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Vážení čtenáři,
milovníci koní,
dostává se vám do ruky již třetí vydání Jezdeckého katalogu, jehož
historie se začala psát v roce 2014 společně s Jezdeckým festivalem
v Lysé nad Labem. Již tehdy jsme si dali za cíl, že tato tištěná publikace, která je šířena také elektronickou formou prostřednictvím
internetu, nemá být pouhou brožurou vydávanou u příležitosti jedné, byť výjimečné, jezdecké akce. Chtěli jsme, aby vznikl ucelený
materiál, který poskytne zájemcům o jezdecký sport v souhrnné
formě informace, co zajímavého toto krásné odvětví neodmyslitelně spojené s koňmi nabízí v daném kalendářním roce.
Jezdectví je opravdu velmi pestré – vždyť jen pod hlavičkou
České jezdecké federace je osm disciplín. Zcela samostatnou kapitolou jsou dostihy. V České republice se navíc v posledních
letech rozmáhají i další disciplíny – jako jsou např. koňské pólo,
working equitation, trail či westernové ježdění a další. Možností
využití koní je i v dnešní přetechnizované době opravdu mnoho
a všechny se nám ani do našeho Jezdeckého katalogu nevešly.
Každopádně vám opět tzv. v kostce přiblížíme, co obnáší těch
osm klasických jezdeckých disciplín ČJF a na jaké jezdecké akce
se v roce 2016 můžete vypravit. Nezapomněli jsme ani na absolutní vrchol letošní sezony, kterým jsou olympijské hry v Riu.
Ano, i jezdectví má na olympiádě své zastoupení – ve skocích,
v drezuře, ve všestrannosti a v paradrezuře. Po delší době máme
velkou naději, že při tomto sportovním svátku nebudou chybět
ani čeští koně.
Cesta na olympiádu i paralympiádu je však hodně dlouhá
a trnitá. O tom by mohli vyprávět Jiří Pecháček, Jaroslav Hatla, ale i Aleš Opatrný či Anastasja Vištalová. My se podíváme
také na opačný konec – až k samým jezdeckým začátkům a ke
vzdělávání. Nově v jezdeckém katalogu získává prostor projekt
Pony-games, který hravou formou přibližuje jezdectví dětem na
pony. Tato novinka k nám přichází z Francie, stejně jako vzdělávací systém jezdců Francouzské jezdecké federace pod názvem
Galops® (vyslovujeme „GALO“). V poslední době je vyvíjena
snaha o jeho uplatnění v České republice a my jsme moc rádi, že
můžeme přispět informační osvětou.
Pokud vám i tento Jezdecký katalog alespoň částečně rozšíří
obzory na poli jezdeckého sportu, bude náš cíl splněn! Nechť je
vám dobrým rádcem i průvodcem na cestách za koňmi. Snad
se v jejich přítomnosti budeme setkávat stále častěji a v hojném
počtu!

Co jsou to GALOPS®?........................................................43
PRZECHWOZD skokové centrum minikoní.......................44
Spolek Dámy v sedle je tu již dvě desetiletí......................45
Střední škola chovu koní a jezdectví
Kladruby nad Labem.........................................................46
Národní hřebčín Kladruby je kulturním dědictvím..........47

Josef Malinovský
jednatel Equinet s.r.o.,
vydavatel Jezdeckého katalogu
a pořadatel Jezdeckého festivalu

Speciál – Kamír & Co. – vše pro farmu............................. 51
Texty a fotografie připravili: K. Návojová, L. Spiwoková,
J. Bělohlav, T. Holcbecher, L. Klingora, I. Krejza, J. Malinovský,
T. Tengler a další
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Osm různých disciplín
v režii České jezdecké federace
Zastřešující organizací pro všechny klasické jezdecké disciplíny, kterých je celkem
osm, je Česká jezdecká federace (ČJF).
Ta v České republice řídí dění v parkurovém
skákání, drezuře, všestrannosti, spřežení,
voltiži, vytrvalosti, reiningu a parajezdectví. ČJF je členem Mezinárodní jezdecké
federace FEI, a to již od roku 1927 a v neposlední řadě je členem České unie sportu.

Nejvíce
rozšířenou
disciplínou
je parkurové
skákání.

ČJF řídí a organizuje jezdecký sport
v České republice. Pod hlavičkou ČJF se
konají všechny oficiální národní a mezinárodní závody na území ČR, kterých
bylo v roce 2015 uspořádáno více než
500 ve všech v úvodu jmenovaných disciplínách.
Národní jezdecký svaz zodpovídá
také za registraci členů, aktivních sportovců a funkcionářů, hospodaří mimo
jiné s jejich příspěvky a je zodpovědná za
čerpání i distribuci finančních prostředků
také ze státních zdrojů.
V roce 2015 sdružovala tato instituce
více než 18.000 členů – fyzických osob,
z nichž přes 6.500 je držitelem některé
z licencí ČJF. To je počet osob, které mají
nejen klasickou jezdeckou licenci, ale třeba také licenci instruktora, trenéra, nebo
mají oprávnění rozhodčího nebo stavitele
parkurků a tratí. Stejně tak musí mít licenci každý kůň, který se účastní oficiálních
závodů. V loňském roce evidovala ČJF
přes 8.000 sportovních koní.
Členové vstupují do ČJF prostřednictvím klubů, kterých bylo v databázi
k poslednímu dni roku 2015 na patnáct
stovek. Struktura ČJF s některými rozdíly

Foto Kateřina Návojová

kopíruje víceméně krajské uspořádání republiky. Oblastí v ČJF je dvanáct, z nichž
nejvíce členů a také zorganizovaných závodů má oblast pokrývající Středočeský
kraj. Velké oblibě se jezdectví těší také
ve východních Čechách nebo na severní
Moravě.
Mnoho jezdců vyráží každý rok do
zahraničí na mezinárodní závody, které
zastřešuje Mezinárodní jezdecká federace
(FEI). V roce 2015 na takové závody vyslala jednotlivé jezdce případně celé početné ekipy při více než 200 sportovních
příležitostech. Navíc není nijak evidováno, jak často se objevují čeští jezdci na národních závodech v příhraničních oblastech, kde se díky dohodám se sousedními

federacemi dá startovat bez povolení národní federace. Toto číslo by účast Čechů
na různých akcích za hranicemi ČR jistě
ještě výrazně zvýšilo. n

Počty jezdeckých závodů ČJF
v roce 2015 dle oblastí
Celkem závodů 512
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Foto Kateřina Návojová

n
n
n

Praha – 3,7 %
Středočeská oblast – 24 %
Jihočeská oblast – 4 %
Západočeská oblast – 6,3 %
Severočeská oblast – 6 %
Východočeská oblast – 10,6 %
Jihomoravská oblast – 13 %
Severomoravská oblast – 15 %
Karlovarská oblast – 5 %
Královéhradecká oblast – 1 %
Zlínská oblast – 6,2 %
Vysočina – 5,2 %

Počty jezdeckých závodů ČJF
v roce 2015 dle disciplín
n
n
n
n
n
n

Všestrannost je velmi náročná, ale divácky atraktivní disciplína.

n

Skoky – 62 %
Drezura – 21,4 %
Všestrannost – 4,1 %
Spřežení – 3,5 %
Voltiž – 2,2 %
Vytrvalost – 2,3 %
Reining – 4,5 %
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Jockey Club ČR je hlavní autoritou
v českém dostihovém sportu

Pokud najdeme definici dostihu, zjistíme, že závody jsou důležitým měřítkem
pro zařazení koní do chovu. Jde v podstatě
o výkonnostní zkoušky koní plemene anglický plnokrevník. V základním principu
existuje dělení dostihů podle stanovené
trati: rovinové dostihy a překážkové.

ve stejné úrovni. Známe také steeplechase cross-country, kdy povrch vedle trávy
může být i písčitý či zoraný a koně překonávají mimo jiné i překážky, jejichž zdolání vyžaduje změny rychlostí, vylézání
a zlézání a další prvky. Třetím typem jsou
dostihy přes proutěné překážky.

Ty překážkové pak mohou být koncipované jako steeplechase, kdy koně na
travnaté dráze překonávají proutěné i pevné překážky, jejichž odskok i doskok je

První Jockey Club vznikl v polovině 18. století v Anglii. Začal organizovat
dostihový sport a vznikl první Dostihový
řád, kterým se turf všeobecně řídí. Tento

Vybrané dostihové dny v roce 2016
8. 5. 2016

Praha Velká Chuchle

Jarní cena klisen

15. 5. 2016

Praha Velká Chuchle

Velká jarní cena

21. 5. 2016 Pardubice

I. kvalifikace na Velkou pardubickou

23. 6. 2016 Praha Velká Chuchle

České derby

25. 6. 2016

Pardubice

II. kvalifikace na Velkou pardubickou

24. 7. 2016

Karlovy Vary

Oaks

20. 8. 2016 Pardubice

III. kvalifikace na Velkou pardubickou

28. 8. 2016 Praha Velká Chuchle

St. Leger

10. 9. 2016

Pardubice

IV. kvalifikace na Velkou pardubickou

9. 10. 2016

Pardubice

126. Velká pardubická steeplechase

Foto Ivan Krejza

Dostihový sport neboli turf zastřešuje v České republice Jockey Club ČR, a ten je také institucí oficiálně zastupující český dostihový sport v zahraničí. JCČR vydává předpisy pro tzv.
cvalové dostihy, povoluje pořádání dostihů, registruje majitele a vydává licence jezdcům
a trenérům. Dále schvaluje propozice pořádaných dostihů, jmenuje handicapera, stanovuje
poplatky pro účastníky dostihového provozu a může dočasně měnit Dostihový řád.

Dostihy jsou rovinové i překážkové.

model byl poté přijat i v dalších zemích.
V České republice se turf těší velké oblibě.
Nejznámějšími dostihovými závodišti jsou
Pardubice a pražské závodiště ve Velké
Chuchli. Vedle nich však probíhají mítinky na mnoha dalších místech, například
v Mostě, Karlových Varech, Slušovicích,
Kolesách či Lysé nad Labem.
Zcela samostatně pak stojí ještě klusácké dostihy, které u nás organizuje Česká
klusácká asociace. Ta je nejen nositelem
sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v České republice, ale také je
garantem šlechtění, evidence a výkonnostních zkoušek klusáka. n

Dostihový sport
v České republice
zastřešuje Jockey
Club ČR.

Foto Ivan Krejza
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Jezdecký festival
sdružuje jezdectví
pod jednu střechu
Jezdeckých akcí se v České republice konají každý rok stovky. Pouze Jezdecký festival na
výstavišti v Lysé nad Labem však sdružuje pod jednu střechu téměř všechny disciplíny pod
hlavičkou České jezdecké federace (ČJF) a navíc představuje některá další odvětví tohoto
rozmanitého sportu.
Hala „C“ lysolabského výstaviště se
již potřetí proměnila ve dnech 16. až 20.
března 2016 v jezdecké kolbiště s rozměry 61 x 26 metrů, na němž se během pěti
dnů střídají jezdci a koně ve více jak 30
jezdeckých soutěžích disciplín skoky, drezura, spřežení a voltiž. Pátou disciplínou
je všestrannost, která se koná poprvé na
území České republiky v oficiální halové
formě. Dle pravidel ČJF jde o atypickou
skokovou soutěž „Derby“, při níž jsou
však využity speciální přírodní překážky
pro halovou všestrannost.

Foto Kateřina Návojová

Další novinkou Jezdeckého festivalu
2016 je turnaj Pony-games. Tato disciplína
pro děti na pony se stává novým pilotním
projektem ČJF. Poprvé má svůj seriál 10
závodů, z nichž první je naplánován právě
v Lysé nad Labem. Poníky festival nejen

končí, ale i začíná. Středeční dopoledne je
tradičně vyhrazeno skokovým pony soutěžím, které jsou součástí seriálu Pony liga.
Na ně plynule navazují parkurové soutěže
pro velké koně. Ve znamení skákání jsou
i čtvrtek a pátek, kdy tato disciplína v rámci
festivalu vrcholí finálovými soutěžemi Zimního Jezdeckého poháru a také Grand Prix
Czech Equestrian Teamu. C-E-T zastřešuje
i poslední páteční soutěž. Tou je již zmiňovaná halová všestrannost.
Sobota je jako obvykle nejpestřejším
festivalovým dnem. Na dopoledne pořadatelé přichystali drezurní soutěže, mezi nimiž
převažují tzv. küry – neboli volné sestavy
na hudbu. S hudebním doprovodem jsou
i závody ve voltiži, jež přicházejí na řadu
odpoledne. Již v rámci večerního programu diváci mohou vidět netradiční skokovou soutěž Mini-maxi, po níž následuje
pestrá nabídka neobvyklých jezdeckých
vystoupení. Tečkou za večerními ukázkami
je čtyřspřeží z Národního hřebčína, které již
vlastně nastiňuje hlavní nedělní náplň. Tou
jsou vozatajské soutěže.

Foto Kateřina Návojová

Drezurní soutěže jsou na programu v sobotu
dopoledne.

