 728 436 100
e-mail: k.lacina@sprehe.de
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Výrobce Bonharenu má
nový doplněk pro klouby

Kyselina
hyaluronová a koně
Kyselina hyaluronová se přirozeně vyskytuje v lidském i koňském
těle. Nejvíce se jí nachází v kůži,
očích a je klíčovou součástí kloubní
tekutiny. V kloubech se stará o jejich
lubrikaci, hladký pohyb, tlumí nárazy a brání poškozování chrupavky.
Je používána ve výživě a léčivech
pro schopnost zlepšovat hybnost
kloubů, snižovat kulhání a bolestivost při artróze, a v případě léčiv
zpomalovat či zastavovat progresi
tohoto onemocnění.

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

DREZURA
Drezurní ježdění spočívá v předvádění jednotlivých, předem daných cviků
v určitých místech drezurního obdélníku,
která jsou označena písmeny. Předváděné výkony hodnotí rozhodčí známkami
0 – 10, z čehož se následně zisk přepočítává na procenta. Náročnost prvků odpovídá danému stupni obtížnosti drezurní

úlohy, podle níž jezdec v obdélníku jízdu
předvádí. Velikost plochy je v nižších
soutěžích 20 x 40 metrů, v obtížnějších
úlohách je to pak 20 x 60 metrů.
Při mistrovství České republiky a dalších větších závodech se jezdívá také
volná sestava na hudbu, tzv. kür, která
je divácky nejvíce atraktivní a lze ji např.

Injekce kyseliny hyaluronové se
koním aplikují buď přímo do kloubu,
kde však existuje nebezpečí reakce
v místě vpichu, nebo do žíly.

V rámci jezdeckého festivalu Jaro
s koňmi uvádí česká společnost Contipro
Pharma na trh nový výživový doplněk pro
prevenci poškození kloubů aktivních zvířat.
Výhodou prostředku s názvem Geloren je velmi vysoký obsah aktivních látek
s ověřenou účinností a jeho pohodlné podávání formou želé kostek.
„Čtrnáct let vyrábíme pro koně léčivo
s farmaceuticky čistou kyselinou hyaluronovou. Injekce pomáhají léčit artrózy u koní a snižovat bolestivost kloubů.
Nedávno jsme také představili prostředek pro hojení ran, který je založený na
stejné látce. Rozhodli jsme, že vedle léčby zranění chceme nabídnout i možnost
prevence vzniku těchto problémů,“ říká
Alena Hlaváčková, která v laboratořích
Contipra produkt vyvíjela.

Proč ve formě želé
„Ze zahraniční literatury víme, jaké
látky pomáhají nejvíce. Zjišťovali jsme,
v jakých koncentracích fungují nejlépe,
a hledali takovou formu podávání, která
by umožnila snadno kontrolovat dávku
a byla atraktivní pro koně. Nakonec jsme
zvolili želatinové kostky. Koním chutnají,
takže není třeba účinné látky přimíchávat
do potravy,“ dodala k vývoji prostředku
Hlaváčková.
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„Geloren staví na vysoké koncentraci účinných látek, kterými jsou kyselina
hyaluronová, chondroitin sulfát a želatina. Tyto látky fungují, a proto bývají často součástí lepších výživových doplňků,
nicméně produkty na trhu se liší jejich
koncentrací. Protože nejdražší z účinných
látek sami v Contipru vyrábíme, můžeme
při velmi výhodné ceně nabídnout maximální dávku hlavní složky a zároveň jistotu kvality a původu produktu. Zastavte se
v Lysé nad Labem u nás na stánku Contipra. Rádi vám povíme víc,“ zve Tomáš
Mohelský ze skupiny finálních veterinárních produktů společnosti.

Účastnice Mistrovství Evropy Sofie Brodová
a Lissandro si dobře poradili i s domácím
šampionátem a mezi staršími juniory zvítězili.

Podávání látky v potravě sice
omezuje rizika zánětu v místě vpichu, účinek je však mírnější a jeho
nástup pozvolnější. Proto je užíván
spíše jako prevence či rehabilitace.
Placebem kontrolované klinické studie prováděné na koních dokládají
zlepšení stavu koní s osteoartrózou,
snížení bolestivosti, kulhání a otoku postiženého kloubu. Byl zjištěný
i vliv na udržování rovnováhy mezi
tvorbou a vstřebáváním kloubní tekutiny. n

přirovnat ke krasobruslení. Jezdci si sami
sestaví z povinných prvků svoji jízdu,
která je doprovázena hudebním doprovodem. Ten bývá speciálně „namixován“
pro danou sestavu.

Nejlepší výkony mezi mladými
jezdci podávala Babora
Dvorníková a Why Not, kteří si
dojeli pro zlatou medaili.

Drezurní úloha se předvádí ve všech
chodech, tedy v kroku, v klusu i ve cvalu.
Při náročnějších soutěžích koně pod svými jezdci předvádí např. piruety, překroky, přeskoky, piafu, pasáž a další cviky,
u kterých se dbá na přesnost a souhru
jezdce s koněm. n

V tříkolové mistrovské soutěži zvítězil v roce 2013
mezi seniory Fabrizio Sigismondi a Apropos.

Český výzkum a výroba
Contipro sídlí ve Východních Čechách, v Dolní Dobrouči. Prvním produktem pro koně bylo léčivo Bonharen
– běžně používaná injekční léčba onemocnění kloubů s velmi dobrými výsledky zejména u artrózy a artritidy.
Druhým produktem byl gel na hojení
infikovaných nebo komplikovaných ran
Anigran.
V oblasti aplikovaného výzkumu
veterinárních prostředků spolupracuje
firma s celou řadou uznávaných tuzemských odborníků z řad akademiků i praktických veterinářů. n

www.cjf.cz
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KYSELINA HYALURONOVÁ,
PODPORA AKTIVNÍCH
ZVÍŘAT

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

Náročnou disciplínou je všestrannost,
při níž na jezdce a koně čekají hned tři
zkoušky. Jedná-li se o třídenní závody,
zpravidla se začíná drezurní úlohou. Po ní
následuje druhý den terénní jízda a závodní
klání je zakončené skoky neboli parkurem.

kontrolováno veterináři před zahájením
závodů a po dokončení terénní jízdy neboli krosu. Do všestranných soutěží se
nehodí každý kůň. Ten totiž musí být jak
elegantní při drezuře, tak vytrvalý v terénní jízdě, stejně jako dobrý skokan.

novinka

Kůň tak musí prokázat všestrannou
zdatnost a také odolnost. Zdraví koní je

Na vytyčené trase terénní zkoušky na
soutěžící čekají pevné překážky různých

Geloren

horse

VŠESTRANNOST
tvarů a výšek, které se liší dle stupně obtížnosti. Jede se v rychlejším tempu než
na parkuru, kde jsou skoky ze snadno
shoditelných prvků, a i délka krosu je
výrazně delší. Disciplína všestrannost je
velmi náročná, a proto koně během jednoho roku obvykle neabsolvují mnoho
soutěží. n

ŽELÉ PRO VÝŽIVU KLOUBŮ
Doplňkové krmivo pro koně s obsahem
hyaluronátu sodného, chondroitin sulfátu a želatiny

Navštivte nás na veletrhu Jaro s koňmi
www.contipro.com
INZ_panska licha_A5.qxd

6.3.2014

14:38

Page 1

Mistrovský titul mezi seniory získal v roce 2013
Lubomír Vrtek a Diráno 1.

Ve starších juniorech si vloni pro zlato dojela účastnice ME v roce 2012
Veronika Plucarová. Na mistrovském podniku sedlala koně Seržant 1.

-

Rodinný hotel v krásné a klidné pøírodì a pøece v Brnì
Vyhlášená stylová restaurace s velkou venkovní terasou
Jezdecká škola pro dìti i dospìlé
Ustájení (krytá jízdárna, kruhová krytá jízdárna, 3 venkovní
jízdárny, všude moderní povrchy, solárium a kolotoè pro konì,
krásné vyjížïky okolních lesích)
- Poøádání závodù ve všech tøech olympijských disciplinách
(drezura, parkur, všestrannost)

V roce 2014 - 16. roèník Svìtového poháru v drezuøe, 2. roèník mezinárodních závodù ve všestrannosti,
MÈR v drezuøe, MÈR PONY v parkurovém skákání a drezuøe, MÈR družstev a veteránù ve všestrannosti, finále
Èeského drezurního poháru a další závody.
www.panskalicha.cz, info@panskalicha.cz

Závody ve všestrannosti se
obvykle jezdí jako třídenní
a začíná se drezurami.
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Working equitation aneb zábavný
způsob jak jezdit na koni
Vysoký stupeň přiježděnosti, partnerství mezi koněm a jezdcem, zručnost,
rychlost a hlavně hodně zábavy... A to
vše v jedné jezdecké disciplíně! Working
equitation je uznávanou v mnoha evropských a jihoamerických zemích a rychle se
rozšiřuje jak do Evropy, tak i severní části
Ameriky. Nyní se vytvořila základna této
jezdecké disciplíny i v České republice.

Foto: Rui Pedro Godinho

Working equitation můžeme přeložit jako tradiční pracovní jezdectví, které
využívá tréninkových metod, jež byly
aplikovány na koně pracující s dobytkem
v různých zemích. Koně pracující na farmách nejen v minulosti běžně hnali stáda
divokého skotu. Před někdy agresivními
býky byly potřebné speciální dovednosti
jezdce i koně. Extrémní přesnost a rychlé
manévry výrazně zvyšovaly šanci zvířete
zůstat zdravým. Cílem tedy je velmi poslušný, velmi obratný, rychlý a všestranně
využitelný kůň, perfektně zvládající jak
drezuru na obdélníku, tak překonávání
rozmanitých překážek i práci s dobytkem.
Při práci s koněm v terénu je také třeba
mít vždy jednu ruku volnou, například pro
otevření branky, přenesení břemene atp.,
tudíž i při disciplínách working equitation
je hlavním bodem ovládání koně pouze
jednou rukou. Soutěže working equitation
bývají ukázkovým příkladem etnografické
a kulturní přehlídky tradičních krojů a jez-

deckého vybavení charakteristických pro
každou zemi.
Soutěže working equitation jsou dle
pravidel WAWE složeny ze tří částí (drezurní zkouška, zkouška obladatelnosti
a rychlostní zkouška), u národních a mezinárodních soutěží doplněné čtvrtou částí, testem s dobytkem. n
Lucie Hýblová

Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

SPŘEŽENÍ

ních či umělých překážek rozmístěných na
velkém prostoru. Překážkami musí soutěžící projet co nejrychleji a neshodit přitom
pokud možno z žádný shoditelných prvků,
které jinak znamenají penalizaci. Jezdec
tak musí odhadnout správně tempo svého
spřežení a prokázat dobrou ovladatelnost
a obratnost svých koní.

Při oficiálních soutěžích spřežení jezdci mají zapřaženého jednoho, dva nebo
čtyři koně. V rámci třídenních závodů
musí prokázat dobrou voditelnost svých
koní ve třech různých zkouškách. V tomto směru tak má vozatajství velmi blízko
ke všestrannosti. První den se odehrává
drezurní úloha na obdélníku, kde musí

Třetí den jezdci soutěží v překážkové
jízdě neboli parkuru. Jedná se o průjezdy
mezi kužely, na nichž je postaven míček.
Jeho pád znamená trestné vteřiny, které
se připočítají k výslednému času soutěžícího. Vedle bezchybného projetí tak hraje velkou roli čas, ale vždy je třeba velmi
citlivě odhadnout míru rizika při volbě
rychlosti. n

vozataj se svým spřežením provést předepsané cviky ve správném místě. Vedle
přesnosti rozhodčí hodnotí i klid koní,
pravidelnost chodů, poslušnost, soulad
a kmih.
Druhý den je pro startující připraven
tzv. maraton. Vedle krokového a klusového úseku se skládá s průjezdu řadou přírod-

Foto: Rui Pedro Godinho

SEDLÁŘSTVÍ

Nejnáročnější soutěží je čtyřspřeží, kde je třeba předvést opravdové umění
s oprati. Své kvality potvrdl Jiří Nesvačil starší a mimo jiné úspěchy se stal
i mistrem republiky v roce 2013.

Jan Exnar patří dlouhodobě mezi českou špičku v kategorii jednospřeží
a v roce 2013 si na krk pověsil zlatou mistrovskou medaili.

Úspěchem českého spřežení
byla účast kompletního týmu
dvojspřeží na mistrovství světa
2013 v Topolčiankách. Jeden
z jeho členů, Martin Gössl, si
vedle toho dojel pro zlato na
národním šampionátu
v Polici nad Metují.

Daniel Ramik
www.ramik.eu
34
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Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

VOLTIŽ
Při jezdecké disciplíně voltiž jezdci
cvičí na koni, který je veden lonžérem
po kruhu. Podle obtížnosti úlohy jezdec
předvádí gymnastické prvky na neosedlaném koni v kroku či ve cvalu.

plíně závodí i ve Světovém poháru odděleně. Zajímavostí je, že se tato disciplína
většinou odehrává v hale, což je vedle
voltiže typické v dnešní době ještě pro
reining.

Vedle soutěží jednotlivců závodí také
skupiny či páry. Ženy a muži v této disci-

Během závodů na jezdce čekají dvě
úlohy. Jako první se koná povinná se-

Mezi nejúspěšnější domácí kluby v kategorii skupin patří JK Voltiž Albertovec,
jehož zástupci vybojovali na loňském mistrovství České republiky zlato.

stava, kde jezdec předvádí předepsané
cviky v daném pořadí. Následuje volná
sestava, kterou si může jezdec dle daných
pravidel připravit sám. V obou případech
rozhodčí hodnotí předváděné výkony
a jezdcům udělují body. Po jejich součtu
vznikne známka a jezdec s nejvyšším dosaženým skóre zvítězí.
Voltiž patří již řadu let k našim nejúspěšnějším disciplínám na mezinárodním
poli. Např. v roce 2008 získala Česká
republika zásluhou Petra Eima nejvyšší
příčku na mistrovství světa. n

V ženské kategorii dosáhla na zlato na mistrovském šampionátu v roce
2013 Jana Bartoňková.