Součástí akce je i veletrh jezdeckých
potřeb a všeho, co ke koním patří pod
názvem Jaro s koňmi. Ten částečně zabírá výstavní haly A1, A2 a B, které jsou
primárně určeny pro tradiční výstavu
zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin,
ekologie a zpracování výpěstků – ZEMĚDĚLEC – JARO 2016. Očekávaná
návštěvnost areálu výstaviště v době konání uvedených tří akcí je mezi 30 až 40
tisíci. Další desítky až stovky tisíc diváků
mohou dění v závodní aréně sledovat
prostřednictvím monitorů a televizních
obrazovek. Na sportovním kanálu České
televize si každý může zpětně připomenout průběh celého Jezdeckého festivalu
nejen díky zaznamenaným on-line přenosům, ale také v 60minutovém sestřihu ze
všech pěti dnů. On-line přenosy a rozsáhlé zpravodajství přináší také internetová
televize EquiTV, která je členem mediální skupiny Equinet. Právě ta zajišťuje
marketingový chod celého Jezdeckého
festivalu. Více se dozvíte na stránkách
www.jezdeckyfestival.cz. n

Vrcholem pro parkurové skákání je páteční
Grand Prix C-E-T.
Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Voltiži je vyhrazeno sobotní odpoledne.
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Atraktivní soutěže spřežení se přesunuly nově na neděli.
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Program Jezdeckého festivalu 2016
Středa, 16. března 2016 – dopolední program

Sobota 19. března 2016 – odpolední program

 Soutěž č. 1: ponyhandicap ZLP - Cena společnosti Equi transport

 Soutěž č. 21: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie

 Soutěž č. 2: ponyhandicap LP - Cena společnosti Equi transport

junior A - Cena EquiTV.cz

 Soutěž č. 3: ponyhandicap SP - Cena společnosti Equi transport

 Soutěž č. 22: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie

Středa, 16. března 2016 – odpolední program

 Soutěž č. 23: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie

 Soutěž č. 4: skoková soutěž Z - Cena o šampiona Gelorenu
 Soutěž č. 5: skoková soutěž ZL - Cena Nutri Horse
 Soutěž č. 6: skoková soutěž L* - Cena společnosti Equiservis

Čtvrtek, 17. března 2016 – dopolední program
 Soutěž č. 7: skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 100 cm

se žolíkem – Cena společnosti Equiservis
 Soutěž č. 8: skoková soutěž Z - Cena společnosti Fontána

Čtvrtek, 17. března 2016 – odpolední program
 Soutěž č. 9: skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 110 cm

se žolíkem - Cena společnosti Farnam
 Soutěž č. 10: skoková soutěž L* - Cena společnosti Kosch
 Soutěž č. 11: skoková soutěž S* - s finále - Cena společnosti Allrisk

junior A - Cena Jezdci.cz
junior B - Cena společnosti Irel
 Soutěž č. 24: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie

junior B - Cena společnosti Irel
 Soutěž č. 25: voltižní soutěž jednotlivců – ženy kategorie senior

- Cena EquiTV.cz
 Soutěž č. 26: voltižní soutěž jednotlivců – muži kategorie

senior - Cena Jezdci.cz
 Soutěž č. 27: voltižní soutěž skupin – kategorie junior

- Cena společnosti Irel

Sobota 19. března 2016 – večerní program
 Soutěž č. 28: skoková soutěž MINI-MAXI

- Cena Havens-krmivo.cz
 Kdo hraje Pony-games nezlobí
 Hra světel a minikoní s jejich vodiči

Pátek, 18. března 2016 – dopolední program

 Vystoupení Dámy v sedle

 Soutěž č. 12: skoková soutěž ZL - Cena Horse Style CZ

 Paralympijská drezurní cesta

 Soutěž č. 13: skoková soutěž L** - Cena společnosti Kamír

Pátek, 18. března 2016 – odpolední program
 Soutěž č. 14: skoková soutěž S** - s finále - Cena společnosti Allrisk

 Přehlídka plemenných hřebců ZH Písek
 Sedlový tandem koní Kinských
 Čtverylka chladnokrevných koní v sulkách
 Kür v podání drezurní mistryně ČR
 Voltižní exhibice

 Soutěž č. 15: Grand Prix Czech Equestrian Teamu – dvoukolová

 Rychlá kola 4x4 z Národního hřebčína

soutěž 130/140 cm bez rozeskakování
 Soutěž č. 16 - DERBY - halová soutěž ve všestrannosti - Cena
Czech Equestrian Teamu

 Soutěž č. 29: hobby soutěž dvojspřeží - Cena Pavo

Sobota 19. března 2016 – dopolední program
 Soutěž č. 17: drezurní soutěž vJ/2009 – kür (volná sestava na

hudbu) - Cena EquiTV.cz
 Soutěž č. 18: drezurní soutěž SG/2009 - Cena Jezdci.cz
 Soutěž č. 19: drezurní soutěž vIM/2009 – kür (volná sestava na
hudbu) - Cena společnosti Equicov
 Soutěž č. 20: drezurní soutěž GP/2012 – kür (volná sestava na
hudbu) - Cena společnosti Baloun

Neděle, 20. března 2016 – dopolední program
 Soutěž č. 30: soutěž jednospřežní - Cena Nutrin Professional

Neděle, 20. března 2016 – odpolední program
 Soutěž č. 31: soutěž dvojspřeží - Cena o šampiona Gelorenu
 Soutěž č. 32: soutěž čtyřspřeží - Cena společnosti MANMAT
 Pony-games – první oficiální turnaj

v novém jezdeckém odvětví pro děti na pony
- Cena společnost Phar Lap

Foto Petr Bečka

Hala C výstaviště v Lysé nad Labem
bývá při Jezdeckém festivalu často
zcela zaplněná.
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Inzerce

Vaše úspěchy
jsou i naše radost

Pet & Large Animals Rescue Service, Brno – Czech rep.
Pet & Horse Emergency is a unique non-governmental non-proﬁt
organisation operating the ﬁrst mobile ambulance to rescue injured,
sick or abused small & large animals in Central and Eastern
Europe.

Veterinární záchranná a převozová služba
Pet & Horse Emergency
1. Záchranná služba malých i velkých zvířat,
domácích mazlíčků, domácích zvířat, koní, hospodářských
a ZOO zvířat.

...vracíme život pod tvoje sedlo

We provide:
Acute veterinary emergency
Rescue and special transport of aﬀected animals
Transport of non-acute patients
Emergency service during the major equestrian events
Standing up of lying large animals
The capture of freely running large animals
Educational and preventive activities

&

Dispečink:
N O N S TO P

+420 778 011 112
+420 777 991 040

SOS 112 v případech přímého ohrožení života nebo
majetku, při živelných pohromách, autonehodách apod.

www.KonskaZachranka.cz | info@KonskaZachranka.cz | www.HorseEmergency.com

...we bring back life under your saddle

Hlavními partnery projektu jsou:

Děkujeme mediálním partnerům:

internetová televize o koních
a lidech kolem nich
www.equitv.cz
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Když chcete vědět víc...
... o koních
www.equichannel.cz

aktuální infoservis pro jezdce
www.jezdci.cz

Hipotéka přepravy koní
Vzdělávání v oboru přepravy koní

přeprava koní
www.horsetrans.cz
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V každé z osmi disciplín, které spadají pod křídla České jezdecké federace (ČJF) je organizováno mistrovství České republiky. Pro všechny sportovce je to domácí vrchol sezony,
protože vyššího titulu než mistr republiky při národních závodech nelze dosáhnout.
V letošním roce se republikové šampionáty odehrají na deseti různých místech.
O mistrovské tituly se závodí od nejmladší věkové kategorie dětí, přes juniory
a mladé jezdce až k seniorům. První sady
medailí se rozdají v Borotíně, kde se začátkem července pojedou soutěže všech
věkových kategorií ve vytrvalosti.

Foto Josef Malinovský

Desatero mistrovství
České republiky
v roce 2016

Mistrem ČR 2015 ve skocích se stal Aleš Opatrný.

Foto Josef Malinovský

Následně přijdou na řadu parkuroví
jezdci. Skoky jsou jedinou disciplínou,
která je podle věkových kategorií rozdělena mezi dva různé pořadatele a termíny. Mistrovské soutěže dětí a juniorů se
odehrají během druhého červencového
víkendu na kolbišti špičkového areálu
v Olomouci – Lazcích. Mladí jezdci a senioři se potkají o týden později v neméně
kvalitním zázemí Jezdecké společnosti
Equitana v Martinicích u Březnice.

Tradičního pořadatele má již řadu
let mistrovství republiky v parkurovém
skákání a drezuře pro děti na ponících.
Nejmladším nadějím jezdeckého sportu
budou medaile předány druhou srpnovou neděli ve Zduchovicích u Kamýku
nad Vltavou. Ve stejném areálu se během
následujícího víkendu uskuteční také re-

Nedílnou součástí republikových mistrovství jsou také soutěže oblastních družstev.

publikový šampionát v drezuře. V duchu
slučování disciplín do jednoho místa konání se klasickému drezurnímu mistrovství připojí paradrezura, která v minulosti
mívala své klání samostatně.
Foto Josef Malinovský

V uplynulých letech bylo pravidlem,
že soutěže všestrannosti se dělily mezi několik organizátorů. Letos se však všechny
kategorie včetně soutěží pro jezdce na
pony pojedou koncem července na dostihovém závodišti v Pardubicích.

Kromě medailí získávají umístění tradičně kokardy.

Termínová listina MČR 2016
6. 7. 2016

Borotín

7. – 10. 7. 2016 Olomouc
14. – 17. 7. 2016

Martinice

vytrvalost (všechny kategorie)
skoky (děti, junioři)
skoky (mladí jezdci, senioři)

28. – 31. 7. 2016 Pardubice

všestrannost (všechny kategorie + pony)

10. – 14. 8. 2016 Zduchovice

skoky a drezura (pony)

18. – 21. 8. 2016 Zduchovice

drezura (všechny kategorie + para)

10. – 11. 9. 2016

Krakovany

reining (všechny kategorie)

23. – 25. 9. 2016 Heřmanův Městec

spřežení (všechny kategorie)

23. – 25. 9. 2016 Čeladná

voltiž (všechny kategorie)

1. – 2. 10. 2016

Brno

paravoltiž

V polovině září se v Krakovanech nedaleko Kolína uskuteční mistrovství republiky v jediné westernové disciplíně spadající
pod jurisdikci ČJF, a to v reiningu. Tamní
ranč hostí reiningové mistrovství ČR, s výjimkou roku 2014, řadu let za sebou.
Východočeský Heřmanův Městec
bude hostit divácky velmi atraktivní
soutěže sportovních spřežení. Během
tři dny trvajících medailových bojů se
představí jezdci jednopřeží, dvojspřeží
i královské disciplíny čtyřspřeží. Stejný termín zvolila pro vrcholné závody
sezony také voltiž. Jejich mistrovství se
uskuteční v podhůří Beskyd v Čeladné.
Poslední sada medailí je připravená pro
paravoltižní jezdce. Tento národní šampionát je v plánu na první víkend v říjnu,
a konat se bude v Brně. n
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Uzdečky

od 530 Kč

Jezdecké boty

od 450 Kč

Jezdecké rajtky
Jezdecké rukavice

od 650 Kč

od 60 Kč

Podsedlové dečky

od 390 Kč

Jezdecké helmy

od 750 Kč

Deky na koně

Čištění na koně
od 30 Kč

U NÁS VŽDY ZA DOBROU CENU

od 425 Kč

Vše pro koně, jezdce, vybavení boxu a stáje, western, vozatajství......

www.EQUITUM.cz
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Sedm mezinárodních závodů
v roce 2016 na území ČR
Seznam mezinárodních závodů zapsaných
v kalendáři Mezinárodní jezdecké federace
(FEI) se v sezoně 2016 oproti minulému
roku snížil. Na území České republiky
se jich bude konat sedm. Dvakrát k nám
zavítají zahraniční jezdci na závody spřežení, jeden mítink čeká skokany, voltižéry,
drezurní i reiningové jezdce nebo vytrvalce.

V České republice
proběhnou v roce 2016
dvoje mezinárodní
závody spřežení.

Po šesti letech se do České republiky
vrací mezinárodní mítink v reiningu pod
označením CRI3*. Místem jeho konání bude ranč v Kozlovicích a odehraje se
v tamní hale na konci dubna. Voltižní závody napříč několika úrovněmi i věkovými
kategoriemi pořádá v prvním červnovém
víkendu tělovýchovná jednota ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pořadatel už třemi
úspěšnými ročníky v řadě obnovil tradici

Foto Josef Malinovský

Tradičně startuje kolotoč mezinárodních závodů v druhé půlce dubna
v Kladrubech nad Labem. Tamní Národní hřebčín pořádá Rudolfův pohár, což
jsou závody spřežení nejvyšší kategorie
CAI3*. Soutěže jsou vypsány pro jednospřeží, dvojspřeží a čtyřpsřeží.
mezinárodních voltižních závodů v České
republice. Vytrvalci mají v plánu závody
kategorie CEI2* ve Slavošově. Konat se budou během druhého červnového víkendu.
Brněnský areál na Panské líše zažije
v červnu jeden ze třech jezdeckých Světových pohárů, které České jezdecké federaci schválila Mezinárodní jezdecká
federace (FEI). V Brně je to konkrétně

drezurní CDI-W. Spolu s ním proběhnou
i soutěže kategorií CDI3*, juniorské CDIJ
a CDIP pro děti na pony.
Hned o týden později mohou do Světového poháru bodovat parkuroví jezdci
při mítinku J&T Banka CSI3*-W Olomouc. Navíc se tam bude konat kvalifikace juniorů na mistrovství Evropy CSIJ-A a soutěže pro jezdce do 25 let CSIU25.
Čtvrtou samostatnou kategorií jsou soutěže CSIYH pro mladé koně.

Foto Josef Malinovský

Do Světového poháru je započítávaná také soutěž pro čtyřspřeží v západočeských Nebanicích. Ta je navíc oproti
minulým sezonám koncipovaná jako
CAIO3*-H4W, to znamená, že se jí budou účastnit celá národní družstva a díky
dlouholeté tradici a mezinárodní spolupráci se dá očekávat velmi zajímavá zahraniční účast. Vedle čtyřspřeží se budou
konat také kategorie jednospřeží a dvojspřeží stejně jako zápřahy pony. n
Foto archiv pořadatele

Asi nejprestižnější sportovní událostí v ČR je J&T Banka CSI3*W Olomouc.

Termínová listina mezinárodních závodů 2016 v ČR
21. – 24. 4. 2016

Kladruby nad Labem

29. 4. 2016 Kozlovice
2. – 5. 6. 2016 Frenštát pod Radhoštěm
10. 6. 2016

Slavošov

CAI3*-H1, CAI3*-H2, CAI3*-H4, CAI2*-H1
CRI3*
CVI1-3*, CVICh1-2*, CVIJ1*-2*
CEI2*

17. – 19. 6. 2016 Brno Panská lícha

CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP

23. – 26. 6. 2016 Olomouc

CSI3*-W, CSIJ-A, CSIU25-A, CSIYH1*

28. – 31. 7. 2016 Nebanice

CAI3*-H1, CAI3*-H2, CAIO3*-H4 W, CAI3*P2,P4

Světový pohár v drezuře hostí Brno.
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Czech Equestrian Team
podporuje rozvoj
jezdectví v ČR
Czech Equestrian Team je veřejnosti známý především jako
jezdecký klub, v jehož stáji jsou ti nejlepší čeští jezdci a TOP
koně. Výraznou měrou však také podporuje rozvoj jezdeckého
sportu v České republice. Podrobnosti nám prozradila
v krátkém rozhovoru manažerka Czech Equestrian Teamu
Karina Divišová.
 Čím vás zaujal Jezdecký festival v Lysé

Foto Tomáš Holcbecher

nad Labem?
Festival získal naši pozornost jako výjimečná jezdecká událost. Není jen sportovním kláním, ale také místem setkání
většiny jezdeckých disciplín a zajímavých
doprovodných programů souvisejících
s jezdectvím. V České republice zatím není
příliš obvyklé, aby soutěže navštěvovalo
větší množství diváků z laické veřejnosti.
Prostředí výstavy, která do závodní haly
přivede mnoho lidí, často rodin s dětmi, je
tak současně skvělou propagací koní, jezdeckého sportu a všeho, co s tím souvisí.


Czech Equestrian Team je nejen
sportovním klubem, ale také organizací, která podporuje různými formami
rozvoj jezdeckého sportu. Jaké akce
kromě Jezdeckého festivalu podporujete?

tější projekt směřující k olympijské kvalifikaci pro Rio 2016.
 Kteří jezdci startují za Czech Equestri-

an Team?