V této disciplíně je
momentální českou
jedničkou Lukáš Klouda,
který se objevil i ve vedení
Světového poháru sezony
2013/2014. V samotném
finále dosáhl
na čtvrté místo.

www.cjf.cz
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Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

VYTRVALOST
V disciplíně vytrvalost jezdci absolvují předem změřenou trať vedoucí terénem. Tato náročná soutěž prověřuje
nejen vytrvalost koně, ale také schopnost
jezdce odhadnout dobré tempo, které
musí odpovídat kondici jeho koně.
Zároveň musí být schopen rychle reagovat na aktuální počasí, terén a také zdra-

votní stav koně. Nejtěžší soutěže se jezdí
na trati dlouhé až 160 kilometrů, přičemž
soutěže jsou rozděleny do etap v rozmezí
20 až 40 kilometrů. V jednotlivých etapách může být zařazen úsek s kontrolovanou rychlostí nebo stanoveným chodem
koně. Závod se může jet v jeden den, nebo
být rozdělen i do více dnů.

Změny typu povrchu a výšková převýšení jsou běžnou součástí závodů ve
vytrvalosti.

Trať by měla zahrnovat např. změnu povrchu, terénu, různé převýšení či
změny směru. Popis trati musí být co nejpřesněji uveden v rozpisu závodů. Cílový
prostor má být dostatečně dlouhý a široký, aby umožňoval více koním rychlý finiš bez vzájemného rušení.
Během závodů, kdy jsou na koně kladeny vysoké nároky, je právě zdraví na
prvním místě. Na to by měl dohlížet sám
jezdec, nápomocni mu jsou ošetřovatelé
na trati, vedoucí družstva a také veterinární dozor a komisaři. Po každé etapě závodu jsou stanoveny povinné přestávky
určené pro veterinární prohlídku. n

V roce 2013 se v Mostě konalo Mistrovství Evropy. Na této velké události
z Čechů uspěla pouze Magdalena Prikrylová, která dojela na 21. místě.

Nejlepší seniorskou jezdkyní v roce
2013 se na MČR stala Silvie Lorenzová
s koněm Modem.  Na trati 120 km těsně
porazila druhého Petra Jadlovského.
Foto Michaela Litovová
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Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

STÁJ VAZAN
WELSH MOUNTAIN PONY / WELSH PONY OF COB TYPE / WELSH COB

VAZAN CYMRO DU

REINING
Disciplína reining je zatím jediná westernová disciplína přijatá mezinárodní
jezdeckou federací FEI. Díky tomu se objevuje i na Světových jezdeckých hrách.
Jezdec při závodě předvádí westernovou
drezurní úlohu, která je náročná na přesnost a schopnosti koně.
Objevují se v nich cviky jako malé
pomalé kruhy, velké rychlé kruhy, couvá-

ní, sliding stop, spiny či letmé přeskoky.
Právě sliding stop je typický prvkem pro
tuto disciplínu. Jedná se o tzv. klouzavé
zastavení, kdy záď koně klouže, zatímco
přední nohy jsou v pohybu až do úplného
zastavení z rychlého tempa.
Soutěžní úlohy se jezdí v uzavřené
aréně. Výkony hodnotí rozhodčí, kteří
dávají za každý cvik body. Bodování je

Mistrovství České republiky se koná v pěti kategoriích dle věku jezdce či
koně a také jeho schopností. V kategorii senior v roce 2013 zvítězila Helena
Gritzbachová s koněm Ap Colonel Chico.

založeno na bodovém hodnocení v rozsahu od 0 do nekonečna, kde 70 bodů
znamená průměrné hodnocení. Jednotlivé manévry jsou hodnoceny od –1 ½ do
+1 ½ s hodnocením 0 za manévr, který
je korektní, ale bez žádného stupně náročnosti. Hodnocení je vyhlašováno po
každé jednotlivé jízdě.
Všichni jezdci musí nosit vhodný westernový oděv, což zahrnuje košili s dlouhým rukávem a límečkem, kovbojské
boty a westernový klobouk, nebo bezpečnostní helmu. Pokud jsou jezdci při tréninku v soutěžní aréně, jsou povinni nosit
soutěžní nebo týmový oděv. n

Jedním z nejúspěšnějších českých reiningových jezdců
je Lukáš Brůček.

Plemenný hřebec welsh cob
12x šampion, 5x supreme šampion, hattrick národního šampionátu čschwk,
wales-bronzová medaile, stříbrná medaile, rws 2011-top class

Na prodej koně všech sekcí

WWW.JOSEFUVDVUR.CZ
Mezi potenciální adepty
na účast při Světových
jezdeckých hrách v reiningu
patří vedle Lukáše Brůčka
i Pavel Orel.

Mudr. Mahulena Richterová
Ostružná 33, 788 25 Branná
Tel.: 604 622 626
Vazan-Ostružná
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Disciplíny ČJF a jejich jezdecké hvězdy:

PARAJEZDECTVÍ
Hlavní disciplínou parajezdectví je
paradrezura, která patří i mezi paralympijské sporty. Stejně tak se v této disciplíně koná i mistrovství světa a Evropy.
V paradrezuře závodí jezdci jako při drezurních soutěžích na ohraničeném obdélníku 20 x 40 nebo 20 x 60 metrů, po jehož
obvodu je umístěno 8 až 12 písmen.
Drezurní úloha obsahuje určitý počet
cviků a také v paradrezuře je velmi oblíbenou soutěží volná sestava na hudbu,
kdy jezdci musí v časovém limitu předvést předepsané cviky, ale mohou je seřadit a doplnit podle vlastního uvážení.

Prodejna:

Tel./Fax: +420 494 535 425
Mobil: +420 774 413 810
E-mail:
info@zooprodukt.cz
Stránka 5

- equestrian sport photobank

holcbecher. com

Jezdecké potřeby
Mostecká 24
517 21 Týniště nad Orlicí
holcbecher reklama 2:Sestava 1 27.3.2012 10:25
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V roce 2006 se parajezdectví stalo
osmou disciplínou Mezinárodní jezdecké
federace, a tím i národních jezdeckých
federací. Jezdectví je jeden z prvních
sportů, kde jsou zdraví a handicapovaní
sportovci registrováni v jednom sportovním svazu. Pro paradrezurní jezdce jsou
vypisovány paradrezurní soutěže, přizpůsobené možnostem jezdců. Paradrezurní
jezdci se však mohou účastnit i klasických
drezurních soutěží, pokud složí zkoušky
potřebné k získání licence ČJF pro drezuru. Podmínkou účasti v paradrezurních
soutěžích je klasifikace handicapu jezdce.

Klasifikaci handicapu mohou provádět jen speciálně proškolení fyzioterapeuté nebo lékaři. Nejvíce handicapovaní
jezdci bojují ve skupině Ia. Jejich úlohy
se jezdí pouze v kroku, ve volné sestavě je
povolena práce na dvou stopách či klus.
Naopak jezdci čtvrté skupiny soutěží i ve
cvalu.
Vedle paradrezury se v ČR závodí
také v paravoltiži. V této disciplíně se dělí
handicap jezdců na lehký a těžký. Pravidla jsou shodná s disciplínou voltiž, při
paravoltiži se však přihlíží k handicapu
jezdce. n

Mistrovství České republiky 2013
v Paradrezuře ovládla Anastasja
Vištalová s koněm Jambo.

Také paravoltiž tradičně pořádá své republikové
šampionáty.

Mezi paradrezurní
špičku patří dlouhodobě
Jan Rous.

GSM: +420 603 179 551

Holcbecher Tomas, P. O. Box 1409, 111 21 Prague I
E-mail: tomas@holcbecher. com
www. holcbecher. com

www.cjf.cz

Druhý nejlepší výsledek
na loňském paradrezurním
mistrovství a úlohu zajetou
taktéž nad 60 % předvedl
Lukáš Hnát.
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Střední škola chovu koní
a jezdectví Kladruby nad Labem

Hiporehabilitace aneb když koně léčí

Škola pro chovatele koní a jezdce byla založena v roce 1952 v Kladrubech nad Labem. Za dobu existence prošla několika změnami,
ale vždy vychovávala ošetřovatele, jezdce, vozataje, koňaře. Od školního roku 2008-2009 nese škola název Střední škola chovu koní
a jezdectví Kladruby nad Labem.

Aby se všechny tyto aktivity vešly do pojmu hiporehabilitace, rozdělujeme je do několika podskupin. Aktivitám spojeným
s pohybovou léčbou – fyzioterapií se věnuje obor Hipoterapie.
Jedná se o využití vlnění koňského hřbetu při chůzi koně. Člověk
na koni se musí tomuto pohybu přizpůsobit, a tak vyvinout poměrně intenzivní svalovou práci, spojenou s vysokými nároky na
koordinační činnost. Správné usměrnění polohy na koni fyzioterapeutem či ergoterapeutem, specialistou pro hiporehabilitaci,
umožňuje u klientů s pohybovým deficitem léčbu jejich potíží.
Kůň jim zprostředkuje zdravý pohyb, který se hřbetem koně přenese na klienta.

Provoz kladrubské školy byl již od počátku úzce spjat s hřebčínem a tato těsná spolupráce byla vždy oboustranně prospěšná.
Předností přípravy žáků v kladrubské škole je všestrannost – žáci
se připravují na budoucí povolání v tématech chovatelských,
výcvikových i sportovních. V tomto ohledu je působnost školy
ojedinělá, žádné jiné obdobné vzdělávací zařízení v ČR takové
možnosti nemá.

Ve třech ročnících studuje až 140 žáků oboru Chovatel koní
a jezdec, od září 2010 platí nový název oboru Jezdec a chovatel
koní (toto označení je společné pro některé partnerské školy).
Komplexní vzdělávací zařízení zahrnuje budovu školy spojenou
s Domovem mládeže, jídelnou, tělocvičnou a hřištěm. Škola má
vlastní jezdeckou halu.
Veškeré teoretická výuka probíhá v šesti učebnách, včetně
počítačové a multimediální třídy. Vedle všeobecných předmětů
se vyučují i odborné předměty: základy chovu hospodářských
zvířat, výživa a krmení, chov koní, technická zařízení, teorie
jízdy, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce.

Hiporehabilitace se dnes již stala běžným pojmem a stává se čím dál častěji součástí léčby nejrůznějších chorob. Kůň umí být
terapeutem pohybově i psychicky znevýhodněným lidem, ale umí pomoci i se vzděláváním, náplní volného času a například s paměťovým
tréninkem u žáků ve speciální pedagogice.

I samotný kontakt s koněm je pozitivním zážitkem. Umocníme-li jej přítomností odborníka z oboru psychologie či psychiatrie, jenž vhodně zvolí postupy a úkoly, které klient v průběhu
terapie řeší, hovoříme o Psychoterapii pomocí koní. Klient může
koně ošetřovat, podílet se na práci ve stájích, ale samozřejmě
i zde je možno využít toho, že kůň je zvíře, které může člověka nést na hřbetě. Podobné postupy s možností přidat nácvik
a zapamatování pracovních postupů a dalších forem spolupráce
s koněm pak volí i pedagog či speciální pedagog v oboru Aktivity s využitím koní.
Při hiporehabilitaci je třeba si uvědomit, že se jedná o léčebný nebo pedagogický proces, který vede odborník v daném
oboru, vyškolený pro práci v hiporehabilitaci. Všichni takoví terapeuti a pedagogové se mohou prokázat certifikátem, který je
k této práci opravňuje. Seznam absolventů specializačních kurzů
i seznam středisek, hiporehabilitaci provozujících, je možno nalézt na webových stránkách České hiporehabilitační společnos-

ti. Hiporehabilitace v rukou laiků se může stát nástrojem, který
zdraví člověka poškodí.
I na koně v hiporehabilitaci jsou kladeny požadavky v oblasti
jeho specializace pro tuto práci. Nestačí jen klidná povaha. Pro
přenos zdravého pohybu je nutná výborná fyzická kondice koně,
důležité je i zvládnutí specifických dovedností, kterými je nastupování klientů z nasedací rampy, nesení nezvyklého, pohybu se
obtížně přizpůsobujícího břemene, nezvyklé situace při práci
v psychiatrii a mnoho dalších dovedností. Kvalitně vycvičený
kůň pro hiporehabilitaci má možnost složit specializační zkoušku
a získat licenci hiporehabilitačního koně, kterou přiděluje Česká
hiporehabilitační společnost. n
Mgr. Šárka Smíšková
ISAR o.s., www.isar-os.cz

Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích: především Národní hřebčín Kladruby nad Labem (na koních hřebčína
ve vlastní jezdecké hale), Šlechtitelský chov koní Kubišta Měník, Equinní reprodukční centrum Mnětice, stáj Vasury Kolesa
a klusácká stáj pana Dobruského. Škola spolupracuje i s dalšími
organizacemi a pomáhá zajišťovat řadu akcí.
Za 61 let trvání kladrubské školy prošlo její branou přes 2300
absolventů, z nichž mnozí se stali pojmem v chovu koní, na kolbištích jezdeckých disciplín, ve vozatajských soutěžích, na dostihových drahách
i ve westernovém ježdění. Zájem o naše
absolventy z řad nejen domácích, ale i zahraničních chovatelů a trenérů trvá. n