Členkou C-E-T je také Anna Kellnerová.

publiky ve skocích, dlouhodobě sponzorujeme Memoriál Jana Kutěje.
V minulosti jsme též podpořili vzdělávání, např. podporou školení stylových
rozhodčí nebo účasti zahraničních stavitelů parkurů na českých kolbištích. Další
prostředky jdou do propagace jezdeckého sportu v médiích, zde bychom mohli
uvést internetové nebo televizní vysílání
záznamů ze závodů. V historii jsme se
podíleli na finančním zajištění výjezdů
na ME dětí, juniorů a mladých jezdců.
V současné době je bezesporu nejdůležiFoto Kateřina Návojová

Z jezdeckých akcí jsme opakovaně
finančně přispěli na zkvalitnění technického zabezpečení mistrovství České re-

Aleš Opatrný a Acovaro.

Jezdecké veřejnosti jsou pravděpodobně nejvíce známí Aleš Opatrný, Jaroslav
Hatla, Anna Kellnerová a Natálie Roučková, kteří nejčastěji míří na mezinárodní
závody. V našich barvách ale také můžete
vídat Barboru Kejvalovou nebo Karolínu
Javorskou. První dva jmenovaní jezdili
v roce 2015 a na počátku roku 2016 olympijskou kvalifikaci. Aleš Opatrný ve skocích a Jaroslav Hatla ve všestrannosti.


Co je nejvíce limitující v cestě
za olympijskou kvalifikací?

Každá z uvedených disciplín je specifická. Nicméně pro obě platí, že nejdůležitější a nejtěžší je najít a získat dobré
koně.
 Olympijská kvalifikace pro Rio 2016

je již minulostí, byť výsledek v době
uzávěrky Jezdeckého magazínu neznáme a nemůžeme tedy konstatovat,
zda Aleše Opatrného na olympiádě
uvidíme, či nikoliv. Jaké zkušenosti
vám tento kvalifikační boj přinesl?
Získali jsme řadu kontaktů. Na cestě
olympijskou kvalifikací jsme se setkali s mnoha zajímavými lidmi, kteří nám
zprostředkovali svůj pohled na jezdecký
sport a různým způsobem nás obohatili.
 Více o aktivitách Czech Equestrian

Ve všestrannosti startuje za C-E-T Jaroslav Hatla.
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Teamu se dozvíte na www.c-e-t.cz.
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Rok 2016 ve znamení
olympijských
a paralympijských her
K největším sportovním svátkům patří bezesporu olympijské hry. Pravidelný cyklus letní
olympiády se uzavírá právě v letošním roce a pozornost fanoušků se tak upíná k brazilskému Riu de Janeiru, kde budou v srpnu XXXI. letní olympijské hry probíhat. Během her se
budou konat soutěže v dvaatřiceti sportovních odvětvích. Jedním z nich je jezdectví.
XXXI. letní olympijské hry vypuknou naplno při zahajovacím ceremoniálu, který proběhne v pátek 5. srpna na
slavném fotbalovém stadionu Maracana
v Riu de Janeiru. Odstartuje tak sedmnáct
dní trvající maraton sportovních soutěží,
během nichž se rozdá 306 medailí.
Celkem dvaatřicet sportovních odvětví je v roce 2016 přizváno k účasti
na olympiádě. Jezdectví je jedním z tradičních olympijských sportů, jež byly na
programu her už více než před 100 lety.
Parkurové skákání se objevilo poprvé
v roce 1900 na hrách v Paříži, o dvanáct
let později se k nim přidala ve Stockholmu drezura a všestrannost.
Právě poslední jmenovanou disciplínou pravidelně představení jezdeckého
sportu začíná. V Riu je všestrannost na
programu hned druhý den po zahájení.
Týmové zlato budou hájit Němci. V roce
2012 v Londýně získali zlato v soutěži

družstev i jednotlivců. Německo je, co do
zisku medailí, nejúspěšnější zemí v historii her napříč všemi disciplínami.
Ve dnech 10. – 15. srpna se pojede
klasická drezura. Pozici vítěze se bude
snažit udržet Velká Británie. V Londýně
vyhráli Britové týmovou i individuální
soutěž. Parkurové skákání je na programu ke konci her. Respektive finále jednotlivců se bude konat 19. srpna, což je
dva dny před slavnostním ukončením
olympiády. Zlatá medaile ze soutěže
jednotlivců putovala před čtyřmi lety do
Švýcarska, soutěž družstev vyhrála Velká
Británie. Obě tyto země si zajistily postup
i tentokrát díky výsledkům na mistrovství
Evropy 2015.
Zatímco v drezuře a všestrannosti
Česká republika své zastoupení mít zcela
jistě nebude, parkurové skákání a také paradrezura na paralympijských hrách mají
reálnou naději. V době, kdy tento katalog

Olympijské hry 2016
v jezdeckých soutěžích
zahájí všestrannost.

Foto FEI

Jezdecká olympiáda vyvrcholí parkury.

nachází své čtenáře, je již jasno. Datem,
které vše rozhodlo, byl totiž 6. březen,
kdy skončilo kvalifikační období podle
pravidel Mezinárodní jezdecké federace
(FEI). O kvalifikaci do skokových soutěží
se snažil Aleš Opatrný.
Olympiádu tradičně následují Paralympijské hry. Ty proběhnou v Riu de
Janeiru od 7. do 18. září. Velké šance na
účast má česká paradrezurní Anastasja
Vištalová. Vše napovídá tomu, že Česká
republika bude mít poprvé v historii svého zástupce na jezdecké paralympiádě.
Tak budeme držet palce! n

Program XXXI. letní
olympiády v jezdectví
6. 8.

Všestrannost – drezurní zkouška
(družstva a jednotlivci)

7. 8.

Všestrannost – drezurní zkouška
(družstva a jednotlivci)

8. 8.

Všestrannost – cross-country
(družstva a jednotlivci)

9. 8.

Všestrannost – skoková zkouška
(družstva a jednotlivci)

10. 8.

Drezura – Grand Prix
(1. kvalifikace družstev a jednotlivců)

11. 8.

Drezura – Grand Prix
(1. kvalifikace družstev a jednotlivců)

12. 8.

Drezura – Grand Prix Special (finále
družstev a 2. kvalifikace jednotlivců)

14. 8.

Skoky (1. kvalifikace jednotlivců)

15. 8.

Drezura – Grad Prix Kür
(finále jednotlivců)

16. 8.

Skoky (1. kolo družstev a 2. kvalifikace jednotlivců)

17. 8.

Skoky (finále družstev a 3. kvalifikace
jednotlivců)

19. 8.

Skoky (finále jednotlivců)
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Foto Josef Malinovský

Český skokový pohár
zažije 15. ročník
s novou kategorií U25
Z velkého zájmu jezdců a diváků se těší Český skokový pohár, často označovaný za
extraligu českého parkurového skákání. V letošním roce se koná jeho patnáctý ročník,
v kterém čeká jezdce dvanáct mítinků. Jezdci mohou sbírat body letos nově ve čtyřech
různých túrách, pravidla seriálu se totiž rozrostla o soutěže pro jezdce do 25 let (U25).

Jezdci s nižší sportovní výkonností,
přesněji ti, kteří v posledních dvou letech
nestartovali v soutěžích vyšších než S**
(130 cm), mohou závodit v Amateur Tour.
Těšit se můžeme také na Junior Cup, který,
jak jeho název napovídá, podporuje sportovce do 18 let. Novinkou letošního roku
bude kategorie U25. Soutěžit v ní budou
jezdci ve věku do 25 let.

Seriál startuje tradičně v Martinicích,
kam si jezdci pro první bodový příděl
dojedou v dubnu. Na přelomu dubna
a května, pouhý týden po prvním kole, se
přesune série do Brna. V polovině května
pak přijde na řadu Ostrava a po ní jezdce
čeká Velká cena Kolína, která se nekoná
přímo v tomto malebném středočeském
městě, ale v nedalekých Němčicích, kde se
v loňském roce jela poprvé. První víkend
v červnu je po dlouhá léta rezervovaný pro
závody v Litomyšli, resp. v nedaleké Suché,
a hned za týden se celý „peloton“ vydá do
Opavy. Tamní organizátor se pyšní novým
kolbištěm, jež účastníci okusili premiérově
v roce 2015.
Foto Josef Malinovský

Jedinou ženou ve finále ČSP 2015 byla Barbora Tomanová.

Termínová listina ČSP 2016
21. – 24. 4. 2016
30. 4. – 1. 5. 2016
13. – 15. 5. 2016
19. – 22. 5. 2016
2. – 5. 6. 2016
9. – 12. 6. 2016
4. – 7. 8. 2016
18. – 20. 8. 2016
26. – 28. 8. 2016
9. – 11. 9. 2016
15. – 18. 9. 2016
22. – 25. 9. 2016
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Martinice
Brno
Ostrava
Kolín – Němčice
Litomyšl
Opava
Zduchovice
Ptýrov
Plzeň
Frenštát pod Radhoštěm
Hořovice
Olomouc – FINÁLE

Vítězové a umístění v Českém skokovém
poháru získávají krásné trofeje i kokardy.

Po bezmála dvouměsíční přestávce se
koná sedmý kvalifikační závod ve Zduchovicích u Kamýku nad Vltavou. Ptýrov
u Mnichova Hradiště má v polovině srpna
připravenou atraktivní noční Grand Prix.
Dalším mítinkem pak bude Plzeň, čímž
se seriál přehoupne do posledního měsíce. V září jezdce čekají ještě tři kola: ve
Frenštátu pod Radhoštěm, v Hořovicích na
Berounsku a v Olomouci. Právě posledně
jmenovaný pořadatel zároveň organizuje
i finále všech čtyř zmíněných túr.
Pozornost bude jistě přitahovat velké
finále Českého skokového poháru, které je koncipováno podle modelu finále
Světových jezdeckých her. Čtyři nejlepší
jezdci bodování žebříčku v něm absolvují parkur nejen se svým koněm, ale také
s koňmi každého dalšího soupeře. Okamžiky, kdy jezdec má možnost poprvé na
koně usednout několik málo minut před
vstupem do kolbiště, přinášejí řadu napínavých situací a výborných sportovních
výkonů. Více informací se dozvíte na
www.ceskyskokovypohar.cz. n
Vítězem finále ČSP 2015 se
stal Rudolf Doležal, který
v soutěži se střídáním
koní startoval poprvé
ve své sportovní kariéře.

Foto Josef Malinovský

Hlavní túrou seriálu je samotný Český
skokový pohár. V každých kvalifikačních
závodech je rozpisem vypsaná Grand Prix
neboli Velká cena s obtížností od stupně T*
(145 cm) až po T*** (155 cm). Podle obtížnosti jsou stanoveny přesné bodové příděly
podle konkrétního umístění v Grand Prix.

Foto Tomáš Tengler
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Český drezurní pohár
vstupuje do druhého
desetiletí
Seriál závodů Český drezurní pohár je, jak už název napovídá, určen drezurním jezdcům, kteří se mohou účastnit sedmi kvalifikačních kol konaných po celém území České
republiky. Seriál se uzavírá při finále v Martinicích u Březnice. V roce 2015 zažil ČDP svůj
jubilejní desátý ročník, takže letos vstupuje do druhého desetiletí své existence.

Seriál je přístupný jezdcům a koním
pouze s platnou licencí České jezdecké
federace. Vypsaný je ve dvou výkonnostních úrovních: Top Ten Cup a Challenge
Cup. Do jedné z kategorií je jezdec automaticky zařazen prvním startem v kvalifikačních závodech.

sune do Borové u Chvalšin. Tradiční pořadatel drezurních závodů JK Panská lícha
v Brně se ujal čtvrtého kola, jež se koná
v polovině června. Poté zavítají drezurní
jezdci do západočeských Nebanic, a první víkend v červenci se setkají ve Zduchovicích. Následně již zbývá poslední
sedmé kvalifikační kolo, které organizuje
Grunt Galatík v Těšánkách a po bezmála
dva měsíce dlouhé pauze, která nabídne
prostor dalším drezurním kláním včetně
mistrovství České republiky, se série vrátí
tam, kde začala. Finále se koná ve dnech
od 9. do 11. září v Martinicích.

Obtížnější kategorií je Top Ten Cup,
při kterém se jezdí úlohy Prix St. George,
Intermediate I a Intermediate Kür. Jezdci
a koně k účasti musí mít odpovídající výkonnost, je tak určená pro dvojice startující v SG a IM. Challenge Cup je naopak
určen pro jezdce, kteří do roku 2015 nebo
v roce 2016 startovali maximálně v úlohách obtížnosti stupně S (střední). Je však
povolená výjimka pro děti a juniory. Tito
jezdci mohou startovat s koňmi, kteří již
absolvovali úlohy až do stupně obtížnosti
TT (velmi těžké).
Český drezurní pohár má v letošním
roce sedm kvalifikačních kol. Osmým
závodem je již zmíněné finále. Začíná se
na přelomu dubna a května v Martinicích
u Březnice. O týden později hostí další
kolo Dvůr Stráň Garbrielka a během předposledního víkendu v květnu se túra pře-

Vítězná dvojice Top Ten Cupu 2015
Tereza Hábová v sedle Jamese Bonda.

Nejúspěšnější trojice jezdců ČDP 2015:
Fabrizio Sigismondi, Tereza Hábová a Adéla
Neumannová.

Obhajovat první místo v obtížnější
úrovni Top Ten Cupu by měla Tereza
Hábová, která vedle tohoto vítězství vybojovala v sedle Jamese Bonda v roce
2015 také titul mistryně České republiky.
V Challenge Cupu nenašla v uplynulém
roce přemožitele Ema Kopuletá s koněm
Belle-Ennie. Podrobnosti k pravidlům
a termínům jednotlivých kol najdete na
webu www.ceskydrezurnipohar.cz. n

Foto Tomáš Tengler

Oproti minulému ročníku nastaly dvě
významné změny. Sérii pořádá nový organizátor, který se také ujal pořádání finále.
Je jím Jezdecká společnost Equitana Martinice. Došlo také ke zjednodušení pravidel
a zejména k snížení počtu kategorií a úrovní, což je pro diváka i sportovce čitelnější.

První a poslední
kolo ČDP 2016
hostí Martinice
u Březnice.

Termínová listina ČDP 2016
29. 4. – 1. 5. 2016 Martinice
7. – 8. 5. 2016 Dvůr Stráň Gabrielka
21. – 22. 5. 2016

Borová

11. – 12. 6. 2016

Brno Panská lícha

24. – 26. 6. 2016

Nebanice

1. – 3. 7. 2016
16. – 17. 7. 2016
9. – 11. 9. 2016
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Zduchovice
Těšánky
Martinice – FINÁLE

Foto Tomáš Tengler
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Zlatá podkova
je seriálem
s nejdelší tradicí v ČR
Také jezdci všestrannosti a spřežení mají svůj seriál závodů. Známý je pod společným
názvem Zlatá podkova. Jedná se o nejdéle existující seriál jezdeckých závodů, v loňském
roce se totiž konal již jeho padesátý ročník. Šest vozatajských kol a sedm všestrannostních klání je zapsáno letos v jednapadesátém pokračování seriálu, který tradičně
vyvrcholí při srpnovém finále v Humpolci.
První ročník Zlaté podkovy se konal
v roce 1966. Dodnes se těší obrovské popularitě mezi jezdci i fanoušky jezdeckého sportu. Kvalifikační kola všestrannosti
a spřežení se konají zvlášť a jezdci při nich
sbírají body do průběžného žebříčku. Finále, které tradičně hostí Humpolec, mají
obě disciplíny společné.
Kvalifikace všestrannosti se rozběhnou
v dubnu v Pardubicích. Na přelomu dubna
a května hostí další kolo Dvoreček. Druhý víkend v květnu se bude o další body
bojovat v Těšánkách a o týden později
v Borové. Začátkem června se série přesune do Brna na Panskou líchu, a po dalších
dvou kvalifikačních závodech v Lošticích
a Humpolci v červenci vše zamíří k srpnovému finále.
Pravidly Zlaté podkovy jsou stanoveny
celkem čtyři výkonnostní úrovně pro jezdce všestrannosti. Nejvyšší úrovní je soutěž
nazvaná stejně jako celá série, tedy Zlatá
podkova. Jezdci se mohou, pakliže splní
podmínky dané pravidly, účastnit také Stříbrné a Bronzové podkovy. Poslední jmenovaná je určena pro děti a juniory. Pro mladé

čtyřleté a pětileté koně nebo pro starší koně,
kterým byla v letošním roce poprvé vystavena licence, je vypsána Soutěž nadějí. Na
své si přijdou i děti na pony.
Vozatajové soutěží o titul „Mistr
opratí“ a začínají v květnu v Semicích, po
nichž následují Těšánky. Další zastavení
zažije v červnu Mimoň a Mikulov a v následujícím měsíci se konají kvalifikace
v Pardubicích a Čakovičkách. Soutěže
Foto Jiří Bělohlav

Vítězem Zlaté podkovy 2015 ve všestrannosti
se stal Radko heidenreich.
Foto Josef Malinovský

Foto Jiří Bělohlav

Mezi nejúspěšnější jezdce ve všestrannosti
patří Robert Pokorný.

spřežení se jedou ve všech třech klasických typech zápřahů: jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží, avšak nejdelší tradici
má v tomto případě dvojspřeží.
Pro obě disciplíny platí pravidlo, že
účast ve finále mají zajištěnou vítězové
předchozího ročníku. Dále se postupuje
podle bodového hodnocení základních
kol. Prvenství ve Zlaté podkově získal v jubilejním padesátém ročníku Radko Heidenreich, a dá se očekávat, že se jej bude
snažit letos obhájit. Mistrem opratí dvojspřeží se stal Václav Coufalík, kategorii
jednospřeží vyhrál Jan Exnar a královskou
disciplínu čtyřspřeží ovládl Zdeněk Jirásek. Jména vítězů jednapadesátého ročníku Zlaté podkovy budeme znát v neděli
21. srpna. Podrobné informace k seriálu
najdete na www.zlatapodkova.cz. n

Termínová listina
Zlaté podkovy 2016
Pardubice, všestrannost
Dvoreček, všestrannost
Semice, spřežení
Těšánky, všestrannost
Borová, všestrannost
Těšánky, spřežení
Brno Panská lícha,
4. – 5. 6. 2016
všestrannost
11. – 12. 6. 2016 Mimoň, spřežení
18. – 19. 6. 2016 Loštice, všestrannost
25. – 26. 6. 2016 Mikulov, spřežení
9. – 10. 7. 2016 Pardubice, spřežení
16. – 17. 7. 2016 Humpolec, všestrannost
23. – 24. 7. 2016 Čakovičky, spřežení
19. – 21. 8. 2016 Humpolec - FINÁLE

16. – 17. 4. 2016
30. 4. – 1. 5. 2016
7. – 8. 5. 2016
7. – 8. 5. 2016
14. – 15. 5. 2016
21. – 22. 5. 2016

Mistrem opratí Zlaté podkovy 2015 v kategorii dvojspřeží je Václav Coufalík.
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Benjamin Cup ve všestrannosti
pro děti na pony
Pro děti, které se se svými poníky věnují všestrannosti, je připraven v roce 2016 další
ročník seriálu Benjamin Cup. V pěti kolech budou dvojice sbírat body podle přesně stanoveného systému popsaného v pravidlech seriálu.
drezurní zkoušky, terénní zkoušky a parkuru. Jezdec může startovat v soutěži
s více koňmi, hodnocena je vždy dvojice
jezdec a kůň.

Foto Jiří Bělohlav

Seriál je určen pro jezdce ve věku od
10 do 16 let na všech kategoriích pony.
Obtížnost kol je na stupni ZL. Formát
soutěže se skládá z klasických třech částí:

Benjamin Cup je určen pro děti věnující se všestrannosti.
Inzerce
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Termínová listina
Benjamin Cupu 2016
14. – 15. 5. 2016
18. – 19. 6. 2016
23. – 24. 7. 2016
27. – 28. 8. 2016
24. – 25. 9. 2016

Borová
Loštice
Heroutice
Brno Panská lícha
Přeštěnice

Do konečného hodnocení se započítává pět nejlepších výsledků z celé sezony,
pokud má dvojice výsledků méně než
pět, počítají se všechny. Bodování je nastaveno následovně: od hodnoty 150 jsou
odečteny dosažené trestné body v soutěži
a tento výsledek bude vydělen 10. Bodový
výsledek 0 mají nedokončené starty z jakéhokoliv důvodu a starty s dosaženým
výsledkem vyšším než 150 trestných bodů.
První setkání při Benjamin Cupu zažijí nejmenší naděje všestrannosti v Borové
v polovině května. Druhé kolo hostí v červnu Loštice. Dalším zastavením je červencové heroutické kolo a poté se túra přesune do
Brna na Panskou líchu. Poslední závod se
pak odehraje koncem září v Přeštěnicích. n

Jezdecký katalog 2016

Foto Josef Malinovský

Seriál Pony ligy letos již počtrnácté
Již čtrnáctý ročník má před sebou seriál Pony ligy, který je určen dětem, jež startují
s poníky ve skokových soutěžích. Vypsané jsou soutěže pro obě věkové kategorie dětí,
Pony liga a Pony extraliga. Navíc se děti závodící s velkými koňmi mohou přihlásit do
takzvaného Teenager Cupu.
Pro mladší věkovou kategorii dětí,
které startují v parkurových soutěžích
na ponících je určená Pony liga. Všechna kvalifikační kola ligy mají stanovenou
obtížnost stupně LP (70 – 90 cm dle kategorie pony), a účastníci finále závodí na
parkuru s obtížnosti SP (80 – 100 cm dle
kategorie pony). Do finále postupuje desítka nejlépe umístěných jezdců v pořadí
kvalifikace, respektive všichni se stejným
výsledkem na posledním postupovém
místě.
Pony extraliga je soutěž určená pro
starší děti, tedy ty, které jsou ve věku mezi
13 a 16 lety. Jejich základní kola stejně
jako finále mají obtížnost SP. Po vzoru
atraktivního střídání koní při finále Českého skokového poháru, také při finále
Pony extraligy si čtveřice nejlepších jezdců ze základních kol střídá mezi sebou
koně a kurz tak absolvují čtyřikrát.

U obou kategorií musí finalista dokončit alespoň jednu kvalifikační soutěž
s tím koně, s kterým bude startovat ve
finále, jezdec sám (možno na různých koních) musí dokončit celkově alespoň tři
různá kvalifikační kola.
Pro jezdce ve věku do 21 let, kteří závodí s velkými koňmi, je připravena třetí
kategorie série – Teenager Cup. V první polovině sezony budou soutěže pro
tuto sérii postavené na stupni obtížnosti
Z, tedy překážky budou dosahovat výšky 100 cm. V druhé části sezony dojde
k jejich zvýšení na 110 cm. Do finále postupuje deset nejlépe umístěných jezdců
v hodnocení základních kol.
Všechny tři popsané túry startují prvním kolem 16. března při Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem. Celý seriál vyvrcholí tradičně v Herouticích o víkendu
19. – 20. listopadu 2016. n

Finále Pony ligy se koná v heroutické hale.

Termínová listina
Pony ligy 2016
16. 3. 2016
27. 3. 2016
15. 5. 2016
2. 7. 2016
30. 7. 2016
4. 9. 2016
2. 10. 2016
6. 11. 2016
19. – 20. 11. 2016

Lysá nad Labem
Heroutice
Heroutice
Opřetice
Heroutice
Trnová
Trojanovice
Heroutice
Heroutice
Inzerce

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
353 549 410, 608 444 378
www.janahorse.cz
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Stylové
ježdění
jako základ
jezdeckého
umění
V parkurovém skákání, ve kterém z valné
většiny rozhodují o pořadí dvojic body
a dosažený čas, existují také soutěže,
v nichž hlavním měřítkem je jezdecký
styl. Ty jsou převážně vypisovány pro děti
a juniory.
V soutěži hodnocené na styl může
startovat maximálně 25 dvojic. Důvodem
je zachování objektivity, protože styl jezdce posuzují dva styloví rozhodčí, a vyšší
množství dvojic v jedné soutěži by mohlo
zkreslit jejich vnímání každého výkonu.
Speciálně proškolení styloví rozhodčí
hodnotí styl skoku známkou na škále od

Foto Josef Malinovský

Stylové soutěže jsou
převážně vypisovány
pro děti a juniory.

0 do 10 na jedno desetinné místo. Zpravidla, i když ne ve všech typech soutěží,
shrnou výkon sportovce také slovním
komentářem. Pro začínající jezdce v dětském či juniorském věku je velmi důležité a motivující, aby slyšeli hodnocení
a věděli, v čem jsou jejich silné a slabé
stránky.
Rozhodčí hodnotí kritéria, jako jsou
přiložená holeň, prošlápnutá pata, klidná
ruka, rovná záda, vzpřímení hlavy, pravidelný cval, správný rytmus a další. Výsledek ovlivňují i chyby na překážkách,
za něž se odečítá 0,5 bodu z celkové
známky.

Existují však také soutěže na styl
koně, kam patří například Kritéria mladých koní. Tam je komisaři posuzovaný
projev koně na parkuru a bodován je také
známkou v rozmezí od 0 do 10.
V posledních letech se na českých
závodištích zabydlely stylové soutěže ve
všestrannosti, kde se hodnotí styl nejen
v parkurové zkoušce dané soutěže, ale také
v terénní jízdě cross-country. I zde se pohybují udělené známky mezi 0 a 10 body.
Předpokladem pro kvalitně obsazenou a hodnocenou stylovou soutěž jsou
ve všech případech nezaujatí, objektivní
a výborně proškolení rozhodčí. n

Inzerce

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

prodejna

774 413 810

www.zooprodukt.com
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Dvacetkrát
Styl šampionát 2016
pro jezdce na pony
Foto Kateřina Návojová

Projektem, který zapojuje do praxe stylové ježdění dětí je Styl šampionát pony. V roce
2016 se koná již jeho pátý ročník. Devatenáct závodů je zapsáno v pravidlech seriálu jako
ty, na kterých si mohou děti na pony vyjet známky k postupu do finále. To je pak posledním dvacátým zastavením seriálu.

Styl šampionát pony 2016 zahrnuje 20 závodů.

Soutěže, které jsou hodnocené na styl,
mají v pravidlech jezdeckého sportu speciální články, podle kterých se řídí. Kvalifikační kola Styl šampionátu pro děti na
pony probíhají od března do července.
Seriál je určený pro děti ve třech různých kategoriích. V jedné soutěží děti ve
věku od 8 do 12 let na pony výškových kategorií S a A v handicapu. V dalších dvou
pak stejně staré děti na pony do 148 cm
a děti ve věku 13 až 18 let na pony s výškou do 148 cm. Jezdec je do seriálu zařazen automaticky prvním startem.
Finálové kolo je svěřeno pořadateli ve
Zduchovicích a pojede se 11. – 14. srpna.

Termínová listina
Styl Šampionátu pony 2016
6. 3. 2016
26. 3. 2016
9. 4. 2016
9. 4. 2016
17. 4. 2016
17. 4. 2016
30. 4. 2016
8. 5. 2016
14. 5. 2016
15. 5. 2016
28. 5. 2016
4. 6. 2016
11. 6. 2016
11. 6. 2016
18. 6. 2016
19. 6. 2016
9. 7. 2016
14. 7. 2016
29. 7. 2016
11. - 14. 8. 2016

Heroutice
Mělník
Děčín
Nové Zámky
Děpoltovice
Opřetice
Hořovice
Brno Panská lícha
Bohuňovice
Děpoltovice
Opřetice
Zduchovice
Martinice
Bohuňovice
Trojanovice
Mělník
Ústí nad Labem
Zduchovice
Heroutice
Zduchovice – FINÁLE

Pro postup do finále je třeba, aby dvojice,
tedy jezdec s koněm, získala minimálně
čtyři známky alespoň ze dvou závodišť.
V případě, že má dvojice za sezonu více
známek, počítají se čtyři nejlepší z nich.
Vítěz celého seriálu bude určen součtem
finálového hodnocení a čtyř nejlepších
známek z kvalifikačních kol. n
Inzerce

Inzerce

www.staj

Plemenní hřebci

arcus.cz

stáje Arcus Engineering Czech
Cardiff Dwerse
Hagen Z

Quimero – M

český teplokrevník, nar. 2007

zangersheide, nar. 2006

o: Guidam Sohn
m: 24/634 Mersi

o: Conquest van de Helle
m: Eoghan du Mervaux

vítěz finále KMK n 2013 v kategorii 6letí
n účast na MS mladých koní v Lanakenu
2013 n Kůň roku do 7 let v r. 2013 n

účast na MS mladých
koní v Lanakenu 2012
n polobratr Cento
Lana Arcus n vl.
výkonnost: 155 cm

CSI**Poznaň 2015 finále Middle Tour
(145 cm) 3.místo n vl. výkonnost: 145 cm

Koriandr

Cento Lano Arcus

český teplokrevník
nar. 1994

belgický teplokrevník, nar. 2004
o: Cento Lano
m: Eoghandu Mervaux

o: Cellebrio
m: Kordon Fuge

Cena 1 mražené ID = 3 000 Kč + DPH
Doplatek za březí klisnu = 9 000 + DPH

splňuje AP ČT
n vl. výkonnost

Kůň roku do 7 let v r. 2011 n 1. místo na MČR
n skoky 2013 n Kůň roku 2013 n 77. místo na WEG Normandy
2014 n 45. místo na ME AAchen 2015 n Několik umístění v Pohárech národů
n 3. místo v GP CSIO5* Barcelona 2015 n vl. výkonnost 160 cm

150 cm

Více info a příjem objednávek: Ing. Aneta Urbanová, tel.: 602 518 953, www.stajarcus.cz, info@stajarcus.cz, nebo na Facebooku
V roce 2016 spolupracujeme s MVDr. Monikou Najmanovou (+420 777 271 898 pro Brno a okolí)
a Ing. Radkem Tolmanem (+420 605 501 513 pro Plzeňský kraj), kteří Vaší klisně poskytnou kompletní servis. Doporučujeme!