Střední škola chovu koní
a jezdectví
Kladruby nad Labem 105
533 14 Kladruby nad Labem
Telefon: 466 933 829, 466 933 830
Web: www.skola-kladrubynl.cz
E-mail: info@skola-kladrubynl.cz
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Przechwozd Tour 2014
aneb parkury minikoní
PRZECHWOZD skokové centrum
minikoní pořádá v letošním roce seriál pěti skokových závodů pro minikoně
s vodičem – PRZECHWOZD TOUR
2014. Jednotlivé závody jsou pořádány

Foto Šárka Votavová a archiv
Przechwozd Tour 2014

Pólo, jehož název pochází z tibetského
„pu-lu“, je kolektivní jezdecký sport,
ve kterém proti sobě nastupují na venkovním hřišti dva čtyřčlenné týmy jezdců
nakoních. Cílem je dostat za pomoci pálky
míček do branky soupeře.

při významných akcích a jsou určeny pro
všechny minikoně do KVH 99 cm.
Cílem této tour je rozšíření a rozvoj
sportovního využití minikoní ve skokové
činnosti a vytvoření ideálních pravidel

Dva týmy po čtyřech jezdcích proti
sobě nastupují na hřišti 274 x 146 metrů.
Zápas je rozdělen na několik úseků. Jeden
úsek, tzv. „čaka“ (chukka) trvá 7 minut,
odděluje je 3 až 5 minut dlouhá přestávka. Jeden zápas se obvykle skládá z 6, někdy jen ze 4 nebo až z 8 úseků.

tohoto nově vznikajícího sportu s přihlédnutím k evropské specifice. V rámci
Jezdeckého festivalu se uskuteční první ze
závodů tour, a to „Cena firmy ŠEPRA –
Lumír Šebesta“.
Více informací o Przechwozd Tour 2014
se dozvíte na adrese www.przechwozd.cz. n

Zkuste jezdit v bočním
sedle jako dámy
Spolek Dámy v sedle je nezisková organizace působící na území ČR od roku
2004. Náplní činnosti spolku je rozšíření
jízdy na koni v dámském (bočním) sedle,
které se těší v současné době stoupající
popularitě.
Jezdectví může být
i pastvou pro oči.
Dámy v sedle vrací
do jezdeckého sportu
to nejkrásnější z dob, kdy
byly kalhoty fenoménem
pánské módy.
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Pólo v Čechách a ve světě

Pravidla póla jsou zaměřená především na bezpečnost koně a jezdce a zaměřují se na ujasnění práva na držení míče.
Hráči dostávají trestné body za porušení
pravidel a za ohrožení bezpečnosti spoluhráče, například za překřížení dráhy míče
před hráčem, který má přednost v jízdě.
Hra je zastavena, pokud poník spadne,
nebo začne kulhat nebo dojde-li k poničení jeho výstroje, pokud je jezdec raněný
nebo ztratí svou přilbu nebo pokud se míček dostane ze hry.

týmu podle pravidel Hurligham Polo
Association. Rozdíl handicapů určuje
počáteční skóre zápasu. K vybavení hráče patří pálka (mallet), rukavice, přilba,
chrániče kolen a samozřejmě kůň.

Každý hráč má přidělený handicap
v rozsahu -2 až +10, součet handicapů
všech hráčů určuje celkový handicap

Těch má každý hráč několik, většinou
s jedním neodehraje více jak 2 úseky hry.
Nejlepšího koně si nechává na závěrečný

O zvýšeném zájmu o toto jezdecké
odvětví svědčí i nárůst členů sdružení
a stále více jezdkyň v dámském sedle na
nejrůznějších jezdeckých akcích. Cílem
sdružení Dámy v sedle je vzdělávání žen
a dívek, které zajímá dámské ježdění jako

další disciplína jezdeckého sportu. Pro
tyto pořádá seriál dámských soustředění
po celé ČR.
Zároveň běží již několik let další projekty, které si již vybudovali své
místo v kalendáři jezdeckých akcí. Patří
mezi ně především Mistrovství ČR jízdy
v dámském sedle, které proběhne letos
již poosmé. Stejně jako v předchozích letech bude MČR hostit areál ZH v Písku,
se kterým Dámy v sedle úzce spolupracují. Dále pak Dámská Hubertova jízda
za pokladem a Maškarní bál. Zaujalo
vás dámské sedlo? Tak pojďte jezdit jako
dámy! Více se dozvíte na adrese www.
damyvsedle.cz. n

Ilustrační foto archiv Gill polo

úsek, který bývá většinou rozhodující.
Kůň musí mít na nohou bandáže, které
ho chrání před úderem pálkou, ocas musí
být zapletený aby se do něj pálka nezamotala a hříva se z důvodu bezpečnosti
vyholí. Koně jsou kříženci argentinských
Criollos a Anglických plnokrevníků (k. v.
do 150 cm). Říká se jim Pólo pony. Nejsou ovšem zapsáni jako samostatné plemeno. Musejí být rychlí, obratní.
První český pólo klub založil v roce
2008 Naveed Gill pod názvem Prague Polo
Club. Klub je platným členem Hurligham
Polo Association. Ve stejném roce importoval z Argentiny první klisnu plemene
pólo pony Solapu, která se pak musela aklimatizovat na zdejší prostředí. V roce 2009
sbíral zkušenosti v zahraničních pólo klubech, hrál a trénoval pólo v Německu a ve
Španělsku a účastnil se např. Pólo exhibice
Hipologica v Berlíně. O rok později importoval postupně dalších devět pólo pony
z Velké Británie, kteří mají velké zkušenosti
s hrou a můžou s nimi trénovat i úplní začátečníci. Ve stejném roce přesunul svůj klub
do prostor stáje Ostrov rodiny Kinský Dal
Borgo, kde sídlí dodnes. K dispozici má
krytou halu, kruhovou arénu a dvě pólo
hřiště v rozměrech 270 x 170 metrů a 340
x 170 metrů. Prague Polo Club se později přejmenoval na GILL POLO a Naveed
Gill spolu s manželkou Šárkou se stali neúnavnými průkopníky póla v České republice. Více se dozvíte na www.gillpolo.com. n
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Výstavba objektů Wolf System
Stále častěji se u nás můžeme setkávat v s produkty
firmy WOLF SYSTEM. V rámci evropského koncernu
WOLF SYSTEM Group s téměř 50letou historií působí
v České republice od roku 1992 jedna z jeho společností
WOLF SYSTEM spol. s r.o. se sídlem v Horoměřicích.
Aplikuje veškeré poznatky a know-how daného
oboru získané ze zemí Evropské unie na domácí trh.
Při realizaci svých produktů však převážně používá
tuzemských surovin a výrobků.

jsou stavěny pomocí vlastního kruhového bednění
jako monolit. Jedná se zejména o nádrže a jímky pro
zemědělství v provedení fermentory, dofermentory
a koncové sklady pro bioplynové stanice. Uplatnění
nacházejí i nádrže pro čistírny odpadních vod,
sprinklerové, požární a retenční nádrže. K uskladnění
sypkých materiálů jsou také v železobetonovém
provedení stavěna sila a to jak pro zemědělské tak i pro
průmyslové potřeby.

Hlavními stavebními produkty jsou železobetonové
stavby – nádrže, jímky a sila, dále stájové a halové
objekty pro všechny oblasti hospodářství. V neposlední
řadě se jedná o výrobu a výstavbu montovaných
dřevostaveb – nízkoenergetických domů a budov
s větším rozsahem užití.

Halové objekty realizuje firma též pro široký okruh
zákazníků a to od jednoduchých střešních konstrukcí až
po kompletní budovy. Provádí také montáže nosných
konstrukcí včetně dodávek opláštění a montáže střešní
krytiny ze zateplených a nezateplených materiálů.
Příkladem je výstavba objektů pro živočišnou výrobu,
stáje pro ustájení hovězího dobytka, objekty pro výkrm
prasat a drůbeže, skladové haly a jízdárny. Základní
používané materiály jsou ocel, dřevo, beton a jejich
vzájemná kombinace.

Firma WOLF SYSTEM za dobu své působnosti
v České republice realizovala více než tisíc staveb
v oblasti zemědělství, průmyslu a komunálních služeb.
Stavební prvky WOLF SYSTEM tvoří základ mnoha
různých objektů s použitím tuzemských materiálů
a subdodávek. Kruhové železobetonové nádrže a jímky

Jedním typem staveb, který slouží jezdeckému
sportu a je rozšířen v celé Evropě, jsou jízdárny. Tyto

objekty zajišťují rekreační i profesionální výcvik a další
potřeby pro milovníky ježdění na koních. V těchto
jízdárnách se může provozovat také léčebná hypoterapie
s cílem zlepšení zdravotního stavu dětí i dospělých,
která podporuje a upevňuje harmonický rozvoj
osobnosti a duševního zdraví. Jízdárna je svou velikostí
uzpůsobena tak, aby vyhovovala parkurovému skákání,
výcviku začátečníků i pokročilých jezdců. Prostorově se
dá doplnit lonžovacím kruhovým objektem, sedlovnou,
tribunou pro diváky, ustájovacími boxy a dalšími
s jízdárnou souvisejícími prvky. Jízdárny jsou tvořeny
zpravidla rámovou konstrukcí, v kombinaci dřevo – ocel.
Firma se na českém trhu může pochlubit zajímavými
stavbami, které bychom vám rádi v příštích číslech
představili.
Na bázi montovaných dřevostaveb nabízí
firma širokou škálu rodinných domů ve vazbě na
nejmodernější trendy ekologického a zdravého bydlení.
Provedení konstrukce domů vyhovuje současným
požadavkům na co nejnižší spotřebu energií. Tyto tzv.
nízkoenergetické domy mohou být na přání zákazníka
dodány v různých variantách dokončení. Pomocí tohoto

výrobního systému dřevostaveb realizuje firma i objekty
většího rozsahu jako jsou administrativní budovy, školky,
penzióny a podobně. Tento produkt zařazuje firma
WOLF SYSTEM do své nabídky pod označením WOLF
HAUS.
Tým zkušených pracovníků využívající veškeré
získané poznatky a know-how daného oboru ze zemí
Evropské unie přispívá k profesionalitě a spolehlivosti
práce celé společnosti. Cílem je přinést kvalitní, rychle
realizované a hospodárné výrobky k plné spokojenosti
zákazníků.
Budeme rádi, když s námi společně v příštích
vydáních některé zajímavé stavby jezdeckého
charakteru navštívíte.
WOLF SYSTEM spol. s r.o.
Únětická 885, 252 62 Horoměřice
Tel.: +420 220 400 320, Fax: +420 220 400 326
E-mail: mail@wolfsystem.cz
Web: www.wolfsystem.cz
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Jezdecká škola
EQUUS KINSKY

Hradištko u Sadské

VŠE PRO KONĚ A JEZDCE
NEJEN VE ŠPANĚLSKÉM A BAROKNÍM STYLU
Těšíme se na Vás na

www.vkubik.cz

n
n
n
n
n

nebo

www.vk-andalus-shop.com
Internetový obchod nabízí
široký sortiment značkových
jezdeckých potřeb pro jezdecké
disciplíny jako je Working
Equitation, Alta Escuela, Doma
Vaquera, ale i pro jezdecké
show a rekreační ježdění.

n
n
n
n
n
n
n
n

výcvikové lekce jízdy na koni
projížďky na koni polabskou přírodou
prohlídka stájí a koní
ustájení privátních koní
pořádání mnoha
sportovních akcí
dvě jezdecké haly
venkovní kolbiště s geotextilií
ubytování v penzionu Caesar
relaxační oddychové centrum
turistické informační centrum
půjčovna lodí
půjčovna kol a sportovních potřeb
dětské hřiště

CHOV KONÍ
JEZDECKÉ POTŘEBY

Veronika Kubíková
Luka pod Medníkem 148
254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 724 323 434
info@vkubik.cz
info@vk-andalus-shop.com

www.equus-kinsky.cz

LEONARDO
Leonardo je hřebec ČT, hnědák výborného albertovského
chovu z matky LENA (po LOPEZ) a z otce (2623-LOMBARD-3,
sport. jméno AGENT). Matka i bába jsou špičkové klisny tohoto
chovu, které daly řadu výborných sportovních koní.
Leonardo je krásný, ušlechtilý hřebec ideálních tělesných
rozměrů. Má obrovský skokový potenciál a v kombinaci s jeho
ochotou k práci a pozornosti v parkurech získal řadu sportovních
úspěchů. Vyniká výbornou jezditelností (ježděn ženou), krásným
pohybem a ukázkovým stylem skoku. Je velmi hodný pod sedlem
i na ošetřování. Jeho výkonnost je stupeň T – nejvyšší.
Video i foto najdete na www.pripoustenihrebcem.cz
a www.trollbi.cz.
Kontakt tel.: 739 513 625, 724 375 767
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Na všechny zdroje záruka 3 roky
technické změny vyhrazeny
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pokud je údaj v závorce - baterie nebo síťový adaptér není součástí dodávky

5 566,00

7 018,00
5 800,00

4 600,00

3

1 160,00

2

8
18

Spotřeba zdroje

Provozní napětí

U síťových zdrojů údaj uvádí, kolik wattů zdroj
spotřebuje pro svůj provoz. Pokud potřebujete
zjistit, za kolik hodin spotřebuje ohradník 1 kWh,
vydělte číslo 1000 spotřebou ve wattech, například zdroj Minotor má spotřebu 7 W tedy 1000/7
= 142 hodin - tedy téměř 6 dnů. Při ceně energie okolo 3,5 Kč za kWh, jsou provozní náklady
na energii u většiny síťových zdrojů pod 1 Kč za
den.
U bateriových zdrojů je spotřeba uváděna v
mA. Když budu chtít zjistit, kolik dnů má vydržet baterie, vydělíme kapacitu baterie v mAh
spotřebou, například zdroj Mobil Power AN
3100 má spotřebu od 31 mA do 300 mA v závislosti na tom, zda jde na plný nebo snížený výkon a podle ztrát na vlastní ohradě. Pokud mám
baterii 60Ah = 60 000 mAh / 31=1935 hodin =>
80 dnů při minimální spotřebě, při maximální
60 000 / 300 = 200 hodin => 8 dnů při velkém
zatížení. Z tohoto příkladu je patrné, jak těžké je
odhadnout četnost nabíjení baterie, kdy dalším
faktorem je kvalita samotné baterie. Interval
dobíjení baterií je možné prodloužit přidáním
solárního panelu.