Hrebci CT 2016
1879 CLIN D´OR ČT
*2010
Clinton I / Landor S / Contender
s
s
s
s
s
s
s
s
s

oldenburský teplokrevník
KVH 167 cm
moderní typ sportovního koně
účastník oldenburského kőrugu
ve Vechtě 2012 - gekőrt
2013 2.m. 70den.test Písek - 8,44 b
hřebec obdržel vysoké známky
za exteriér a mechaniku pohybu
finalista KMK 5-letých hřebců
kvalifikační kola 1x2.m, 4x3.m
ID čerstvé sperma 4.000,-Kč

2227 MONACO ČT
*2013
Millennium / Fidermark / Caprilli
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

oldenburský teplokrevník
KVH 165 cm
excelentní drezurní rodokmen
potomek hřebce Fidermarka Bundeschampion 2002 GP s M. v. Baalen
na aukci hříbat ve Vechtě hodnocen ELITE
körung Redefin 2015 - prémie
vyniká výraznou mechanikou pohybu,
elastickým a prostorným klusem a cvalem
rodokmen z otcovy strany zastupuje známou
východopruskou rodinu klisny Martchen 903
ID čerstvé sperma 8.000,-Kč
600 EUR klisny ostatních PK

2225 COLA
*2001
Contender / Lasino / Corleone
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

ENY

50

LEVA
S
%

CL
PRO

5171 LORD WEINGARD
*2001
Lordanos/ Landadel/ Weinstern

holštýnský teplokrevník
s oldenburský teplokrevník
KVH 166 cm
s KVH 168 cm
AKCELERAČNÍ HŘEBEC
s AKCELERAČNÍ HŘEBEC
2004 30d.test Schlieckau s nejvyšším
s 2003 Vechta - prémiovaný hřebec
hodnocením za skok
s 2004 30-denní test - 8,63 b za skok
exceloval v soutěžích pro mladé koně
s 2010 úspěšný hřebec ve skokových
2006-2007 účastník Bundeschampionátů
soutěžích stupně T*** s Janem Sprehe
2008-2009 řada umístění v mezinárodních s v chovu - syn Lord Beckham - vítěz
soutěžích na úrovni T**, potomstvo T
meklenburského körungu
v chovu několik prémiovaných hříbat
s výkonnost potomstva stupeň „T**”
2006 oceněn I-c hlavní prémií
s 2013 odhad pl. hodnoty 145b dle NJF
2 synové - prémie - nejvyšší body za skok s ID čerstvé sperma 8.000,-Kč
hodnocení odhad pl. hodnoty 141b dle NJF s 750 EUR, ID mražené 250 EUR jiné PK
ID čerstvé sperma 8.000,-Kč
750 EUR, ID mražené 250 EUR jiné PK

STANICE HŘEBCŮ: ZH Tlumačov | Dolní 115 | 763 62 Tlumačov | tel.:+420576 771711, +420775224728 | email: hrebcinec-tlum@volny.cz | http://www.hrebcinectlumacov.wz.cz
SVAZ CHOVATELŮ ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA | U Hřebčince 479 | 397 01 Písek | Tel./FAX: +420 382 224 144 | email: info@schct.cz | http://www.schct.cz
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Mladí koně závodí
v chovatelských soutěžích KMK
Pod zkratkou KMK se všem jezdcům,
chovatelům a majitelům koní vybaví
seriál chovatelských soutěží Kritérium
mladých koní. Soutěží se v něm ve třech
olympijských disciplínách a účelem je
testování užitkových vlastností mladých
koní ve vyšším stupni kontroly užitkovosti, s využitím výsledků pro kontrolu
dědičnosti, v průběhu sportovní sezony na
vybrané části populace.

U parkurových mladých koní jsou základní kola rozdělena na první a druhou polovinu sezony s dvojí různou úrovní.

Soutěže jsou otevřené klisnám, hřebcům a valachům. Podmínky účasti přesně
ošetřují zásady KMK, které každoročně
vydává Svaz chovatelů českého teplokrevníka ve spolupráci s ČJF a dalšími
chovatelskými svazy.

Třetí disciplínou zařazenou do KMK
je všestrannost a závodí v ní opět koně již
jmenovaných věkových kategorií. Finále
všestrannosti se odehraje během prvního
zářijového víkendu v Pardubicích. n

KMK se účastní vždy čtyřletí, pětiletí
a šestiletí koně a série ve všech disciplínách končí finále. Dvanáct mítinků čeká
skokany v období od dubna do srpna. První víkend v září je pak na programu finále,
které se letos přesunulo po několika letech
ze Zduchovic na Panskou líchu do Brna.

Do finále v Brně budou mířit také nadějní drezurní koně. Než však postoupí
do samého závěru KMK, čekají je čtyři
kvalifikační závody v období od května
do července. V nich se vypisují speciální
drezurní úlohy určené přímo pro mladé
koně ve věku od čtyř do šesti let.

Termínová listina KMK 2016
– všestrannost
16. – 17. 4. 2016
7. – 8. 5. 2016
18. – 19. 6. 2016
2. – 4. 7. 2016
2. – 4. 9. 2016

Pardubice
Těšánky
Loštice
Vrchovany
Pardubice - FINÁLE

Termínová listina KMK 2016
– skoky
19. 4. 2016
11. 5. 2016
18. 5. 2016
1. 6. 2016
8. 6. 2016
15. 6. 2016
6. 7. 2016
12. 7. 2016
20. 7. 2016
3. 8. 2016
10. 8. 2016
19. 8. 2016
1. – 4. 9. 2016

Nové Zámky
Opava
Ptýrov
Zduchovice
Litomyšl
Mariánské Lázně
Zduchovice
Opava
Tachov
Brno Panská lícha
Litomyšl
Ostrava
Brno Panská lícha – FINÁLE

Termínová listina KMK 2016
– drezura
5. – 6. 5.
4. – 5. 6.
24. – 26. 6.
29. – 31. 7.
1. – 4. 9. 2016

Dvůr Stráň Gabrielka
Heroutice
Nebanice
Zduchovice
Brno Panská lícha – FINÁLE
Inzerce

0,300 CT
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Preferovaní hrebci 2016
2227 MONACO ČT
*2013
Millennium / Fidermark

1942 WARNESS ZH
*2010
Warrant / Larino
s
s
s
s
s
s

s
s

holandský teplokrevník (KWPN)
180 -172 - 195 - 22cm
hřebec s úžasnou mechanikou pohybu,
výborným skokem s výraznou silou
v odraze a s dokonalou obratností
od r. 2014 účastník kval.kol KMK
2014 finále KMK Zduchovice - 2.m
2015 finále KMK Zduchovice - vítěz
první potomstvo 2015 je hodnoceno
jako velice vyrovnané a nadějné, o tom
svědčí i vítězné hříbě z oblastní
jihočeské přehlídky hříbat plemene ČT
ID čerstvé sperma 7.000,-Kč
stanice ZH Písek
+420737274803

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

oldenburský teplokrevník
KVH 165 cm
excelentní drezurní rodokmen
potomek hřebce Fidermarka Bundeschampion 2002 GP s M. v. Baalen
na aukci hříbat ve Vechtě hodnocen ELITE
körung Redefin 2015 - prémie
vyniká výraznou mechanikou pohybu,
elastickým a prostorným klusem a cvalem
rodokmen z otcovy strany zastupuje známou
východopruskou rodinu klisny Martchen 903
ID čerstvé sperma 8.000,-Kč
600 EUR klisny ostatních PK
stanice ZH Tlumačov
+420775224728

2226 EMPIRE
*2009
Quidam de Revel/ Corrado I

2189 HEARTVIT
*2013
Heartbreak ZH / Caesar
s
s
s
s

s
s
s
s
s

český teplokrevník
171-162-188-21,5cm
vítěz předvýběru hřebců 2015 - prémie
typický hřebec středního rámce, výborný
styl skoku - skok dynamický, skokový
luk vynikající, s kvalitní mechanikou p.
zejména klus - prostorný a vydatný
korektní exteriér a dobrý charakter
otec Heartbreak ZH sportoval na úrovni
ST**, potomstvo dosahuje výkonnosti S*
potomek rodiny, která dala mezinárodní
i olympijské skokové koně
ID čerstvé sperma 5.500,-Kč
stanice ZH Písek
+420737274803

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

holandský teplokrevník (KWPN)
167,178,195,21,8cm
hřebec moderního sportovního původu
korektního exteriéru
2015 finále KMK Zduchovice - 2.m
2014 finále KMK Zduchovice - 3.m
účastník mezinárodních soutěží pro
mladé koně (Lanaken)
na tuzemských kolbištích sportuje do
obtížnosti 130cm
syn 11.hřebce ve světovém žebříčku
skokových hřebců
ID čerstvé sperma 8.000,-Kč
stanice ERC Mnětice +420775720030

Preferovaný hřebec je vybraný a doporučený hřebec RPK ČT a předsednictvem svazu chovatelů ČT k připuštění klisen zapsaných HPK ČT, HPK PRO nebo AP ČT.
Těmto klisnám a jejich majitelům svaz chovatelů přispívá částkou do 3.000,-Kč na březí klisnu. Hlavním úsilím SCHČT je trvalé zvyšování genetické úrovně českého teplokrevníka.
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Jezdecké disciplíny:

SKOKY
Jednou z nejrozšířenějších a nejoblíbenějších disciplín jezdectví na světě je parkurové
skákání. Nejinak je tomu v České republice. Členská základna ČJF má největší zastoupení
právě v této disciplíně. Stejně tak procento skokových závodů v celkovém počtu akcí
pořádaných pod hlavičkou zastřešující organizace je nejvyšší ze všech disciplín.

Členkou skokového A-kádru
je také Zuzana Zelinková.

Mezi nejlepší české
skokové dvojice
patří i Ondřej Zvára
s Cento Lanem Arcus.

jektovanou trasu. V základním principu
jde vždy o to, překonat trať s co nejnižším
počtem shození překážek a v co nejrychlejším čase.
Pravidla parkurového skákání však
rozlišují četné typy soutěží. Vedle klasických soutěží, kde se za jakýkoliv počet
shozených bariér z jedné překážky započítávají dvojici čtyři trestné body, existují
také soutěže, kde se sčítají body kladné,
nebo kdy se shození převádí do trestných
sekund.
V České republice se nejnižší parkury při oficiálních závodech staví s výškou
překážek do 80 cm, které jsou určené především dětem, začínajícím jezdcům nebo
mladým koním. Naopak na druhém konci škály obtížnosti stojí překážky s výškou
do 155 cm, kterou jezdci při mítincích
konaných na českém území překonávají
zřídka. Například mistrovství České republiky seniorů má nejobtížnější ze tří kol
stanovené na 150 cm.

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Logika této disciplíny je snadno pochopitelná. Dvojice, tedy jezdec a kůň,
překonává na takzvaném kolbišti překážky, které tvoří stavitelem parkuru vypro-

Foto Kateřina Návojová

Aleš Opatrný s Acovarem.

V mezinárodním měřítku se při závodech označených zkratkou CSI setkávají
nejlepší jezdci našeho reprezentačního
kádru s takto obtížnými parkury pravidelně. Často totiž bývají vrcholné soutěže
postaveny i s překážkami do 160 cm.
Nejvyššími cíly, které vrcholový sportovec v parkurovém skákání může mít,
jsou olympijské hry, Světové jezdecké hry
a kontinentální mistrovství. V posledních
letech je reprezentanty České republiky
možné stále častěji vidět na světových
kolbištích, a to i při dekorování mezi elitními dvojicemi světa.
Musíme zmínit loňský úspěch parkurového týmu v prestižní sérii zvodů Pohárů národů, které vypisuje Mezinárodní
jezdecká federace pod názvem Furusiyya
Nations Cup. Čtveřici českých skokanů
ve složení Emma Augier de Moussac,
Aleš Opatrný, Zuzana Zelinková a Ondřej Zvára, se v uplynulé sezoně podařilo
nejen vůbec poprvé v historii probojovat do finále série, která se konala v září
v Barceloně. Díky výborným výkonům
postoupili mezi nejlepší země Evropy,
s kterými v Poháru národů změří síly
v roce 2016. n
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Lifetime nutritional programme

Více informací o inovované řadě
Lifetime nutritional programme
se dozvíte na www.fitmin.cz
www.vimcimkrmim.cz

„Jezdectví jako životní styl“

Ě
NOV ENÁ
VŘ NA
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PR !!!

Vybavení pro jezdce i koně
Široký sortiment pro děti a pony
Kvalitní krmiva a krmné doplňky
Parkoviště v areálu
Mnoho klubových výhod

Jezdecké potřeby Horse Style
Bezručova 720/58 | 276 01 | Mělník
Otevřeno: Po–Pá 9–18, So 9–15
horsestyle@horsestyle.cz
www.horsestyle.cz
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Jezdecké disciplíny:

Drezura
Drezura je základem jezdeckého sportu, protože kůň i jezdec schopný závodit v ostatních
disciplínách musí mít alespoň minimální drezurní průpravu. Na soutěžní úrovni už pak jde
o výborný soulad koně a jezdce, jenž se ukáže při předvádění složitých cviků, které často
v podání špičkových jezdců působí jako snadný a lehce plynoucí pohyb.
Úloha je předváděná ve vytyčeném
obdélníku, který v závislosti na úrovni
soutěže může mít rozměr 20 x 40 metrů
nebo 20 x 60 metrů. Obdélník je ohraničen nízkým plůtkem a na jeho stěnách
jsou písmeny označené body, ve kterých
Foto Lukáš Klingora

Při drezurních soutěžích jsou dané
sestavy za sebou jdoucích figur a cviků,
které nazýváme drezurními úlohami.
Dvojice je předvádí v kroku, klusu a cvalu a jejich složení odpovídá sportovní
úrovni a zkušenostem koně i jezdce.

Mistrovství ČR i finále Českého
drezurního poháru vyhrála
Tereza Hábová
s Jamesem Bondem.

Adéla Neumannová je jednou z našich nejlepších
drezurních jezdkyň.

dvojice dané figury předvádí. Na nejvyšší
úrovni působí předvedení celé úlohy tak,
že divák sotva rozpozná pomůcky, které
během jízdy jezdec používá.
Kůň se na drezuru trénuje od počátku
jeho kariéry. Věk, kdy s tréninkem začít
je však individuální. V chovatelském světě se přihlíží k původu, protože někteří
hřebci předávají svým potomkům předpoklad právě pro tuto disciplínu.