3233

3310

Určité minimální provozní napětí je nutné proto, aby impulz překonal odpor kůže zvířete a
proud tak mohl projít přes zvíře a zem zpět do zdroje a uzavřel se tak okruh. Samotné napětí
ale nedává „ránu“, ale jen „otevírá bránu“ pro energii impulzu. Minimální napětí pro překonání
odporu kůže zvířat je 2500 V u citlivých zvířat (kůň, pes), nad 3500 V je pro krávy, ovce. Pokud
budeme počítat s určitou rezervou, je smysluplné mít na všech vodičích ohrady provozní napětí mezi 5000 a 8000 V. Vyšší napětí nemá význam, jen dochází k přepalování spojů při použití
plastových lanek nebo pásek. Izolátory jsou konstruovány na 12.000 V, takže jakékoliv vyšší
výstupní napětí ohradníku se stejně sníží díky propustnosti izolátorů.
Důležité je, mít na přívodu k ohradě stejné výstupní napětí jako na zdroji. Když je kvalitní přívod a na konci ohrady je výrazně nižší napětí než na jejím začátku, jsou nekvalitní vodiče nebo
jejich spoje. Pokud naměříte všude nízké napětí, jsou vodiče a jejich spoje v pořádku, ale ohrada je někde přizemněna - dotýká se sloupků, země, porostu, popřípadě jsou prasklé izolátory.
Maximální napětí je dosaženo při mírném zatížení přístroje. Je uváděno výrobcem jako technický údaj a měří se osciloskopem. Běžnou zkoušečkou nelze přesně změřit.
Napětí při chodu na prázdno, napětí na svorce ohradníku bez připojené ohrady. Tento údaj
kontrolujeme, pokud není na ohradě dostatečné napětí a při hledání příčiny potřebujeme vyloučit poruchu zdroje. Při měření zkoušečkami (digitální i doutnavkové) mohou být naměřené hodnoty, vzhledem k jejich přesnosti, ± 10%. Obdobnou nepřesnost mohou mít i digitální
ukazatele na přístroji.
Napětí při odporu 500 Ω je napětí, které dává zdroj při sníženém odporu ohrady - porušení
odizolování vodičů proti zemi. Snížený odpor ohrady mohou způsobovat nekvalitní izolátory
nebo vodiče, které se dotýkají země, kůlů, jiných předmětů nebo porostu. Z hlediska napětí je
tento údaj nejdůležitější při porovnání zdrojů mezi sebou.
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Orientační maximální délka vodičů
Teoretická délka podle normy je opravdu jen teoretická délka
možné ohrady za ideálních podmínek s minimálním odporem
vodičů.

SECUR 500

SECUR 300
3246

Jak funguje elektrické hrazení
Elektrické hrazení se skládá z několika částí. Ze zdroje (A), který pravidelně vysílá elektrické impulsy, do jednoho nebo několika vodičů (B).
Ty jsou izolovány od země izolátory (C) a dopravují impuls po ohradě.
Izolátory jsou namontovány na sloupcích (D). Nedílnou součástí soustavy je i zem, která společně s uzemněním (E) zabezpečuje přenos impulsu zpět do přístroje, pokud dojde k dotyku zvířete s vodičem.
To znamená, že při dotyku zvířete s vodičem, dostane zvíře sice nepříjemnou, ale ne životu nebezpečnou elektrickou ránu. Platí zásada, že
zvíře, ale i člověk, musí mít možnost se od ohradníku vzdálit. Proto se
nesmí používat ostnatý drát. Všechny části elektrického hrazení tvoří
systém, kde musí každá část správně plnit svou funkci.

Délka podle výše porostu může sloužit k orientačnímu přehledu, pro které ohrady je zdroj vhodný. I tyto údaje je dobré brát
s určitou rezervou, neboť kromě porostu závisí délka možného
hrazení také na počtu vodičů, jejich odporu a vodivosti spojů.
Pokud použijete vodič s velkým odporem na dlouhou ohradu,
nebude tento údaj odpovídat. Obecně platí, že pro ohrady délky nad 1000 m je nutné používat vodiče s odporem pod 1Ω na
metr. Ztráty mohou také způsobovat nekvalitní izolátory. Čím
slabší zdroj, tím kvalitnější vodiče a izolátory je třeba použít.
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Mobil Power AN 3100

(12 V, 230 V)
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5 500

9 000

42-300 mA

9 300

11 000

11 400

29-210 mA
(12 V), 230 V

(12 V), 230 V
Duo Power X 4000

Duo Power X 2500
3311

3461

2 601,50
2 150,00
1
10
1
1,6
12 000
3310

Duo Power X 1000

(12 V), 230 V

40-115 mA

9 000

4 100

35

1,5

0,8

2 150,00

3 630,00

7 744,00
6 400,00

3 000,00
12 000,00

11 636,00

1

1

0

2
7

3

10

5

18
0,55
0,7

0,25
0,45

4 300
10 300
24-65 mA

10 300

10 500
14-37 mA
(9 V, 12 V)

Power Station BD 600 digitál
3772

3329

Eco Power plus 250

(9 V, 12 V, 230 V)

10 500

3 200

0,21

0,7

2 722,50
2 250,00
1
3
0,24
0,38
8 800
18-35 mA
3434

Compact Power B 240 multi

(9 V, 12 V) 230 V

8 000

3 100

8

0,6

0

9 375,00

4 961,00

2 178,00
1 800,00

4 100,00

1

45 000,00

1

0
-

2

0,2
-

1

0,18

0,04

0,23

0,07

2 500
8 000
8 000

7 500

12 mA
Sun Power S180

17 mA
3921

3330

Compact Power B 40

(2 × 1,5 V)

7 500

12 V, solár (230 V)

1 200

4

0,4

0

22 778,00

10 769,00
8 900,00
5
100
350
0,6
14,5
20
11 700
18 W
3232

Power Profi NDI 15000 digitál

230 V

11 700

8 800

22

12

614,00

5 929,00

9 559,00
7 900,00

4 900,00

4

790,00

4

9
18
80
300
0,55
14
8 200
11 600

10 600

10 200
11 200
9W

230 V
Power Profi NDI 1000 digitál

Power Profi NI 7000
3230

3231

230 V

13 W

70
230
0,55
7

10

10
7 900

15

7,5

700,00

5 203,00
4 300,00
3
10 000
10 000
7W
230 V
Power Profi N 5000

9 400

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

3326

230 V

230 V
Cavallo Pro N 2002

Minotor
3972

3323

9 600

12 000

10 000

5W

7W

45
140
0,55
4,8
7
7 500

8

4,5

896,00

3 267,00

3 509,00
2 900,00
604,00
3
4,5
45
7

8

20
70

140

0,55
2

4,8

2,8
5 600

7 200

5,5

1 350,00
2
2,2

2 700,00

2 420,00
15
35
1,1
1,6
10 900
5W
3328

Cavallo N 1001

230 V

10 000

230 V

12 000

Compakt Power N 700

Raptor + 6000
3233

3901

typ

zdroj napájení

obj.č.

230 V

spotřeba zdroje

V

maximální
napětí

5W

napětí při chodu
naprázdno

8W

10 100

5
20

4 500

5

1 818,00
1
2

2 000,00

2 999,60

2 178,00
1 800,00
1

2 479,00
590,00
3
6

1

35
130
-

-

4,2

0,55

6

1

6 100

napětí při odporu
500 Ω

V

8 200

J

nabíjecí energie

W, mA

10 000

J

max. vybíjecí
energie

V

energie při
sníženém výkonu

J

teoretická
norma VDE

V

bez porostu

km

se středním
porostem

km

4 000

13

0,5

3 273,00

Kč
Kč
Kč / J

s velkým
porostem

Pro výpočet ceny
komponent elektrického
hrazení využijte naši
aplikaci na
www.vseprofarmu.cz

Obecné informace o elektrickém hrazení

ks
km

minimální počet
zemnících tyčí
orientační max. délka vodičů

km

za jednotku
Kč bez DPH
výkonu

cena

Kč s DPH

Zdroje pro elektrické hrazení

Odpor ohrady proti zemi musí být co největší, naopak, odpor vodičů má být co nejmenší.

3231

3169

3110

3434

Energie impulzu
Nabíjecí energie - údaj výrobce jakou energií jsou nabíjeny kondenzátory pro
generování impulzu.
Maximální vybíjecí energie - nejdůležitější údaj o „síle“ zdroje ohradníku.
Pokud si představíme ohradník jako kladivo, napětí zdroje je rychlost, jakou
kladivo dopadá na hřebík, a energie je jeho hmotnost. Když budete mít malinké kladívko tak s ním velký hřebík nezatlučete i když se rozmáchnete, naopak
s velkou palicí zatlučete velký hřebík i s minimálním rozmachem. Maximální
energie je dnes evropskou normou omezena na 5 J při odporu ohrady 500Ω.
Nové, inteligentní zdroje jsou schopny regulovat výstupní energii podle ztrát
na ohradě.
Energie při sníženém výkonu - některé zdroje jsou vybaveny dvěma výstupy
nebo i průběžnou regulací výstupní energie. U bateriových zdrojů to je z důvodu úspory spotřeby energie z baterie, u síťových zdrojů se tato funkce využívá v případě, že potřebuji použít silný ohradník na malou ohradu (např. přes
zimu) a je zde zbytečné mít silné impulzy.
Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014

Výběr z příslušenství pro elektrické ohrady
obj.č.

popis

3463
3490
3380
3234
3867
3386
3118
3367
3225

Vysokonapěťový kabel měděné lanko KAMÍR, 1,3 mm, 25 m
Zkoušečka diodová LACME, 0 - 6 000 V
Izolátor AKO 131 kruhový s vrutem 5 mm
Izolátor IVABLOC pro lanko na tyčky do 12 mm
Izolátor IRUVIS-HPX páska do 40 mm s klipem, vrut
Izolátor WI 930 k pásce do 60 mm
Izolátor WI 105 rohový, napínací, vrut
Izolátor WI 604 koncový k brance, vrut
Držák k brance ECO
Držák k brance STANDARD + Color - zesílená pružina
Vchod E-line do ohrady kompletní s gumou 3 - 6 m
Cedulka výstražná - elektrický ohradník
Cedulka výstražná - zlý kůň
Cedulka výstražná - soukromý pozemek

3025
3101
3776
3777

Napájecí žlaby

Kč bez DPH

Kč s DPH

250,00
165,00
2,30
3,40
3,20
2,60
9,50
11,00
18,00
28,00
310,00
17,00
20,00
20,00

302,50
199,70
2,80
4,10
3,90
3,10
11,50
30
13,30
,80
21,80
0
33,90
375,10
20,60
24,20
24,20

3490

obj.č.

popis

Kč bez DPH

4413
3617
4046
4045
3963

Plastový vak, 80 l, 700 × 450 × 250 mm
Mísa na zem, 60 l, ø 670 × 250 mm
Mísa na zem, 65 l, 720 × 420 × 295 mm
Nádrž na vodu, 750 l, ø 1200 × 800 mm
Membránová napaječka L4

Kč s DPH

3463

3380

270,00
600,00
165,00
2 450,00
6 050,00

326,70
726,00
199,70
2 964,50
7 320,50

3963

Membránové
napáječky umožňují
napájet zvířata na
pastvinách, kde je
k dispozici voda
např. v meliorační
šachtě, ve studni
nebo v potoce.

4413
4045
3617
3867
3386
4046
3025

3225
3234

3118

3799 - růžový
3778 - oranžový
3773 - zelený
3787 - fialový

3390

3565

3542

3544

3540

3027

3367

3132

4401

3101

3986

obj.č.

popis

3132
3027
3540
3544
3542
3565
3390

Tyčka sklolaminát, pr. 10 mm, zelená, s kovovou špičkou 160 cm
Tyčka STANDART, dvojitý nášlap, 140 cm (celková 155 cm)
Tyčka TITAN, plast bílý, 12 úchytů, 140 cm (celková 157 cm)
Tyčka TITAN plus, plast bílý, 12 úchytů, 140 cm (celková 157 cm)
Tyčka TITAN, plast bílý, dvě špičky, 140 cm (celková 160 cm)
Tyčka WZ 3000/110, plast bílý, třmen, 110 cm (celková 125 cm)
Tyčka WZ 3000/140, plast bílý, třmen, 140 cm (celková 165 cm)

obj.č.

popis

Kč bez DPH

3124
3207
3204
3201
3129
3115

Lanko STANDART, 2,5 mm, 6 × 0,20 nerez, 800 m
Lanko EXTRA MIX, 3 mm, 3 × nerez + 2 × měď, 500 m
Lanko TOP Line, 9 x TRICOND 0,3 mm, 1000 m
Lano MAXI, 5, 5 mm, 3 × 0,40 pozinkovaná ocel, 200 m
Lano Economy Line, 6 mm, 6 × 0,20 nerez, 200 m
Lano TopLine Plus, 6 mm, 6 × 0,30 TriCond, 200 m

780,00
700,00
1 500,00
330,00
330,00
600,00

Kč bez DPH

33,00
33,00
42,00
50,00
45,00
51,00
58,00

4411

Kč s DPH

39,90
39,90
50,80
60,50
54,50
61,70
70,20

3994
Velký zásobní objem umožňuje rychlé
napití většího počtu zvířat.
3990
3993

4417

Kč s DPH

943,80
847,00
1 815,00
399,30
399,30
726,00

3124

3207

3983
3985

3204

3992
3216
3201
3648

3191

3190

3979

obj.č.

popis

3214

3648
3191
3190
3212
3215
3214
3979
3216

Páska ECONOMY, 10 mm, 3 × 0,15 nerez, 600 m
Páska Top-Line, 10 mm, 4 × 0,30 nerez, 500 m
Páska EconomyLine, 20 mm, 4 × 0,16 nerez, 200 m
Páska EconomyLine, 20 mm, 4 × 0,16 nerez, 200 m
Páska Top-Line, 20 mm, 5 × 0,30 TriCOND, 200 m
Páska Top-Line, 20 mm, 5 × 0,30 TriCOND, 200 m
Páska EconomyLine, 40 mm, 8 × 0,16 nerez, 200 m
Páska Top-Line, 40 mm, 10 × 0,30 TriCOND, 200 m

3215
3212

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

3129

Snadný přístup k výkonnému
plovákovému ventilu při nastavení
výšky hladiny.

3115
Kč bez DPH

500,00
600,00
180,00
180,00
330,00
330,00
300,00
650,00

Velká zátka umožňuje
rychlé vypuštění žlabu při
jeho čištění.

Kč s DPH

605,00
726,00
217,80
217,80
399,30
399,30
363,00
786,50

obj.č.

popis

3986
3994
3993
3990
3992
3983
3985

DT 10
EU 100
DT 40
DT 90
DT 180 FF
DT 600 FF
DT 1000 FF

objem (l)

rozměr d × š × v (mm)

přívod ø

provoz.tlak (at.)

ventil

počet zvířat

53
100
180
400
870
600
1000

685 × 457 × 255
889 × 545 × 330
1300 × 484 × 580
1500 × 685 × 533
ø 1425 × 685
1610 × 1180 × 840
2180 × 1180 × 840

1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

4401
4401
4401
4411
4411
4417
4417

5-10
15-20
20-25
25-35
40-60
30-50
50-70

Kč bez DPH

1 300,00
1 650,00
1 800,00
3 250,00
5 500,00
5 150,00
7 200,00

Kč s DPH

1 573,00
1 996,50
2 178,00
3 932,50
6 655,00
6 231,50
8 712,00

Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014
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UT 400 SDP

310,00
375,10
litina, jednoduchá
265 × 210 × 160
konstrukce

ECO L

510,00
617,10
plast, snadné spuštění 280 × 218 × 151
ventilu

SB1 +

400,00
484,00
plast, snadné spuštění 280 × 218 × 151
ventilu

SB1

3964

4048
600,00
726,00
plast, minimální síla
180 × 148 × 185
pro stlačení jazyku

SB 12 K

540,00
653,40
litina, široký jazyk,
270 × 200 × 150
snadné spuštění
3388 ventilu
LMN 060
1 220,00
1 476,20
litina, robustní
290 × 237 × 165
provedení
4627
P 20
720,00
871,20
plast, jemné ovládání 305 × 226 × 160

3387

3944

3952

3710

rozměr
d×š×v
(mm)

360,00
435,60
plast, jednoduchá
295 × 215 × 165
konstrukce

ECO P

Kč bez DPH
Kč s DPH
materiál, popis

název

95

2 otvory

100 × 100

4 otvory

75 × 100

6 otvorů

80 × 40

4 otvory

76 × 40

4 otvory

100 × 100

4 otvory

100 × 100

4 otvory

100 × 100

4 otvory

uchycení
rozteč děr
(mm)

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

přívod
ø

připojení

plastový 9441

mosazný 4001

mosazný 4000

plastový 3171,
3173

mosazný 4003

plastový 3171,
3172

plastový 3171,
3172

mosazný 4003

ventil

plastový
jazyk

mosazný
trubkový
ventil

litinový
jazyk

nerez.
jazyk

nerez.
jazyk

plastový
jazyk

plastový
jazyk

plastový
jazyk

ovládání

1-5
možno
0,1-1

1-5

1-5

1-5
možno
0,1-1

1-5

1-5
možno
0,1-1

1-5
možno
0,1-1

1-5

1

1

1

1

1

1

1

1

ne

ne

možné
3703
3705
3707

možné
3703
3705
3706

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

-

+

+++

+++

+++

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+++

+++

+++

++

+++

+++

++

+++

-

-

-

-

-

-

-

vhodnost použití
provoz.
počet vyhří- cirkutlak
zvířat vání
lace skot telata koně ovce,
(at.)
koza

+

-

-

-

-

-

-

-

pes

obj. č.

SB 104 NT

100

2 otvory

uchycení
rozteč děr
(mm)

920,00
1 113,20
6 otvorů
plast, jen pro vodu
330 × 240 × 160
bez nečistot, otvor pro
100 × 100 × 180
3700 čištění
SB 112 NT 1 020,00
1 234,20
6 otvorů
plast, i pro mírně
330 × 240 × 160
znečištěnou vodu,
100 × 100 × 180
3664 otvor pro čištění
SB 24
1 140,00
1 379,40
6 otvorů
plast,
330 × 240 × 160
otvor pro čištění
100 × 100 × 180
4032
DBL-ECO
750,00
907,50
4 otvory
plast, jednoduchá
311 × 250 × 232
konstrukce,
220 × 205
3702 otvor pro čištění
DBL 4
990,00
1 197,90
4 otvory
plast, dvojitá stěna,
320 × 255 × 254
otvor pro čištění
180 × 190
3701
DBL 16 l
1 300,00
2 nerezové
1 573,00
úchyty
plast, výkonný plovák, 395 × 395 × 335
otvor pro čištění
450-460
3989
DBL 22 l
1 330,00
1 609,30
4 otvory
plast, výkonný plovák, 665 × 450 × 255
otvor pro čištění
527 × 785
3900

4415

rozměr
d×š×v
(mm)

590,00
713,90
pozink, pro cisterny
265 × 280 × 125
na pastvinu

S 1090

Kč bez DPH
Kč s DPH
materiál, popis

název

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

přívod
ø

připojení

plastový 4118

mosazný 4401

mosazný 4406

mosazný 4406

plastový 4034

mosazný 4419

plastový 3988

mosazný 4406

ventil

automatický
plovák

automatický
plovák

automatický
plovák

automatický
plovák

automatický
plovák

automatický
plovák

automatický
plovák

automatický
plovák

ovládání

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

0-5

1-5

1-5

1 - 15

1 - 15

1 - 10

1 - 10

1-10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

ne

ne

ne

ne

možné
4042
4065

možné
3704
4024

možné
3704

ne

ne

ne

ne

ne

ano

ne

ne

ne

+++

+++

+++

+++

+++ +++

+++ +++

+++ +++

++

++

++

++

+++ +++

pes

+++ +++

+++ +++

+

+

+++ +++ +++

+++ +++ +++

+++ +++ +++

+++ +++ +++

+++ +++ +++

+++ +++ +++

vhodnost použití
provoz.
počet vyhří- cirkutlak
zvířat vání
lace skot telata koně ovce,
(at.)
koza

U těchto napáječek se voda doplňuje do napáječky malým plovákovým ventilem. Jsou určeny jak pro individuální ustájení, tak pro menší skupiny zvířat, které mají celodenní přístup k vodě. Výhodou je, že
zvířata pijí tzv. z hladiny, tedy velmi pohodlně. Zásoba vody v misce je 2 - 3 litry, lze ji tedy snadno udržovat v čistotě. Pro snadnější čištění jsou některé misky na dně vybaveny zátkou.

obj. č.

Jazykové miskové napáječky jsou určeny pro individuální ustájení nebo pro malé skupiny zvířat. Nevýhodou je, že zvíře musí stlačit jazyk napáječky pro napuštění vody. Některá zvířata se bojí a nikdy se z
jazykové napáječky pít nenaučí. Oproti napájecím žlabům, se díky malému objemu zbytkové vody, mnohem snadněji udržují v čistotě. U některých typů lze jazyk zajistit, takže se zvíře napít nemůže, to se
využívá např. v případě jeho nemoci, kdy potřebujeme vědět, kolik vody zvíře vypije.

Napáječky miskové, mechanicky ovládané
Napáječky miskové, automaticky ovládané

Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014

Žlaby, kbelíky, sítě

Příkrmiště, ohradní panely

obj.č.

popis

Kč bez DPH

5982
6853
3982
3898
3616
3873
3482
3987
3999
3997
3981
3832

Síť na seno, oko 12 × 12 cm, černá
Síť na seno, oko 8 × 8 cm
Krmná mísa na zem, gumová s úchyty, cca 11 l
Krmná mísa na zem, gumová s úchyty, cca 20 l
Krmná mísa na zem, gumová s úchyty, cca 32 l
Žlab gumoplastový kulatý, 45 l
Žlab gumový, obdélníkový, šedý, cca 15 l
Držák na sůl plastový, šedý
Držák na sůl plastový, černý
Držák na sůl plastový, zelený
Držák na sůl FLEXI plastový, zelený
Odměrka na krmení s boční rukojetí, 2 kg

3481 - oranžový
3488 - červený
3489 - modrý
3485 - zelený

Kč s DPH

85,00
130,00
210,00
330,00
440,00
140,00
480,00
45,00
55,00
65,00
80,00
50,00

3982

5982
6853

102,90
157,30
254,10
399,30
532,40
169,40
580,80
54,50
66,60
78,70
96,80
60,50

3898

3502
3498
3616

3549

3873

3750

3500
3569
3501
3503
3482

3987

obj.č.

3750
3473

3473

3832

3981

popis

Kč bez DPH

Kbelík zednický, černý, 12 l
Kbelík pro koně, 12 l, závěsný
Kbelík plastový s úchyty, 45 l, zelený

3578

32,00
200,00
230,00

Kč s DPH

38,70
242,00
278,30

3300
3301
3302

3592

3594

3595

3589

obj.č.

popis

3595
3594
3589
3593
3592
3581
3582
3577
3578
3668
3570
3584
3669
3855
3856
3857

Žlab plastový KA, 8,5 l, 33 × 27 × 13 (22) cm, zelený
Žlab plastový KA, 8,5 l, 33 × 27 × 13 (22) cm, černý
Hrana pro hříbata, zelená
Žlab plastový KA, 13 l, s úchytem 33 × 28 × 38 cm, zelený
Žlab plastový KA, 13 l, s úchytem 33 × 28 × 38 cm, černý
Žlab plastový KA, 13,5 l, s držákem, 33 × 27 × 23 (33) cm, zelený
Žlab plastový KA, 13,5 l, s držákem, 33 × 27 × 23 (33) cm, černý
Žlab plastový KA, 12 l, 33 × 27 × 23 cm, zelený
Žlab plastový KA, 12 l, 33 × 27 × 23 cm, černý
Žlab s hranou rovný JFC, 15 l , 40 × 34 × 19 cm, zelený
Žlab plastový KA rohový, 24 l, 45 × 45 × 26 cm, zelený
Hrana žlab plastový KA rohový, 24 l, pro rohový žlab
Žlab s hranou rohový JFC, 20 l, 66 × 42 × 19 cm, zelený
Žlab rohový, kovový, pozink, 35 l, 45 × 34 × 24 cm
Žlab rovný, kovový, pozink, 35 l, 44 × 44 × 24 cm
Žlab oblý, kovový, pozink, 28 l, 55 × 35 × 24 cm
3668

3593

3577
Kč bez DPH

3669

170,00
150,00
170,00
170,00
150,00
210,00
180,00
180,00
180,00
600,00
350,00
160,00
600,00
960,00
960,00
1 050,00
3855

Kč s DPH

205,70
181,50
205,70
205,70
181,50
254,10
217,80
217,80
217,80
726,00
423,50
193,60
726,00
1 161,60
1 161,60
1 270,50

3582

3303
3304
3305

3581

3560

3570
3856

obj.č.

popis

Kč bez DPH

Kč s DPH

Příkrmiště plastové kruhové, plné, průměr 185 cm
Příkrmiště plastové, 4 místa - zvon, průměr 180 cm
Příkrmiště kruhové nízké, se sítí, pozink, průměr 170 cm
Příkrmiště kruhové nízké, plné, pozink, průměr 210 cm
Příkrmiště kruhové, se sítí, pozink, průměr 170 cm
Příkrmiště kruhové se sítí, pozink, průměr 210 cm
Příkrmiště kruhové plné, pozink, průměr 170 cm
Příkrmiště kruhové plné, pozink, průměr 210 cm
Střecha pro kruhová příkrmiště otočná
Přístřešek mobilní pro koně s plachtovou střechou 6 × 3 m
Deska podlahová, guma, 122 × 183 × 1,8 cm (2,2 m2)
Podestýlka z dřevěných hoblin, sušená, lisovaný balík 96 l / 460 l
Ohradní panel, výška 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 2,5 m
Ohradní panel, výška 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 3,0 m
Ohradní panely, výška 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 3,55 m
Ohradní panel s dveřmi, v. 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 2,5 m
Ohradní panel s dveřmi, v. 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 3,0 m
Ohradní panel s dveřmi, v. 1,6 m, 6 příček, pozink, délka 3,55 m
Ohradní panel, výška 1,45 m, 4 příčky, pozink, délka 2,0 m
Ohradní panel s dveřmi, v. 1,45 m, 4 příčky, pozink, délka 2 m
Kruhová jízdárna průměr: 15 m, 22 panelů 2 m + 1 dveře
Kruhová jízdárna průměr: 15,2 m, 15 panelů 3 m + 1 dveře

5 700,00
6 900,00
3 700,00
6 600,00
6 800,00
8 500,00
8 300,00
9 900,00
6 200,00
36 000,00
1 200,00
200,00
1 900,00
2 100,00
2 300,00
3 300,00
3 500,00
3 700,00
1 550,00
2 700,00
34 800,00
34 800,00

6 897,00
8 349,00
4 477,00
7 986,00
8 228,00
10 285,00
10 043,00
11 979,00
7 502,00
43 560,00
1 452,00
242,00
2 299,00
2 541,00
2 783,00
3 993,00
4 235,00
4 477,00
1 875,50
3 267,00
42 108,00
42 108,00

3520

Boční stěny
z protiprůvanové
síťoviny umožňují
koním výhled
a přitom je chrání
před větrem.
Snadná a rychlá
montáž bez potřeby
základů.