Foto Kateřina Návojová

Foto Lukáš Klingora

Náš dlouhodobě nejlepší jezdec na mezinárodní scéně je Fabrizio Sigismondi.

V České republice je drezura druhou
nejrozšířenější disciplínou po parkurovém skákání. Pravidla jezdeckého sportu
popisují více než čtyřicet drezurních úloh.
Ty nejjednodušší jsou sestavené pro začátečníky z řad jezdců i koní. Naopak nejobtížnější úrovní je Grand Prix, která je
jako některé další úlohy vypisována často
jako volná sestava na hudbu, což přináší
divákovi vedle sportovního výkonu také
umělecký zážitek.
Předvedení drezurní úlohy hodnotí
sbor rozhodčích. Ti jsou zpravidla rozmístění v různých bodech obdélníku tak,
aby měli na předvedené cviky různé úhly
pohledu. Výkon ocení každý rozhodčí
známkou od 1 do 10, a to za každý cvik,
který je v úloze stanoven. Známky jsou
pak přepočítávány do procent a soutěž
vyhrává dvojice s nejvyšším procentuálním ohodnocením. n
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Jezdecké disciplíny:

Všestrannost
Divácky velmi oblíbenou avšak jezdecky
náročnou disciplínou je všestrannost.
Jezdec a kůň při závodech ve všestrannosti absolvují tři zcela odlišné zkoušky:
drezurní úlohu, terénní jízdu neboli cross-country a klasický parkur.

Všestrannost je divácky velmi
oblíbenou jezdeckou disciplínou.

Disciplíně se také často říká military,
což pramenní z původu ve zkouškách
vytrvalosti, rychlosti a poslušnosti vojenských koní.
Kůň pro všestrannost musí prokázat
skutečně nevšední schopnosti. Závody
trvají zpravidla tři dny a během nich je
požadováno, aby kůň se svým jezdcem
předvedl co nejvydařenější a neelegantnější drezurní úlohu, překonal fyzicky
náročnou jízdu v terénu a absolvoval parkur, kde se naopak klade důraz na přesnost. Stejně tak jezdec musí být všestranným sportovcem, navíc v cross-country je
velice důležitý jeho odhad na schopnosti
a kondici koně.
Disciplína má několik úrovní, od základních soutěží pro začínající jezdce, děti
nebo mladé koně až po nejvyšší obtížnost,
která se vypisuje při mezinárodních závodech a nese označení CCI4*. Všechny
mezinárodní soutěže se značí písmeny
CIC nebo CCI, podle skladby jednotlivých částí závodu a jejich náročnost určuje
počet hvězdiček od jedné do čtyř.

Foto Kateřina Návojová

Maximální důraz se klade na bezpečnost koní a jezdců. Pro účast v soutěžích
všestrannosti je nutné splnit základní kvalifikační požadavky, které rostou s tím, jak
roste obtížnost závodů. V případě nedostatků na straně jezdce nebo koně se stává
terénní jízda nebezpečnou, je tedy nutné,
aby byla připravenost sportovců před jejich startem maximálně prověřena.
Drezurní úlohy jsou sestavené pro
tuto disciplínu s ohledem na to, že jezdec ani kůň nejsou drezurními specialisty. Cílem je však stejně jako v klasické
drezuře předvést co nejladnější a nejpre-

ciznější výkon. Cross-country je naopak
prověrkou fyzické zdatnosti, ovladatelnosti, odvahy i vzájemné důvěry. Parkur zase vyžaduje od dvojice pozornost
a přesnost.
Harmonogram závodů má několik
možných formátů. Nejčastějším je tři dny
trvající mítink, kdy v prvním dni se jede
drezura, druhý den nastupují jezdci do
cross-country a vše je završeno třetí den
parkurem. Pravidla však umožňují otočit
pořadí terénní zkoušky a parkuru a vše
zkrátit na dvoudenní závody, což si získává mezi pořadateli čím dál větší oblibu. n
Úřadujícím mistrem ČR ve všestrannosti
je Robert Pokorný.

Foto Kateřina Návojová

Jediným novodobým českým olympionikem v jezdecké všestrannosti je Jaroslav Hatla, který startoval
při OH v Aténách a v Pekingu. Do Londýna se neprobojoval, stejně jako do Ria.

Foto Jiří Bělohlav
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Novodobější historie chovu koní v Písku začala v roce
1902, kdy byli do současného nově vystavěného
hřebčince poprvé umístěni plemenní hřebci, první
zmínka o stanovišti hřebců v Písku je však již z r. 1811,
kdy byl hřebčinec ještě umístěn ve “Švantlově dvoře“
ve městě.
Důvodem jeho založení byla snaha o zvelebení kvalitativně
neuspokojivého stavu koňské populace v tehdejším rakouském
mocnářství a byla reakcí na nedostatečné naplňování dřívějších dekretů
ukládajících šlechtě a stavům péči o koňstvo. Řízením plemenářského
vývoje a jeho organizací byla pověřena vojenská správa, která jej
zajišťovala až do vzniku československého státu a k plnému předání do
civilní správy došlo až v letech 1924 – 1925.
Šlechtění koní bylo tedy dáno státnímu hřebčinci do vínku již při jeho
vzniku a je jeho hlavní funkcí dodnes.
Práce lidí v něm se měnila v souvislosti s celkovým vývojem, přesto
však v hlavním principu zůstala stále stejná. Zdraví a pohoda koní,
neboli to čemu se dnes říká welfare, musí být na prvním místě.
Kromě plemenitby (přirozené i formou inseminace) se ZH Písek
zabývá:
 Odchovem teplokrevných i chladnokrevných hřebečků
(testační odchovny Nový dvůr a Humňany)
 Rannou testací potomstva jednotlivých plemeníků dle metodik
UCHS
 Zajišťováním 70denního staničního testu
 Nadstavbovou testací výkonnosti nově zařazených plemeníků
 Prodejem koní
 Výcvikem jízdy na koni
 Provozováním školícího střediska
ZH Písek dále spolupracuje s ČZU v Praze, Mendelovou univerzitou v
Brně, JČU v Českých Budějovicích při řešení vědeckovýzkumných
úkolů týkajících se chovu koní a jezdectví a slouží jako místo pro
odborné praxe a stáže studentů a veřejnosti.
Ucelený areál ZH Písek s architektonicky cennými budovami byl
vyhlášen 1. 7. 2010 „Národní kulturní památkou“.
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Jezdecké disciplíny:

Spřežení
Sportovní spřežení je disciplínou, která
podobně jako ve všestrannosti prověřuje
u koní širokou škálu vlastností. Závody se
skládají z tří různých zkoušek, počínaje
drezurou, která vyžaduje ladnost a eleganci, přes maraton, kde je třeba fyzické
kondice a jízdou mezi kužely, ve které je
důležitá přesnost a ovladatelnost.

Bezesporu divácky nejatraktivnější je
maraton, který je na pořadu během druhého dne závodů. Jezdec absolvuje řadu
v přírodě postavených překážek, kterými
projíždí v určitém pořadí. Překážku se

jednak snaží překonat v co nejrychlejším
čase, navíc nesmí chybovat shozením míčků, které jsou na překážkách rozmístěny.
V této zkoušce záleží na ovladatelnosti, obratnosti i rychlosti kočárových koní.
Poslední částí třídenního klání je jízda mezi kužely neboli vozatajský parkur.
Jezdec projíždí trasu, kterou tvoří dvojice
kuželů. Na každém kuželu je umístěn míček, jehož shození je penalizováno trestnými sekundami. Cílem je projet kurz
v co nejlepším čase a bez chyb, což z parkuru dělá zkoušku preciznosti. n

Ve sportovní disciplíně spřežení se
soutěží ve třech typech zápřahů: jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Posledně jmenovaný typ zápřahu je často nazýván královskou disciplínou. Závody se
skládají ze třech různých zkoušek, které
se jedou ve třech dnech.
V drezuře předvádí vozataj se svým
kočárem sérii po sobě jdoucích cviků.
Předvedení úlohy by mělo být co neladnější, rozhodčí posuzují klid koní, pravidelnost chodů i soulad.

Foto Ivan Krejza

Mistrem ČR 2015 v kategorii čtyřspřeží se stal Radek Nesvačil z Národního hřebčína Kladruby.
Inzerce
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Jezdecké disciplíny:

Vytrvalost
Foto Michaela Litovová

Vytrvalost, často nazývána z angličtiny také jako endurance, je disciplínou, při které
dvojice zdolává předem změřenou a vytyčenou trasu v přírodě. Účast v takovém závodě
vyžaduje maximální kondici jezdce i koně.

Mezi světovou špičku ve všestrannosti patří
Tereza Kopecká.

Určenou trasu musí pořadatel co nejpřesněji zapsat do rozpisu závodů, vede
terénem, často se střídají povrchy a dvojice zdolává různá převýšení. Při závodech
nejvyšší obtížnosti dosahuje délka trasy
160 kilometrů, které se stejně jako u dalších úrovní obtížnosti můžou jet v jeden
nebo ve dvou po sobě jdoucích dnech.
Jezdec musí mít výborný odhad na
zvolené tempo a momentální stav svého
čtyřnohého partnera. Maximální důraz se
skrze pravidla, kterými se toto náročné odvětví řídí, klade na zdraví a pohodu koně.

Ta také definují maximální průměrnou
rychlost, či délky povinného odpočinku
mezi jednotlivými závody. Kupříkladu
kůň, který dokončí nejobtížnější stošedesátikilometrový závod, nemůže startovat
v dalším klání dříve než za 33 dní.
Závod je rozdělen na etapy, po každé
z etap je nařízená přestávka a kůň musí
absolvovat veterinární prohlídku. Při sebemenším náznaku toho, že není schopen pokračovat, je veterinárním lékařem
vyloučen. Každá dvojice má doprovodný
tým, který v průběhu závodu dbá o chlazení koní i jezdců.
V rámci Mezinárodní jezdecké federace (FEI) i národní federace (ČJF) patří
vytrvalost k mladším odvětvím, přesto se
těší i v České republice velké oblibě. Pro
začínající jezdce či mladé koně je určená
nejnižší úroveň pod označením ZM, kdy
se délka trati dosahuje maximálně 39 kilometrů. n

Jezdecké disciplíny:

Reining
Reining je jedinou westernovou disciplínou zařazenou mezi jezdecká
odvětví v rámci Mezinárodní jezdecké federace (FEI) a ČJF. Prapůvod
reiningu vychází z pracovního využití honáckých plemen koní. Soutěž
prověřuje zejména ovladatelnost koně.
Dvojice předvádí podobně jako v drezuře sestavu cviků, v tomto případě se
pro ni používá výraz pattern. Je zapotřebí
naprostá ovladatelnost a soulad s koněm,
pomůcky a pobídky, které jezdec koni
dává by měly být pro diváky i rozhodčí
co nejméně znatelné.
Cviky vychází z nároků, které byly
kladeny na koně honáckých plemen
při jejich práci. Kůň musí být například
schopen v plném trysku zastavit, provést
rychlý obrat a podobně. Asi nejtypičtějším prvkem v sestavě je takzvaný sliding
stop, když kůň právě z trysku přejde do
zastavení. Patterny dále obsahují mimo
jiné rollback, tedy obrat o 180 stupňů
a přechod do cvalu, dále couvání, kruhy
nebo spiny.
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Reiningové soutěže
se jezdí ve všech ročních
obdobích v hale. V národním měřítku nesou
označení CRN, mezinárodní závody pod hlavičFoto Josef Malinovský
kou FEI je to pak zkratka
Asi nejtypičtějším prvkem v reiningu je tzv. sliding stop.
CRI. Stejně jako ostatní
jezdecké disciplíny, mají reiningoví jezdvr, který byl proveden korektně, avšak
ci kontinentální mistrovství a účastní se
bez žádného stupně náročnosti. Plusové
také Světových jezdeckých her.
body jsou rozhodčími přidělovány třeba
za hluboký, dlouhý a rovný sliding stop či
Předvedení patternu sleduje bedlivě
pravidelné a rychlé spiny. Naopak body
sbor rozhodčích, který pak cviky hodse odečítají, když je cvik proveden méně
notí na bodové škále začínající na nule,
korektně nebo neochotně.
horní hranice určená není a průměrné
hodnocení je sedmdesát bodů. Jednotlivé manévry se pak bodují na škále od
-1 ½ do +1 ½. Nulou se hodnotí mané-

Soutěží se účastní plemena výhradně
chovaná pro western, jako jsou quater
horse, paint horse či apaloosa. n
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Jezdecké disciplíny:

Voltiž
Při voltižní disciplíně cvičí jezdec sestavu cviků na neosedlaném koni, kterého vede lonžér na kruhu. Jde tak o zcela odlišné jezdecké odvětví, pro nějž musí mít jezdci – voltižéři
zejména výbornou gymnastickou průpravu.
Voltižní soutěže se zpravidla odehrávají v hale. Koně vede lonžér na kruhu
a jezdec na něm předvádí sestavu cviků.
Existuje pravidly daná povinná sestava,
která cviky a jejich pořadí přesně určuje.
Na závodech vždy voltižér soutěží nejprve právě v povinné sestavě, poté nastoupí
ve volné sestavě, kde si v rámci pravidel
připravuje úlohu ve spolupráci s trenérem
sám jezdec. Výkon sportovce hodnotí
sbor rozhodčích přidělenými body, jejichž
součtem vznikne konečná známka. Vítězí
jezdec s nejvyšším dosaženým skóre.

Další odlišností od ostatních jezdeckých disciplín je, že ve voltiži závodí ženy
a muži odděleně. Vedle mužské a ženské
kategorie jsou vypisovány soutěže pro
skupiny a dvojice – tzv. pas-de-deux.
Dlouhodobě je voltiž na mezinárodní
úrovni jedním z nejúspěšnějších odvětví
pod křídly ČJF, a to zejména v mužské seniorské kategorii. Jediným držitelem titulu
mistra světa v jezdeckém sportu je právě
voltižér Petr Eim. Vyhrál světový šampionát v roce 2008. Na pozici jedničky ho
poté vystřídal Lukáš Klouda, který v uply-

Foto archiv jezdce

Lukáš Klouda v posledních šesti letech nikdy
nechyběl při finále Světového poháru ve voltiži.

nulých šesti letech (včetně roku 2016) ani
jednou nechyběl ve finále Světového poháru, kam postupuje pouze šest nejlepších
sportovců z kvalifikačních kol. n

Jezdecké disciplíny:

Parajezdectví
V paradrezuře předvádí jezdec s koněm
drezurní úlohu tvořenou řady po sobě jdoucích cviků. Paradrezurní jezdci mají také
svoji volnou úlohu, tedy takovou, kterou si
ve spolupráci s trenérem sestavují sami. Jezdí se na hudbu a mezi jezdci a diváky se těší
velké oblibě. Volné úlohy se však zařazují
až na závodech vysoké úrovně.
Foto Josef Malinovský

Mezi disciplínami zastřešenými Českou jezdeckou federací najdeme i odvětví určená
pro postižené sportovce. Větší zastoupení
mezi jezdci má paradrezura, jezdí se však
také paravoltiž a Mezinárodní jezdecká
federace zastřešuje také paravozatajství.
Princip soutěží je velmi podobný jako při
závodech pro zdravé jezdce.