3308
3584

3556

3498
3556
3502
3508
3500
3569
3501
3503
3549
3308
3655
8370
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3560
3559

cena přístřešku je uvedena bez
vnitřních dělících panelů

3520

3857

3655
Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

3508

8370
Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014

Střihací strojky

Čištění na koně

Stříhací strojky pro koně od německé firmy LISTER se
vyznačují moderní konstrukcí a vysokým výkonem.
Především strojek EQUI CLIP Perfekt s výkonem motoru 240 W je určen pro profesionální použití. Strojky
jsou dodávány v praktickém plastovém kufříku se základním nožem LC 102 s výškou střihu 3 mm. Součástí
dodávky je i olejnička a klíč pro výměnu nožů.

Nabízíme potřeby pro péči o koně a koňskou srst i hřívu. Od stříhání přes hřebelcování až po mytí koní. Většinu zboží máme skladem a rádi vám
poradíme s výběrem.
Praktické uskladnění potřeb pro koně nejen pro
dospělé. Boxy na čištění nabízíme otevřené,
uzavřené s vyjímatelnou přihrádkou, tašku na
čištění nebo dětskou helmu, boxy pro děti. Boxy
Siena mají zesílené víko a lze si na ně stoupnout
a využít je jako stoličky například při zaplétání hřívy
či dalších činnostech.

obj.č.

popis

3956
3936
3369

Kč bez DPH

CUTLI
EQUI-CLIP Perfekt
EQUI-CLIP Aku

6 200,00
6 700,00
8 300,00

3902
3903

100 W

7 502,00
8 107,00
10 043,00

8123
8144

8146

9324
3956

9603

3936

Záruka 24 měsíců.

3369

obj.č.

popis

3829
3902
3591
3903
9602
9603

102 základní stříhání, výška střihu 3 mm
122 hladké stříhání „na kůži“, výška střihu 1 mm
107 hrubé stříhání znečištěné srsti, výška střihu 3 mm
1253 velmi jemné (veterinární zákroky), výška střihu 0,5 mm
Nůžky zahnuté, nerez
Nůžky prostřihávací, nerez

Kč bez DPH

850,00
970,00
820,00
1 450,00
160,00
165,00

Kč s DPH

1 028,50
1 173,70
992,20
1 754,50
193,60
199,70

8144
8146
8147
8055
8105
8112
8113
8123

8112

8147

obj.č.

3591

9602

240 W

Kč s DPH

Pro jemnější stříhání lze použít další typy
nožů. Nože lze nechat u nás samozřejmě
nabrousit. Pro broušení se musí používat
speciální bruska s hliníkovým kotoučem
o specifickém profilu. Nože se nesmí brousit
na magnetkách nebo jiných bruskách.

3829

90 W

popis

8376
Speciální systém proudění vzduchu zaručuje účinné chlazení jak motoru, tak i
převodovky a stříhací hlavy.
8378

popis

obj.č.

popis

40,00
45,00
20,00
60,00
70,00
81,00

Šampon pro koně Oster, s Aloe Vera, 946 ml
- s Aloe Vera a vitaminem B5. Je vhodným zejména pro koně s
citlivou kůží. Bez parfemace. Šampon je možné použít i pro
koně a hříbata s citlivou pokožkou. Aloe Vera a vitamin B5 mají
blahodárný účinek na kůži a srst. Koncentrát - ředění 1:12.
Šampon Oster pro koně bílé barvy, 946 ml
- zvyšuje lesk srsti běloušů. Výtažky z Aloe Vera a heřmánku mají
uklidňující účinek na pokožku a jojobový olej dodává pokožce
vlhkost. Jemné vanilkové aroma. Koncentrát - ředění 1:16.
Šampon Oster pro koně tmavé barvy, 946 ml
- podporuje přirozenou barvu a lesk srsti tmavých koní. Vitamíny
a další přírodní látky chrání kůži a srst. Koncentrát - ředění 1:10.

48,40
54,50
24,20
72,60
84,70
98,00

8100
3374
3051

8360

5849

8609

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

8111

8362

5795

284,40

235,00

284,40

235,00

284,40

obj.č.

popis

5788
5849
8110
8609
8111

Kartáč flexi, textilní posuvné poutko
Kartáč rýžový, motiv květy, gumové poutko
Kartáč na hřívu
Kartáč Magic na koně, plastový, mix barev
Kartáč se syntetickou směsí štětin, textilní poutko

5794

8360
8362
8100
8115
5795
5794
1568

popis

Kč bez DPH

105,00
110,00
60,00
90,00
85,00

8376

8378

Kč bez DPH

Šampon pro koně, DERMOCAN, 500 ml
Lesk na srst + kondicionér, 1 000 ml
Kartáč šampónovací
Stěrka na vodu, plast
Houba na mytí 23 × 12 × 5 cm
Rukavice na mytí 18 × 13 cm
Ostřikovací pistole kombinovaná „Comfort“

Kč s DPH

130,00
265,00
120,00
50,00
30,00
55,00
220,00

157,30
320,70
145,20
60,50
36,30
66,60
266,20

1568
5787

3926
obj.č.

8110

8115

3801

3780

8063

Firma Oster je záruka kvality, kterou
znají zejména majitelé psích salónů.
Zde představujeme profesionální
šampony pro koně vyrobené
z přírodních ingrediencí.

Kč s DPH

235,00

obj.č.

Kč s DPH

3928

5788

Nabízíme také box
na čištění s 8 - dílnou
výbavou pro děti
ve fialové (8063)
a růžové (8064)
barvě.

8361

Kč bez DPH

Hřbílko, gumové, malé
Hřbílko, gumové, velké
Hřbílko, plastové s hroty
Hřbílko, kovové, lakované
Hřbílko, kovové, spirálové
Hřbílko, kovové, lakované

411,40
411,40
411,40
254,10
254,10
72,60
36,30
36,30

Kč bez DPH

Hřbílka slouží jednak k odstraňování hrubých nečistot ze srsti koní, a to zejména hřbílka plastová, gumová či spirálová. Kovová hřbílka se používají hlavně k odstranění prachu z kartáčů, když se o ně otírají. Kartáče jsou v nabídce v širokém zastoupení a to s přírodními, umělými, krátkými
i dlouhými štětinami.

3051
3801
3374
3928
3780
3926

340,00
340,00
340,00
210,00
210,00
60,00
30,00
30,00

Ostřikovací pistole, houby a kartáče na mytí koní, šampóny pro koně, lesk pro koně na srst, ocas a hřívu jsou nedílnou sočásti výbavy pro koně.

8361

Hřbílka a kartáče

8055

Kč s DPH

Péče o srst

obj.č.

Snadné vyčištění filtru
bez použití nářadí.

Kč bez DPH

Box na čištění s vyjímatelnou přihrádkou SIENA
Box na čištění s vyjímatelnou přihrádkou SIENA
Box na čištění s vyjímatelnou přihrádkou SIENA
Sada čištění pro děti šestidílná - batoh, růžová
Sada čištění pro děti šestidílná - batoh, modrá
Kartáč na ocas a hřívu
Hřeben na ocas a hřívu
Hřeben hliníkový

8105

8113

Kč s DPH

127,10
133,10
72,60
108,90
102,90

5787
8117
8419
8078
8079
8999
5791

popis

Kartáč na hřívu s plastovým tělem
Háček na kopyta s kartáčkem, STANDARD
Háček na kopyta s kartáčkem, SUPER
Gumičky na hřívu, 800 ks, barva bílá
Gumičky na hřívu, 800 ks, barva černá
Nůž multifunkční, kapesní
Seřezávač hřívy

Kč bez DPH

70,00
20,00
30,00
70,00
70,00
180,00
75,00

Kč s DPH

84,70
24,20
36,30
84,70
84,70
217,80
90,80

8079

8117

8419

8078

5791

8999
Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014

Vybavení pro jezdce

Uzdečky, otěže

V naší nabídce najdete celý sortiment jezdeckých potřeb - bezpečnostní vesty (EN), jezdecké bezpečnostní
přilby (EN), chrániče páteře (EN), jezdecké rukavice, rajtky, jezdecké boty, jezdecké bundy, jezdecké vesty,
jezdecké mikiny, jezdecká trika a mnoho dalšího. Tak jako v každém sportu by měl být kladen největší důraz
především na bezpečnost jezdců. Jezdecké oblečení je vyrobeno přímo pro jezdecký sport.

Kožené uzdečky, podložené, s kombinovaným anglickým, švédským nebo mexickým nánosníkem od velikosti shetty po chladnokrevníka. Uzdečku lze pro citlivého koně doplnit návlekem na lícnice, nánosníkem nebo nátylníkem z umělého beránka.

popis

velikosti

Přilba jezdecká, bezpečnostní, semiš
Sako jezdecké, softshell, černé
Tričko závodní se stojáčkem, bílé
Plastron bílý
Spona na plastron, stříbrná, podkova
Rukavice Jersey bavlněné, bílé

Kč bez DPH

53, 54, 55, 56, 57, 58
XS, S, M, L, XL
S, M, L, XL

Rajtky závodní s plným sedem, dámské, bílé
Perka kožená jezdecká, CLASSIC

S, M, L
158, 164, 176, 36, 38, 40,
42,44
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45

1 089,00
1 208,80
302,50
217,80
193,60
78,70

940,00

1 137,40

750,00

907,50

shetty (0)

STANDARD
PFIFF
MEXICKÁ
IDOKRAS

Kč s DPH

900,00
999,00
250,00
180,00
160,00
65,00

velikost

popis

pony (1)

cob (2)

full (3)

8221
8808
8838
5977

8222
8809
8839
5974

8220
8806
8807
-

Kč bez DPH

Kč s DPH

340,00
600,00
770,00
560,00

411,40
726,00
931,70
677,60

8295

Toto oblečení je navržené pro závodní účely a splňuje požadavky pro jezdecký sport.
STANDARD

PFIFF

obj.č.

8295
8237
8218
8219

CLASSIC

MEXICKÁ

popis

Kč bez DPH

Čísla závodní na uzdečku, 3 číslice, s gumičkou, pár
Návlek na nánosník, nátylník, umělý beránek, černý
Čelenka zdobená 2 řady štrasových kamínků, černá, vel. 2
Čelenka zdobená 2 řady štrasových kamínků, černá, vel. 3

MONACO

120,00
100,00
350,00
350,00

8237

IDOKRAS
Kč s DPH

145,20
121,00
423,50
423,50

8218
8219

8234

popis

velikosti

Kč bez DPH

Přilba jezdecká CARBONIC
Mikina dámská fleece Sara, černá
Vesta jezdecká, prošívaná, černá
Rukavice jezdecké Pfiff, elastické
Rajtky dámské, Two-tone, černé
Minichaps, velurová kůže, černé
Podkolenky HH, šedé
Perka kožená MONACO

junior, S/M, L/XL
S, M, L, XL
XS, S, M, L, XL
S, M, L, XL
36, 38, 40, 42, 44, 46
XS, S, M, L, XL, XXL
31-35, 36-40, 41-43
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

650,00
680,00
780,00
250,00
790,00
390,00
120,00
960,00

8230

Kč s DPH

786,50
822,80
943,80
302,50
955,90
471,90
145,20
1 161,60

8232

obj.č.

8235

8230
8234
8232
8235
5820

popis

Kč bez DPH

Otěže bavlněné, se zarážkami, černé
Otěže protiskluzové, se zarážkami, černé
Martingal černý
Průvlečky bavlněné s poutkem
Chambon klasický

Kč s DPH

190,00
220,00
320,00
420,00
380,00

229,90
266,20
387,20
508,20
459,80
5820

Udidla

STIHLO

Přilba CARBONIC
Všechny bezpečnostní vesty, helmy i chrániče
páteře splňují standard evropské normy (EN).
popis

Přilba jezdecká CARBONIC, junior
Bezpečnostní vesta se zipem FLEX, dětská
Chránič páteře SWING
Triko s límečkem Beach dětské, šedo-růžové
Rajtky dětské Amalia, šedá kostka
Perka kožená jezdecká s tkaničkami MONACO
Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

Bezpečnostní vesta FLEX
velikosti

junior, S/M, L/XL
XS, S, M, L
S, M, L, XL
146/152
140, 152, 164, 170, 176
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Chránič páteře SWING
Kč bez DPH

650,00
1 900,00
1 240,00
320,00
730,00
960,00

Kč s DPH

786,50
2 299,00
1 500,40
387,20
883,30
1 161,60

STIHLO 2x lomené

Toto je nejjednodušší typ
udidla. Na něm začíná většina
koní. Jednoduché stihlo působí pomocí udítka na koutky,
jazyk, horní patro a dásně
koně. U tohoto typu udidla se
kroužky mohou volně pohybovat, což nezesiluje efekt při
tahu otěží.
popis

OLIVA

Udítko dvakrát lomeného
stihlového udidla se skládá
ze 3 kusů ležících v hubě
koně. Tvar „V“ se tak mění ve
tvar „U“, který je trochu více
anatomický. Vhodný pro
mladé a citlivé koně, kterým
dělá problém přijmout udidlo.