Mistrem ČR 2015 v paradrezuře se stal Lukáš Hnát, ale Anastasja Vištalová je dlouhodobě
nejúspěšnější paradrezurní jezdkyní na mezinárodní scéně. Dokonce se jí podařilo kvalifikovat
na paralympijské hry do Ria.

Předvedení úlohy je hodnoceno sborem rozhodčích, kteří udělují za jednotlivé cviky známku na stupnici od 0 do 10.
Celkový výsledek je dán součtem všech
známek a uvádí se obvykle v procentech.
Paradrezura je olympijským, respektive paralympijským sportem. V roce 2016
se koná paralympiáda v Riu de Janeiru
a Česká republika má velmi vysokou
šanci na účast, což se stalo poprvé v historii zásluhou Anastasji Vištalové, která
je dlouhodobě naší nejúspěšnější reprezentantkou v této disciplíně. Podmínkou
vstupu jezdce do soutěží je jeho zařazení
do kategorie dle stupně postižení, kterých
se rozlišuje celkem pět.
Další disciplínou, která spadá do parajezdeckého odvětví je paravoltiž. Hodnocena je stejně jako voltiž, s přihlédnutím
k hendikepu jezdce. Stejně jako u praradrezury i paravoltiž má své mistrovství
České republiky. Naopak paravozatajství
se u nás doposud neprosadilo. n
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Pony-games premiérově
pod hlavičkou ČJF
Výkonný výbor České jezdecké federace schválil pro letošní rok podporu pilotního
projektu Pony-games. Tato nová disciplína pro děti na pony zažije oficiální seriál
10 kvalifikačních závodů a finále. Celý seriál závodů Pony-games startuje 20. března
v rámci Jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem a vyvrcholí ve dnech
29. a 30. října 2016 ve Zduchovicích u Kamýku nad Vltavou.
Do finále postoupí 10 nejúspěšnějších
týmů z nižší kategorie (děti do 12 let, hry
úrovně č. 2) a vyšší kategorie (jezdci do
18 let, hry úrovně č. 1). Tým tvoří minimálně 4 jezdci a 4 poníci, maximálně jich
může být přihlášeno po 8. Mohou se li-

bovolně střídat závod od závodu, ale do
jednoho turnaje může nastoupit pouze
čtyř- až pětičlenný tým, jehož složení se
v průběhu hry nesmí měnit. Jezdci na ponících se dle pravidel Pony-games mohou
v rámci týmu střídat.

Do úrovně 2 patří
mj. hra pět vlajek.

Foto Jiří Zerzoň

Hra dva hrnečky.

V každém závodu bude pět nejúspěšnějších týmů získávat body od 5 do 1 za
umístění v turnaji, přičemž každý turnaj
zahrnuje pro nižší i vyšší kategorii vždy
nejméně 6 her.

Foto Jiří Zerzoň

A ze kterých her se bude vybírat?
V úrovni 2 jich je osm (slalom, míček
a kužel, pět vlajek, karton, provaz, dvě
vlajky, dva hrnečky a pošták) a v úrovni 1
se k nim ještě dalších osm her přidá (běž
a jeď, pět hrnečků, basket, kameny, dvě
lahve, teksab, pneu a malý prezident).
Existuje ještě také úroveň označovaná
jako „Elita“, a ta má dokonce 32 her! Jejich podrobný popis je publikován na internetové stránce www.pony-games.cz. n

Termíny Pony-games 2016

Foto Jiří Zerzoň

V Pony-games se soutěží v týmech.
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20. 3. 2016
9. 4. 2016
1. 5. 2016
15. 5. 2016
12. 6. 2016
19. 6. 2016
2. 7. 2016
6. 8. 2016
20. 8. 2016
24. 9. 2016
29. – 30. 10. 2016

Lysá nad Labem
Brno
Královice u Slaného
Tachov
Martinice
Trojanovice
Kobeřice
Olomouc
Pardubice
Mělník
Zduchovice (finále)
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Co jsou to GALOPS®?
Galops® (vyslovujeme „GALO“) je vzdělávací systém jezdců Francouzské jezdecké federace (FFE) a také název francouzských federálních diplomů, které osvědčují dosažení
určitého stupně vzdělání jezdce. V poslední době je vyvíjena snaha o jeho uplatnění
v České republice.
Jedná se o unikátní, propracovaný
a léty prověřený postup vzdělávání a výcviku jezdce, založený na principech francouzského pojetí jezdectví („les proncipes
de l'équitation à la Francaise“). Francouzská jezdecká škola a tradice se stala v roce
2011 nehmotným dědictvím UNESCO.
Jezdectví je aktuálně ve Francii třetím
nejprovozovanějším sportem v zemi.
Metoda Galops® vede postupně jezdce k celkovému poznání koně nebo pony,
rozvíjí schopnost s ním komunikovat,
tak aby praktický výcvik jízdy na koni
zaručoval získání kvalitního základu pro
maximální bezpečnost při jízdě a přinášel
především uspokojení z pokroku v učení. Zdůrazňuje respekt ke koni a pony,
ale také respekt jezdců jeden k druhému,
ke každému dalšímu, k trenérům a cvičitelům, k rozhodčím a také k životnímu
prostředí.

Foto Josef Malinovský

Celý systém byl ve Francii vytvořen
a zdokonalován v průběhu let především
pro potřeby jezdeckých klubů, pro zvýšení motivace jezdců ke vzdělávání, pro
získávání nových zájemců, kterým lze

nabídnout ucelenou strukturu výcviku,
zaručující zvýšení bezpečnosti a možnost
získání oficiálního osvědčení o získané
jezdecké úrovni. Velmi důležitou podmínkou výcviku dle Galops® je princip
školního koně ve výcviku, vhodně vycvičeného a zkušeného, přiměřeného věku.
Fungování francouzských jezdeckých
klubů je postaveno na existenci „sdíleného koně“ (cheval partagé) nebo pony,
který je užíván více jezdci a tím je jezdectví zpřístupňováno většímu množství zájemců a náklady na jeho držení se snižují.
Kluby jsou zodpovědné za poskytování
vycvičených koní svým členů za účelem
jejich jezdeckého výcviku.

kvalifikace. Členění bylo vytvořeno, aby
mohl být častěji, přesněji a jednotně zaznamenáván pokrok jezdce, což zvyšuje
výrazně motivaci jezdců a jejich cvičitelů,
trenérů, kolektivů jezdeckých klubů.

Vzdělávací struktura má ve fancouzském jezdectví dlouholetou existenci.
V roce 1979 byl systém založen pouze
na třech stupních s velkým rozdílem jezdecké úrovně. První odpovídal jezdecké
licenci (dnešní Galop® 4) , druhý cvičitelské (dnešní minimum Galop® 7) a třetí trenérské licenci (dnešní Galop® 8/9).
Byla pociťována potřeba vícestupňového
rozdělení. Od roku 1996 existuje rozdělení na 7 základních a celkem 9 úrovní GALOPS®. Dva nejvyšší stupně GALOP®
8 a 9 jsou určeny cvičitelům a trenérům,
vrcholovým jezdcům plnícím trenérské

První čtyři stupně Galop® jsou věnovány počátečnímu základnímu výcviku
jezdce. Galop® 4 je možno považovat
za mezník v získání určité samostatnosti
jezdce na dobře vycvičeném ovladatelném koni. Je nazýván „Osvědčením jezdce“ a lze jej přirovnat k u nás v ČR zaběhlým zkouškám základního výcviku jezdce
(ZZVJ). Úrovně Galops® také slouží ve
Francii k vypisování soutěží v rámci federace. Proto, aby mohl jezdec vstoupit do
vzdělávání pro budoucí instruktory (cvičitele) a trenéry, je požadována dosažená
úroveň Galop® 7.

Metoda Galops vede
postupně jezdce k celkovému
poznání koně nebo pony.

Velmi důležitou podmínkou výcviku dle Galops
je princip školního koně ve výcviku, vhodně
vycvičeného a zkušeného, přiměřeného věku.
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PRZECHWOZD skokové
centrum minikoní
Sezona 2015 proběhla ve skokovém centru opět ve znamení seriálu skokových závodů minikoní s vodičem PRZECHWOZD TOUR. Tyto závody se konaly při zajímavých akcích: Hudební
festival Pikovice, výstavy Koně v akci a Kůň 2015, při parkurových závodech Českého skokového poháru, či přímo v areálu skokového centra u Českého Brodu. Na podzim se pak v rámci
dne Velké pardubické běžel již 2. ročník dostihu minikoní s vodičem Malá Velká pardubická.

Termíny akcí PRZECHWOZD
23. – 24. 4.
2016
21. 5. 2016
4. 6. 2016
2. 7. 2016
3. 7. 2016
6. 8. 2016
3. 9. 2016

Skokové centrum minikoní rozvíjí
různé sportovní využití minikoní určené i pro všechny věkové kategorie jejich
vodičů a tak novinkou roku 2015 byl
1. ročník Velké ceny PRZECHWOZD

– terénní závod minikoní s vodičem,
který se konal pod záštitou hejtmana
Středočeského kraje a svojí rozmanitostí
a i náročností tratě v krásném prostředí
Pošembeří přilákal množství startujících

RZECHWOZD skokové centrum
minikoní pořádá celou řadu akcí.

Inzerce

Foto archiv
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15. – 16. 10.
2016

Dvoudenní skokový seminář
1. závod PRZECHWOZD TOUR
– Pikovice
2. závod PRZECHWOZD TOUR
– Přehvozdí
3. závod PRZECHWOZD TOUR
– Přehvozdí
Velká cena PRZECHWOZD –
Přehvozdí (terénní závod)
4. závod PRZECHWOZD TOUR
– Přehvozdí
5. závod PRZECHWOZD TOUR
– Pardubice
Malá cena PRZECHWOZD –
Přehvozdí (víceboj)

a diváků. Letošní již 2. ročník tohoto ojedinělého závodu, je připravován na 3. 7.
2016 a bude spojen s populární letní akcí
COUNTRY RADIA, které je významným mediálním partnerem skokového
centra a lze se tedy těšit na velké množství
diváků i závodníků.
Množství dalších informací o veškerém dění PRZECHWOZD skokového
centra minikoní s aktuálními informacemi o závodech, ukázkách a seminářích
a s mnoha fotografiemi najdete na Facebooku: PRZECHWOZD skokové centrum minikoní. n
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Spolek Dámy v sedle
je tu již dvě desetiletí
Spolek Dámy v sedle působí na poli dámského ježdění dvanáctým rokem. V sezoně
2015 bylo však potřeba podpořit sportovní sekci spolku, což vedlo ke vzniku
Ramik sidesaddle team CZ (RSST). Náplní
činnosti spolku Dámy v sedle je rozšíření
povědomí veřejnosti o jízdě na koni v dámském (bočním) sedle.

řenci ČR na polském oblastním mistrovství amazonek v Zakrzowě. Na MČR DS
v Tlumačově pak reprezentovaly RSST
tři jezdkyně.
V letošním roce jsou cíle vyšší a to
sice složit ekipu k reprezentaci na Němec-

kém dámském derby v Aachen, které se
uskuteční v polovině září. K tomuto cíli
směřuje i série soustředění s německou
trenérkou, aktivní jezdkyní a rozhodčí
Bettinou Keil. Pro začátečnice a mírně
pokročilé je připraven seriál soustředění pod vedením úřadující Mistryně ČR
v dámské drezuře a dalších členek RSST.
Zároveň jsou v přípravě nová pravidla jezdeckého sportu pro dámská sedla,
jejichž německý model je kategorizován
a tudíž vhodnější než doposud používaná
verze převzatá z Polska. n

Zájem o sportovní ježdění v bočním
sedu rok od roku roste. Důkazem je zvyšující se účast soutěžních dvojic jak na
národních tak mezinárodních soutěžích,
které jsou v ČR organizovány třikrát až
čtyřikrát do roka. RSST vznikl v roce
2015 jako reprezentační team podporovaný Sedlářstvím Ramik, se kterým Dámy
v sedle spolupracují již několik let.
RSST se přímo podílí na vývoji a testaci nových modelů dámských sedel
v praxi. Pod hlavičkou RSST reprezentovala Karolína Fränkelová se svými svě-

Zaujalo vás
dámské sedlo?
Tak pojďte jezdit
jako dámy!

Foto Jana Rauchová

Inzerce

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
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
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

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

www.equus-kinsky.cz
45

PR článek

Střední škola chovu koní
a jezdectví Kladruby nad Labem
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.
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.
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 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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NH Kladruby je kulturním dědictvím
Starokladrubský kůň je původním českým plemenem koní
a zároveň světovým unikátem. Chovný cíl byl a stále je zaměřen
na galakarosiéra – koně určeného pro slavnostní zápřeže
v okázalých kočárech. Tento byl původně určen k ceremoniálním
účelům císařského nebo královského dvora a k reprezentativní
službě. Konkrétně bělouši se používali pro ceremoniální účely,
vraníci pro církevní hodnostáře.
Foto Gabriele Boiselle

Foto Ivan Krejza

Císař Rudolf II. povýšil v roce 1579 původní koňskou oboru v Kladrubech nad
Labem na císařský dvorní hřebčín, který je v současnosti pod názvem Národní
hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. domovem starokladrubských koní.

Starokladrubští vraníci v hřebčíně Slatiňany.