Vhodné pro všechny kategorie
koní. Výhodou tohoto udidla
je, že neskřípe koním koutky.
Na výběr je několik variant.
Toto je tenčí- ostřejší udítko
pro tvrdohubé koně. Udidlo je
vhodné pro zkušenější jezdce.

velikost
10

10,5

11,5

12

12,5

STIHLO
8250
8251
STIHLO 2x lomené
8278
OLIVA
8260 8263 8264 8265 8267
SNĚHULÁK
8275

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

8252 8253 5936 5937 5938
8279
8268
8276
-

Kč bez DPH

Kč s DPH

od 270,00 od 326,70
350,00
423,50
od 310,00
375,10
350,00
423,50

SNĚHULÁK
Udidla Pessoa, neboli
„sněhuláky“se používají
pro lepší práci s hubou
koně. Různé varianty
zapnutí otěží dávají
možnost zjemnit nebo
přiostřit působení udidla
v koňské hubě. Díky
pákovému efektu vhodné
pro serióznější koně
a zkušené jezdce.
další druhy na www.vseprofarmu.cz
Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014

Sedla a jejich příslušenství

Podsedlové dečky

Kožené jezdecké sedlo s kompletní výbavou pro začínající jezdce. Jezdecké sedlo doporučujeme vždy vyzkoušet na konkrétním koni. Pro dobře
padnoucí jezdecké sedlo je vždy určující míra osvalení a typ hřbetu koně.

Podsedlové dečky jsou dostupné v různých provedeních dle materiálu, tloušťky, tvaru. Dobře sají pot a tlumí nárazy sedla na hřbet koně. Dečky
mají různé proševy, zdobení a úchytky k sedlu. Většinu lze prát v automatické pračce při 30 - 40 °C.
ADRIANO

8150
8151

8152

BARI

8153
8120 - hnědá
8126 - modrá
8176 - černá

obj.č.

8150
8151
8152
8153
5896
8210
8116

popis

Kč bez DPH

Hobby + příslušenství, černé, velikost posedlí 16" pony
Hobby + příslušenství, černé, velikost posedlí 17,5"
Hobby + příslušenství, hnědé, hafling, velikost posedlí 17,5"
Hobby + příslušenství, černé, hafling, velikost posedlí 17,5"
Drezurní New Lord, velikost 17,5"
Návlek na posedlí, umělý beránek, béžový
Návlek na posedlí, umělý beránek, černý

3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 300,00
345,00
360,00

NEXT

8965 - modrá
8964 - hnědá
8966 - černá

4584 - červená
4586 - hnědá
4585 - modrá sv.

SKOKOVÁ

Kč s DPH

4 235,00
4 235,00
4 235,00
4 235,00
3 993,00
417,50
435,60

popis

Kč bez DPH

ADRIANO, full
BARI, full
NEXT, full
Skoková, full

8210

340,00
390,00
530,00
440,00

Kč s DPH

411,40
471,90
641,30
532,40

5874 - černá
5873 - modrá

5896
8116
obj.č.

8183

8173

8183
8173
5780
8190
8189
5781
5782
5783
5784

5780

8190
8189
5783

Šikmé třmeny k sedlu jsou vhodnější spíše
pro univerzální a skoková sedla - lepší přiložení
holeně a snazší prošlápnutí paty.

popis

Kč bez DPH

Třmeny nerezové, s gumou 12,5 cm
Třmeny nerezové, bezpečnostní, s gumou, 12 cm
Třmeny plastové, výměnné gumy, černé, 12,5 cm
Třmenové řemeny, STANDARD, černé, 130 cm
Třmenové řemeny, STANDARD, černé, 145 cm
Gumy do třmenů červené 12,5 cm
Gumy do třmenů modré 12,5 cm
Gumy do třmenů zelené 12,5 cm
Gumy do třmenů žluté 12,5 cm
Bezpečnostní třmeny k sedlu s gumou jsou
nejvhodnější pro sedla skoková, ale i pro
ježdění v terénu, kdy zvyšují bezpečnost.

330,00
730,00
430,00
220,00
265,00
185,00
185,00
185,00
185,00

Kč s DPH

399,30
883,30
520,30
266,20
320,70
223,90
223,90
223,90
223,90

Rovné třmeny
jsou pro drezůrní
a univerzální sedla.

8158

8159

obj.č.

8158
8159
8164
4589
8162

8164

popis

Kč bez DPH

PFIFF, full
LEOBEN, drezurní, full
Drezurní, full
HORZE, bordo, full
S kapsami

580,00
510,00
460,00
350,00
340,00

Kč s DPH

701,80
617,10
556,60
423,50
411,40
8162

4589

8208
8196 - 100 cm
8197 - 110 cm
8198 - 120 cm
8175 - 130 cm
8504 - 140 cm

8191 - 110 cm
8192 - 120 cm
8200 - 130 cm
8202 - 140 cm
popis

Podbřišník bavlněný, černý
Podbřišník neopren, s gumou
Podbřišník drezurní, neopren
Návlek na podbřišník, umělý beránek
Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

velikosti

100, 110, 120, 130, 140 cm
110, 120, 130, 140 cm
50, 60, 70 cm
70 cm

Kč bez DPH

170,00
450,00
440,00
170,00

8161
8156

Kč s DPH

205,70
544,50
532,40
205,70

8503 - 50 cm
8205 - 60 cm
8206 - 70 cm

8972
obj.č.

8156
8161
8972
8171

8171
popis

Jezdecká dečka s pobřišníkem
Tlumící podložka pod sedlo, umělý beránek, bílý
Tlumící podložka pod sedlo, pravý beránek
Tlumící podložka gelová

Kč bez DPH

480,00
335,00
1 250,00
1 100,00

Kč s DPH

580,80
405,40
1 512,50
1 331,00

Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014

Chrániče, bandáže

Deky

Bandážování chrání koňské nohy před různými poraněními nejen při výcviku, ale i při volném pohybu koní. Slouží jako opora šlach nebo při transportu koní (pokud nemáme k dispozici přepravní kamaše). Pravidelným a správným bandážováním zamezíme vzniku nálevek a nadměrnému
zatěžování koňských nohou, hlavně při déle trvající práci. Používáním bandáží / chráničů pro koně pomáháme zabraňovat vzniku vad a zranění na
nohou. Lze využívat některé z námi nabízených možností: kamaše, bandáže, zvony atd.
5826
5828
5827
5829
obj.č.
popis
Kč bez DPH
Kč s DPH
Kamaše neoprenové nebo
s plastovým výliskem, který
8281 Kamaše šlachovky + strouhačky, set 4 ks, černé, vel. 2
730,00
883,30
chrání a zpevňuje šlachu.
8217 Kamaše šlachovky + strouhačky, set 4 ks, černé, vel. 3
730,00
883,30
Možnost zakoupení před5826 Kamaše neopren přední, hnědé, vel. 2
360,00
435,60
ních šlachovek, zadních
5827 Kamaše neopren přední, hnědé, vel. 3
360,00
435,60
strouhaček nebo celého
5828 Kamaše neopren zadní, hnědé, vel. 2
360,00
435,60
setu. Vždy je třeba dbát na
5829 Kamaše neopren zadní, hnědé, vel. 3
360,00
435,60
zvolení správné velikosti
a udržování vnitřní
8388 Zvony gumové na suchý zip, set 2 ks, vel. M
160,00
193,60
výstelky čisté, bez písku
8389 Zvony gumové na suchý zip, set 2 ks, vel. L
160,00
193,60
či jiných nečistot,
8390 Zvony neoprenové, set 2 ks, vel. S
290,00
350,90
aby nedocházelo
8391 Zvony neoprenové, set 2 ks, vel. M
290,00
350,90
k odřeninám.
8392 Zvony neoprenové, set 2 ks, vel. L
290,00
350,90

Deky na koně jsou určeny k tomu, aby koni poskytly ochranu před špatným počasím, chladem nebo
teplem či obtížným hmyzem. Deky na koně se dnes vyrábějí z příjemných materiálů, jsou přizpůsobeny i pro celodenní nošení a ve většině případů koni umožňují pohodlný pohyb. Vybíráte-li deku na
koně, řiďte se rozměrem od kohoutku po kořen ocasu.

Zvony chrání zejména patky předních kopyt před
zášlapy při doskoku nebo se používají pro koně,
kteří mají tendenci k ušlápnutí podkovy.
8390
8391
8392

8388
8389

8324 - 115 cm
8013 - 125 cm
8014 - 135 cm
8015 - 145 cm
8016 - 155 cm

8281
8217

obj.č.

popis

8395
8396
8397
8398
8399
8373
8374

Bandáže elastické, set 4 ks, černé
Bandáže elastické, set 4 ks, zelené
Bandáže kombi fleece - elastické, set 4 ks, černé
Bandáže kombi fleece - elastické, set 4 ks, červené
Bandáže fleece, set 4 ks, modré
Kamaše zateplovací a transportní neoprenové, set 4 ks, M
Kamaše zateplovací a transportní neoprenové, set 4 ks, L

8396

Kč bez DPH

230,00
230,00
310,00
310,00
310,00
1 080,00
1 080,00

Kč s DPH

278,30
278,30
375,10
375,10
375,10
1 306,80
1 306,80

6679 - 125 cm
6676 - 135 cm
6677 - 145 cm
6678 - 155 cm
8026 - 125 cm
8027 - 135 cm
8028 - 145 cm
8029 - 155 cm

8397

8398

Lonžovací pomůcky
Lonžování koní pomáhá mladým koním najít správný rytmus. Pomáhá vytvářet a zpevňovat zádové svaly a v neposlední řadě slouží také ke správnému zahřátí a protažení svalů před vlastním ježděním.
obj.č.

popis

Kč bez DPH

Lonžovací obřišník, velikost 2
Lonžovací obřišník, velikost 3
Obnosek lonžovací, 3x stavitelný, vel. 3
Lonž měkká, 8 m
Lonžovací spojka
Bič lonžovací, jednodílný, 180 cm

610,00
610,00
680,00
170,00
100,00
195,00

Nepromokavé deky jsou určeny do výběhů, specielně zhotovené vazbou
Rip-stop a silnějšími vlákny (600D), s podlepenými švy. Mohou být zateplené
nebo jen podšité bavlněnou nebo fleece podšívkou. Důmyslné zapínání
a střihy těchto dek umožňují koním velkou volnost pohybu, aniž by se při
tom na koni nějak otáčely.

8399
popis

8520
8521
8519
8523
8524
8526

Odpocovací deky z měkkého
a hřejivého fleece materiálu
jsou lehké, prodyšné a velmi
dobře odvádí pot z těla
koně, zejména po práci
a napomáhají tak rychlému
doschnutí. V chladných
zimních měsících tím velmi
účinně chrání zádové
partie, srdíčko a plíce koně.
Odpocovací deky s krkem
velmi dobře přiléhají na
prsou.

cm

8373
8374

8395

Odpocovací, fleece, modrá
Odpocovací, fleece, modrá s popruhy
Nepromokavá 600 D, 0 g, modrá
Nepromokavá 600 D, 200 g, skořicová
Bederní, nepromokavá 450 D, refl. pruhy

Kč bez DPH

310,00
490,00
1 080,00
1 090,00
880,00

Kč s DPH

375,10
592,90
1 306,80
1 318,90
1 064,80

Kč s DPH

738,10
738,10
822,80
205,70
121,00
236,00

8519
8553 - M - černá
8554 - L - modrá
8130

obj.č.

8520
8521
Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

8523

4565 - 125 cm
4566 - 135 cm
4567 - 145 cm
4568 - 155 cm

8526

8524

5965

5963

8130
5965
5963

popis

Popruh na deku, elastický
Přezky hrudní - prodloužení deky, pár
Popruh na deku, pod zadní nohy, pár

Kč bez DPH

155,00
200,00
165,00

Kč s DPH

187,60
242,00
199,70

Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014

Ochrana proti hmyzu

Ohlávky

Velmi účinná ochrana před obtížným hmyzem. Masky v kombinaci ochrany uši / oči / nos nebo jen uši / oči.

Stájové a výběhové ohlávky v klasickém designu a několika typech provedení. Je možné si vybrat z několika variant ohlávek a to od velikosti 00
až do velikosti 5. Dále je možné si zvolit ohlávky jednou či vícekrát stavitelné, podložené neoprenem nebo měkkým fleece materiálem. Nabízíme
i provazové ohlávky a ohlávkové sety.

6294 - XS
6295 - S
8330 - M
8331 - L
8332 - XL

8320 - M
8321 - L
8322 - XL

5810 - L
5811 - XL

HIPPO

velikost

HIPPO
barva

modrá
červená
oranžová
fialová
hnědá
šedá

Kč bez DPH

00

0

1

2

3

6838
6839
6841
6840
6837
6836

8300
8301
8896
8478
8470
8474

8302
8303
8897
8479
8471
8475

8304
8305
8898
8480
8472
8476

8306
8307
8899
8481
8473
8477

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

Kč s DPH

108,90
108,90
108,90
108,90
108,90
108,90

CLASSIC
velikost

CLASSIC
barva
popis

Kč bez DPH

Maska síťová
Maska elastická
Maska s krytkou přes nos
Třásně, suchý zip
Čabraka na uši, s lemem, vel. 3
Deka proti mouchám
Repelent CLAC, 500 ml

8060 - 1
8062 - 2
8061 - 3

Kč s DPH

240,00
250,00
250,00
65,00
270,00
850,00
270,00

290,40
302,50
302,50
78,70
326,70
1 028,50
326,70

5869

popis

Kč bez DPH

60,00
80,00
95,00
195,00
110,00
240,00

Kč s DPH

72,60
96,80
115,00
236,00
133,10
290,40

6820 - 125 cm
6821 - 135 cm
6822 - 145 cm
6823 - 155 cm

8502
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5

8460
8455
8465

8461
8456
8466

8462
8457
8467

8463
8458
8468

8464
8459
8469

Kč s DPH

150,00
150,00
150,00

5778

PFIFF - modrá
PFIFF - červená
Provazová - mix barev
Náhubek černý

velikost
1

2

3

3065
8168

6857
6855
3066
8169

6858
6856
3067
8170

Kč bez DPH

181,50
181,50
181,50

Kč s DPH

185,00
185,00
125,00
330,00

velikost

MUSTANG
barva

1

2

3

modrá
červená
černá

8488
-

8489
8309
8308

8490
8311
8310

Kč bez DPH

170,00
170,00
170,00

Kč s DPH

205,70
205,70
205,70

PFIFF

223,90
223,90
151,30
399,30

Vodítka, vazáky
Vodítka pro koně opatřená otočnou karabinou, panik karabinou pro možnost rychlého vypuštění koně, nebo velmi silnou
Bull karabinou. Nejčastěji z různě pevných nylonových materiálů v různých variantách tkaní. Nabízíme i vodítko s řetízkem
- to se hodí spíše na předvádění při přehlídkách či výstavách.

8527

obj.č.

popis

Kč bez DPH

6861
6862
6863
6864
6816
6817
6818
6819

Vodítko s otočnou karabinou, modré, 2 m
Vodítko s otočnou karabinou, červené, 2 m
Vodítko s otočnou karabinou, černé, 2 m
Vodítko s otočnou karabinou, oranžové, 2 m
Vodítko s panik karabinou, modré, 2 m
Vodítko s panik karabinou, červené, 2 m
Vodítko s panik karabinou, černé, 2 m
Vodítko s panik karabinou, oranžové, 2 m

110,00
110,00
110,00
110,00
120,00
120,00
120,00
120,00

Kč s DPH

133,10
133,10
133,10
133,10
145,20
145,20
145,20
145,20

8529
8291
8530
8532

s pěnovou rukojetí, opletený

opletený nylonem s koženým šlehounem

4

popis

Jezdecké bičíky jsou ruční pracovní nástroje, určené k ovládání koně. Bičíky se vyráběli prakticky po celém světě již od pradávna a podle způsobu
užití vznikali bičíky různé délky, z různého materiálu a vzhledu a pro různé využití. Jezdecké bičíky jsou výbavou jezdce a lze je rozdělit do několika
skupin: skokové, drezurní, lonžovací, dětské atd.

Bič dětský s poutkem, 60 cm
Bič se šlahounem, 75cm
Bič s plácačkou, 65 cm
Bič skokový, 55 cm
Bič drezurní, 110 cm
Bič vozový, 160 cm

3

cm

Biče

obj.č.

2

MUSTANG

Deky proti mouchám jsou důležité v případě, že máte
koně, který je alergický na hmyz a chcete ho chránit
před nežádoucími účinky tohoto hmyzu. U koně, který je
alergický na sliny nebo toxiny hmyzu vpravené do kůže, se objeví alergická
reakce v podobě zánětu kůže, zčervenáním a tvorbou velkých, plochých, kulatých
otoků nebo vyvýšených uzlů s nebo bez tvorby krust. Následkem toho se koně
koušou a škrábou, což způsobí sekundární poškození a poranění kůže a později
její zesílení a zvrásnění. Deka proti mouchám zabrání této alergické reakci a
ochrání koně, pokud je aplikována včas. Deku proti mouchám či hmyzu by jste
měli začít používat s příchodem teplého počasí, kdy začíná výskyt tohoto hmyzu.
Deku proti mouchám můžete dát i v průběhu, když už se alergická reakce vytvoří,
aby jste ji pomohli rychleji léčit. Platí ale, že čím dříve objevíte tuto alergickou reakci,
tím rychleji by jste měli deku proti mouchám použít.

8527
8529
8530
8532
8502
5778

modrá
červená
černá

Kč bez DPH

1

obj.č.

8290
8291
5822
8292

popis

Vazák řetěz s popruhem, 70 cm
Vazák řetěz s PVC ochranou, 70 cm
Vazák gumový s bull a panik karabinou, 73 cm
Uvazovací kruh

Kč bez DPH

180,00
160,00
240,00
60,00

Kč s DPH

217,80
193,60
290,40
72,60

8290

8292

5822
Vazáky pro koně mají široké použití v koňských vozících, turnajových boxech, stájích, mycích boxech. Vazák je opatřen z každé strany jednou
karabinou. Z bezpečnostních důvodů je použita vždy panik karabina pro možnost rychlého rozepnutí např. v případě uklouznutí a pádu koně.
Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014

Pamlsky a lizy

Vybavení sedlovny, nářadí

Pamlsky pro koně s různými příchutěmi jsou vhodným doplňkem ke stravě a slouží jako zdravá odměna pro vašeho koně. Pamlsky jsou vyrobené
z obilovin prvotřídní kvality s přírodním obsahem minerálních látek a vitaminů. Jsou lisované do granulí, nedrobí se v kapse a koně je dobře přijímají. Dalším doplňkem vhodným pro koně jsou lizy. Nabízíme několik druhů a to lizy lisované v kosce nebo volně ložené ve vaničce.
obj.č.

popis

8861
8863
8865
8868
8862
8864
8866
8869

Kč bez DPH

Pamlsky DELICIA, 1 kg, banánové
Pamlsky DELICIA, 1 kg, jablečné
Pamlsky DELICIA, 1 kg, malinové
Pamlsky DELICIA, 1 kg, lékořice
Pamlsky DELICIA, 3 kg, banánové
Pamlsky DELICIA, 3 kg, jablečné
Pamlsky DELICIA, 3 kg, malinové
Pamlsky DELICIA, 3 kg, lékořice
3987

68,00
68,00
68,00
75,00
205,00
205,00
205,00
215,00

82,30
82,30
82,30
90,80
248,10
248,10
248,10
260,20

EZ

EZ

3816
6798

8861
8863

8865
8868

8862
8864

obj.č.

popis

3200
6798
3816
3987
3981

Sůl - lisovaná kostka - možno použít v EZ, 10 kg
Liz solný minerální SOLSEL bez Cu, 10 kg
Liz pro koně - možno použít v EZ, 10 kg
Držák na sůl plastový šedý
Držák na sůl plastový zelený FLEXI

Kč bez DPH

8093

90,00
105,00
180,00
45,00
80,00

8890

8782

8095

8098

3786
3747
3748
3784
3785
8340
8342
8350
8347
8346
8344

obj.č.

popis

8892
8785
8784
8786
8890
8782
8783
8891
8780
6260
6263
6268
6269

Premin Motion Plus - na klouby, 1 kg
Premin Imuno Plus - pro posílení imunity, 1 kg
Premin Hoofcare - pevnost a tvrdost kopyta, 5 kg
Premin Flix - ostropestřec + lněné semínko, 1 kg
Premin Stabe - klidový režim, 2 kg
Premin Performance - nižší a střední zátěž, 2 kg
Premin Mare - březí a kojící klisny, 2 kg
Premin Grower - pro hříbata, 2 kg
Premin Green - možno použít v EZ, 2 kg
Mikros VDK, 3 kg
Mikrop česnekový speciál, 1 kg
Mikrop Horse Herbs, 1 kg
Mikrop extrudovaný len, 2 kg
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Kč bez DPH

620,00
350,00
490,00
220,00
175,00
280,00
320,00
265,00
255,00
117,00
135,00
265,00
85,00

Kč s DPH

713,00
402,50
563,50
253,00
201,30
322,00
368,00
304,80
293,30
134,60
155,30
304,80
97,80

48,40
60,50
60,50
187,60
199,70
199,70
260,20
1 960,20

8086

8088

8096

8787

8788

popis

obj.č.

popis

8092
8095
8098
8787
8788

Mýdlo na kožené výrobky, 250 g
Olej na kožené výrobky, 500 ml
Krém na kožené výrobky s včelím voskem, 450 ml
Balzám BANG s včelím voskem, 200 g
Olejová emulze BANG s voskem, 1 l

Kč bez DPH

245,00
235,00
235,00
235,00
235,00
235,00
195,00
890,00
225,00
550,00
360,00

Kč bez DPH

150,00
120,00
155,00
125,00
125,00

Kč s DPH

181,50
145,20
187,60
151,30
151,30

3786

Kč s DPH

296,50
284,40
284,40
284,40
284,40
284,40
236,00
1 076,90
272,30
665,50
435,60

3784
8340

8342
8350

8347

8346

8344

EZ 8783

8780

3853

3823

Součástí nabídky je i mléčná
krmná směs pro hříbata
Multimilk Equi.

3695
3838

8893

3826
3828
6260

6263

8085

Kopytní nůž PROFI oboustranný, střední
Kopytní nůž PROFI široký, pravý
Kopytní nůž PROFI široký, levý
Kopytní nůž PROFI úzký, pravý
Kopytní nůž PROFI úzký, levý
Olej na kopyta Pedokur + štětec, 500 ml
Tuk na kopyta, 1000 ml
Kleště podkovářské štípací, široké, Knipex
Rašple na kopyta bez rukojeti, 35 cm
Rašple na kopyta DICK, 30 cm
Kleště podkovářské nýtovací

3827
8891

8087

103,50
120,80
207,00
54,50
96,80

obj.č.

8784

Kč s DPH

Kč s DPH

Minerální doplňky, které vám nabízíme v našem obchodě jsou určeny pro vitamino-minerální výživu koní. Nabízíme vitamino-minerální výživu pro
koně, březí a kojící klisny i hříbata. Pro každé zvíře je důležitá vyvážená hladina vitamínů. Minerální doplňky zabezpečují doplnění chybějících látek
a zlepšují tak kondici koně. Najdete zde minerální doplňky pro koně určené pro zlepšení pevnosti a tvrdosti kopyta, zlepšení celkového zdravotního stavu využitím přirozených antioxidantů vitamínů E a C i minerální krmivo se zvýšeným obsahem omega 6 a 3 polynenasycených mastných
kyselin a sylimarinu.

8786

40,00
50,00
50,00
155,00
165,00
165,00
215,00
1 620,00

8866
8869

8092

8785

Kč bez DPH

8097

Minerální doplňky

8892

popis

Věšák na uzdečku, práškový lak, šedý
Věšák na uzdečku, pryskyřičný lak, červený
Věšák na uzdečku, pryskyřičný lak, černý
Držák na sedlo, pevný, práškový, šedý
Držák na sedlo, pevný, pryskyřičný lak, červený
Držák na sedlo, pevný, pryskyřičný lak, černý
Držák na sedlo, sklopný, červený
Držák na 6 dek pro koně , na zeď

8084

3981

3200

Kč s DPH

obj.č.

8084
8093
8087
8085
8088
8096
8097
8086

6268

6269

3852

3824

3831
obj.č.

popis

3828
3853
3838
3826
3827
3823
3824
3852
3831
3695

Mistovací vidle plastové STANDARD, sólo
Mistovací vidle PRO, bílé, se skelným vláknem, sólo
Mistovací vidle plastové PREMIUM, zelené, sólo
Mistovací vidle plastové AUBIOSE, sólo
Mistovací vidle plastové STANDARD, s kovovou násadou
Mistovací vidle plastové AUBIOSE, s hliníkovou násadou
Mistovací vidle plastové STANDARD, hluboké
Mistovací vidle hluboké PRO, bílé, se skelným vláknem
Mistovací sada cestovní
Vozík 2 kolový, pozink., 225 l, 225 kg, výklopný

Kč bez DPH

150,00
255,00
350,00
490,00
285,00
730,00
230,00
295,00
310,00
6 000,00

Kč s DPH

181,50
308,60
423,50
592,90
344,90
883,30
278,30
357,00
375,10
7 260,00

Ceny jsou uvedeny v Kč k 20.3.2014

podporujeme jezdecký sport

Závody v roce 2014 na Borové u Chvalšin
17. - 18. května 2014
všestrannost - kvalifikace na Zlatou podkovu a KMK, pony, ZL - CNC*
24. - 25. května 2014
drezura - kvalifikace na Český drezurní pohár, OM pony a junioři, pony - T
12. - 14. září 2014
všestrannost - finále KMK
19.-21. září 2014
všestrannost - MČR junioři, mladí jezdci, ZK - CNC*, šampionát 7letých koní

více jak 4 000 položek najdete na e-shopu: www.vseprofarmu.cz
KAMÍR a Co. spol. s r.o.
Ferdinanda Pakosty 1148
395 01 Pacov
Telefon: 565 442 959
Mobil: 722 005 580
Fax:
565 442 858
E-mail: info@kamir.cz

ČESKÝ KRUMLOV
Za Jitonou 17
381 01 Český Krumlov
mobil: +420 723 227 214

JAROMĚŘ
Jezbiny 92
551 01 Jaroměř
mobil: +420 602 390 675

OLOMOUC
Přáslavice 37
783 54 Přáslavice
mobil: +420 724 809 863

PLZEŇ
28. října 68a
301 62 Plzeň-Bílá Hora
mobil: +420 602 602 182

LITOMYŠL
Dolní Újezd 62
569 61 D. Újezd u Litomyšle
mobil: +420 736 759 991

TŘEBÍČ
Kněžice - Brodce 3
675 29 Kněžice
mobil: +420 602 362 014