Jedinečné teplokrevné plemeno vzniklé na podkladě starošpanělské a staroitalské krve, chované více než 400 let kontinuálně
v ČR je v tomto smyslu jediné české původní plemeno, jehož základní kmenové stádo je od roku 1995 uznáno státní kulturní památkou a od roku 2002 je základní kmenové stádo starokladrubských koní bílé barvy uznáno národní kulturní památkou ČR.
Starokladrubský bělouš se tak stává jedním z mála živých tvorů
na světě, který získává toto jedinečné ocenění. Unikátní plemeno
starokladrubského koně a Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
jsou kulturním dědictvím České republiky. Svou původní funkci
galakarosiéra pro ceremoniální účely vykonávají starokladrubští
bělouši dodnes na švédském a dánském královském dvoře.
V loňském roce Národní hřebčín dokončil projekt obnovy
kladrubského hřebčína a v letošním roce proběhne řada zajímavých akcí a prohlídek i zážitků jak v Kladrubech nad Labem, tak
také ve Slatiňanech.
V první půli roku 2016 se uskuteční hned dvě stěžejní akce celé
sezony. Na hlavním nádvoří hřebčína, které je lemované stájemi,
kostelem, zámkem a kočárovnou proběhne 28. 5. DEN STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ – „Slavnostní představení
zrekonstruovaného hřebčína veřejnosti“, jehož součástí
bude i MUZEJNÍ NOC s prezentací sbírek národního hřebčína
Foto Ivan Krejza

Kladruby nad Labem hostí tradiční
Rudolfův pohár.

na zámku a v kočárovně v Kladrubech nad Labem v rámci atraktivní noční prohlídky. O měsíc později si na své přijdou i milovníci
tradičních Velkých jezdeckých dnů. Na závodišti v těsné blízkosti
hřebčína v Kladrubech nad Labem proběhne poslední červnovou
neděli, 26. 6. 2016 VELKÝ JEZDECKÝ DEN. Obě akce slibují bohatý program a tradiční i nová vystoupení.
V sezoně 2016 si budou moci návštěvníci vybrat dle svého zájmu
z několika prohlídkových okruhů, které zahrnují prohlídku zámku,
stájí, kočárovny, postrojovny, lesovny nebo výstup na rozhlednu.
Rovněž ve Slatiňanech probíhají pravidelné prohlídky stájí
s výkladem průvodce, projížďky kočárem či v sedle starokladrubského vraníka. K celému komplexu patří i výcvikové středisko
v Heřmanově Městci, které bude letos dějištěm mistrovství ČR
v soutěžích spřežení a návštěvníci si tam mohou prohlédnout historickou galasedlovnu. Více informací je pro návštěvníky k dispozici na adrese www.nhkladruby.cz. n

Termínová listina hlavních akcí NH Kladruby
21. – 24. 4. 2016
28. 5. 2016
26. 6. 2016
7. 8. 2016
10. 9. 2016
28. 10. 2016

Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení,
Kladruby nad Labem
Den starokladrubského koně, Kladruby nad Labem
Velký jezdecký den, Kladruby nad Labem
Dámský den, Slatiňany
Mistrovství ČR spřežení, Heřmanův Městec
Hubertova jízda pro veřejnost, Kladruby nad Labem

Nově opravené stáje v Selmicích,
Dvůr Františkov.

Foto Gabriele Boiselle
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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
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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

ˇ ˇ víc...
Když chcete vedet

...o koních
www.equichannel.cz

EQUICHANNEL.CZ je hlavním mediálním
partnerem Jezdeckého festivalu
v Lysé nad Labem a Jezdeckého katalogu.
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.sluzbyprozvirata.cz

www.cembrit.cz

www.energys.cz

www.granofyt.cz

www.boty-pro-kone.cz

CHOV KONÍ
jezdeCKé pOtřeby

jaro 2016

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz
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10 100

10 000

9 600

8 200

9 500

9 500

V

napětí při chodu
naprázdno

pokud je údaj v závorce - baterie nebo síťový adaptér není součástí dodávky

(9 V, 12 V, 230 V)

230 V

33 178 SECUR 2400 HTE

33 177 SECUR 500

230 V

33 110 SECUR CLASSIC HTE

(9 V, 12 V, 230 V)

230 V

33 175 SECUR 2200 HTE

33 246 SECUR 300

230 V

33 109 SECUR 2100 HTE

(12V, 230V)

(12 V), 230 V

33 461 Duo Power X 4000

34 100 Mobil Power AD 5000 digitál

(12 V), 230 V

33 311 Duo Power X 2500

(9 V, 12 V, 230 V)

(12 V), 230 V

33 310 Duo Power X 1000

33 904 Mobil Power A 3000 digitál

(9 V, 12 V)

33 329 Eco Power plus 250

(9 V, 12 V) 230 V

230 V

33 972 Minotor

33 434 Compact Power B 240 multi

230 V

33 323 Cavallo Pro N 2002

12 V, solár, 230 V

230 V

33 328 Cavallo N 1001

33 330 Sun Power S180

230V

230 V

230 V

33 233 Raptor+ 6000

33 901 Compakt Power N 700

230V

35 555 Raptor 6000 D

230 V

V

34 444 Raptor 6000

typ

zdroj napájení

33 914 Raptor 3700

obj.č.

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

napětí při odporu
500 Ω

4 600

4 600

5 700

5 700

3 800

5 700

4 500

4 800

4 600

6 500

6 000

5 800

5 600

7 100

7 200

4 100

3 200

3 100

2 500

7 000

6 400

6 400

7 200

5 600

4 500

4 000

6 500

6 100

7 200

4 600

V

nabíjecí energie

6

4

25

14

10

8

5

3,2

1,9

7,4

5,7

7,4

5,3

4,5

3,2

1,6

0,45

0,38

0,23

20

14

10

7

2,8

1,6

1

6,5

6

6

3,7

J

0,55
0,55
0,55
0,6
1,7
2,25
0,5
-

2
4,8
7
10
14,5
0,18
0,24
0,25
1
2
3
3,5
4,8
3
4,6

0,5

5

teoretická
norma VDE

250

150

830

500

350

170

140

100

60

115

90

120

95

95

70

35

8

8

6

350

300

230

140

70

35

20

150

130

140

80

km

50

30

75

50

55

35

25

18

15

38

30

40

33

35

18

10

3

3

2

100

80

70

45

20

15

5

50

35

45

25

km

bez porostu

technické změny vyhrazeny

0,5

3

-

10
15

0,8
1,2

4
6

-

-

1,1

3

-

-

-

5
0,55

0,4

-

4,2

2

-

4,5

1,1

-

2,5

max. vybíjecí
energie
J

energie při
sníženém výkonu

J

se středním
porostem

18

10

25

17

10

8

7

6

3

14

10

15

12

12

4

1,5

0,7

0,6

0,5

22

18

15

8

5,5

5

1

9

13

8

4,5

km

8

4

10

7

5

4

3

2,5

1,5

5,5

4

6

4,5

5

1,7

0,8

0

0

0

12

9

7,5

4,5

2,2

2

0,5

4,5

6

4,5

2

km

s velkým
porostem

orientační max. délka vodičů
minimální počet
zemnících tyčí

3

2

5

5

3

3

2

1

2

5

3

3

3

3

2

1

1

1

1

5

4

4

3

2

1

1

3

3

3

2

ks

5 850,00

4 650,00

8 300,00

6 650,00

4 700,00

2 850,00

2 200,00

2 050,00

1 850,00

6 800,00

6 750,00

6 050,00

4 800,00

3 400,00

2 800,00

2 250,00

3 150,00

2 350,00

4 250,00

9 300,00

8 250,00

5 150,00

2 950,00

2 850,00

2 250,00

1 850,00

4 500,00

2 700,00

2 450,00

1 900,00

Kč

7 078,50

5 626,50

10 043,00

8 046,50

5 687,00

3 448,50

2 662,00

2 480,50

2 238,50

8 228,00

8 167,50

7 320,50

5 808,00

4 114,00

3 388,00

2 722,50

3 811,50

2 843,50

5 142,50

11 253,00

9 982,50

6 231,50

3 569,50

3 448,50

2 722,50

2 238,50

5 445,00

3 267,00

2 964,50

2 299,00

Kč

Kč s DPH

Na všechny zdroje záruka 3 roky

1 170,00

1 550,00

553,00

665,00

783,00

713,00

733,00

1 025,00

1 682,00

1 478,00

2 250,00

1 260,00

1 371,00

1 133,00

1 400,00

2 250,00

12 600,00

9 792,00

23 611,00

641,00

825,00

736,00

615,00

1 425,00

2 045,00

3 364,00

900,00

643,00

544,00

760,00

Kč / J

za jednotku
Kč bez DPH
výkonu

cena

zdroje pro elektrické hrazení

Obecné informace o elektrickém hrazení
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.

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.

33 914

33 310

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.

33 972

Orientační maximální délka vodičů
Teoretická délka podle normy je opravdu jen teoretická délka
možné ohrady za ideálních podmínek s minimálním odporem
vodičů.
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.
Odpor ohrady proti zemi musí být co největší, naopak, odpor vodičů má být co nejmenší.

33 231

33 169

33 110

33 434

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 bez DPH k 25.3.2016

Výběr z příslušenství pro elektrické ohrady
obj.č.

popis

Kč bez dpH

33 463
33 490
33 380
33 234
33 867
33 386
33 118
33 367
33 225

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
33 101 Cedulka výstražná - elektrický ohradník
33 776 Cedulka výstražná - zlý kůň
33 777 Cedulka výstražná - soukromý pozemek

Kč s dpH

250,00
170,00
2,30
3,60
3,40
2,70
10,00
11,00
18,00
28,00
17,00
20,00
20,00

302,50
205,70
2,80
4,40
4,10
3,30
12,10
13,30
21,80
33,90
20,60
24,20
24,20

33 490
33 463

33 380

33 867
33 386

33 225
33 234

33 118

33 390

33 565

33 542

33 544

33 540

33 027

obj.č.

popis

33 132
33 027
33 540
33 544
33 542
33 565
33 390

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

Kč s dpH

33 124
33 207
33 240
33 204
33 201
33 129
33 115

Lanko STANDART, 2,5 mm, 6 × 0,20 nerez, 800 m
Lanko EXTRA MIX, 3 mm, 3 × nerez + 2 × měď, 500 m
Lanko EXTRA MIX BLUE, 3 mm, 4 × 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
650,00
650,00
1 550,00
330,00
330,00
630,00

943,80
786,50
786,50
1 875,50
399,30
399,30
762,30

33 204
33 648

33 191

33 190

33 979

33 216

33 215
33 212

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

33 799 - růžový
33 778 - oranžový
33 773 - zelený
33 787 - fialový

33 777

33 367

33 132

33 776

33 101

33 214

Kč bez dpH

33 124

33 201

37,00
35,00
44,00
55,00
50,00
53,00
62,00

33 207

obj.č.

popis

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

44,80
42,40
53,20
66,60
60,50
64,10
75,00

33 240

33 129

33 648
33 191
33 190
33 212
33 215
33 214
33 979
33 216

Kč s dpH

33 115
Kč bez dpH

500,00
600,00
205,00
205,00
350,00
350,00
300,00
700,00

Kč s dpH

605,00
726,00
248,10
248,10
423,50
423,50
363,00
847,00

Napájecí žlaby
obj.č.

popis

Kč bez dpH

44 413
33 617
44 046
44 045
33 963

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

305,00
640,00
165,00
2 250,00
6 500,00

Kč s dpH

369,10
774,40
199,70
2 722,50
7 865,00

33 963

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

44 413
44 045
33 617

44 046

44 401

33 986
44 411
33 994
Velký zásobní objem umožňuje rychlé
napití většího počtu zvířat.
33 990
33 993

44 417

33 983
33 985

33 992

Snadný přístup k výkonnému
plovákovému ventilu při nastavení
výšky hladiny.
obj.č.

33 986
33 994
33 993
33 990
33 992
33 983
33 985

popis

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

Velká zátka umožňuje
rychlé vypuštění žlabu při
jeho čištění.

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

1 350,00
1 750,00
1 850,00
3 450,00
5 850,00
5 450,00
7 750,00

Kč s dpH

1 633,50
2 117,50
2 238,50
4 174,50
7 078,50
6 594,50
9 377,50

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

obj. č.

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

UT 400 SDP

350,00
423,50
litina, jednoduchá
265 × 210 × 160
konstrukce

ECO L

550,00
665,50
plast, snadné spuštění 280 × 218 × 151
ventilu

SB1 +

420,00
508,20
plast, snadné spuštění 280 × 218 × 151
ventilu

SB1

33 964

44 048

640,00
774,40
plast, minimální síla
180 × 148 × 185
pro stlačení jazyku

SB 12 K

680,00
822,80
litina, široký jazyk,
270 × 200 × 150
snadné spuštění
33 388 ventilu
LMN 060
1 220,00
1 476,20
litina, robustní
290 × 237 × 165
provedení
44 627
P 20
770,00
931,70
plast, jemné ovládání 305 × 226 × 160

33 387

33 944

33 952

33 710

rozměr
d×š×v
(mm)

380,00
459,80
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 99 441

mosazný 44 001

mosazný 44 000

plastový 33 171,
33 173

mosazný 44 003

plastový 33 171,
33 172

plastový 33 171,
33 172

mosazný 44 003

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
33703
33705
33707

možné
33703
33705
33706

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

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

obj. č.

SB 104 NT

100

2 otvory

uchycení
rozteč děr
(mm)

950,00
1 149,50
6 otvorů
plast, jen pro vodu
330 × 240 × 160
bez nečistot, otvor pro
100 × 100 × 180
33 700 čištění
SB 112 NT 1 090,00
1 318,90
6 otvorů
plast, i pro mírně
330 × 240 × 160
znečištěnou vodu,
100 × 100 × 180
33 664 otvor pro čištění
SB 24
1 200,00
1 452,00
6 otvorů
plast,
330 × 240 × 160
otvor pro čištění
100 × 100 × 180
44 032
DBL-ECO
770,00
931,70
4 otvory
plast, jednoduchá
311 × 250 × 232
konstrukce,
220 × 205
33 702 otvor pro čištění
DBL 4
1 020,00
1 234,20
4 otvory
plast, dvojitá stěna,
320 × 255 × 254
otvor pro čištění
180 × 190
33 701
DBL 16 l
1 330,00
2 nerezové
1 609,30
úchyty
plast, výkonný plovák, 395 × 395 × 335
otvor pro čištění
450-460
33 989
DBL 22 l
1 350,00
1 633,50
4 otvory
plast, výkonný plovák, 665 × 450 × 255
otvor pro čištění
527 × 785
33 900

44 415

rozměr
d×š×v
(mm)

650,00
786,50
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 44 118

mosazný 44 401

mosazný 44 406

mosazný 44 406

plastový 44 034

mosazný 44 419

plastový 33 988

mosazný 43 007

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
44042
4065

možné
33704
44024

možné
33704

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.

Napáječky miskové, automaticky ovládané

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

Žlaby, kbelíky, sítě
obj.č.

popis

Kč bez dpH

55 982
66 853
33 982
33 898
33 616
33 873
33 482
33 987
33 999
33 997
33 981
33 832

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

33 481 - růžový
33 488 - červený
33 489 - modrý
33 485 - zelený

Kč s dpH

95,00
130,00
240,00
340,00
460,00
140,00
510,00
50,00
55,00
65,00
80,00
55,00

33 982

55 982
66 853

115,00
157,30
290,40
411,40
556,60
169,40
617,10
60,50
66,60
78,70
96,80
66,60

33 898

33 616

33 873

33 750

33 482

33 987

obj.č.

popis

Kč bez dpH

33 750 Kbelík zednický, černý, 12 l
Kbelík pro koně, 12 l, závěsný
33 473 Kbelík plastový s úchyty, 45 l, zelený

33 473

33 832

33 981

33 578

32,00
215,00
255,00

Kč s dpH

38,70
260,20
308,60

33 592

33 594

33 595

33 589

obj.č.

popis

33 595
33 594
33 589
33 593
33 592
33 581
33 582
33 577
33 578
33 668
33 570
33 584
33 669
33 855
33 856
33 857

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
33 668

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

Kč bez dpH

33 669

33 593

33 577

180,00
160,00
180,00
190,00
160,00
230,00
200,00
250,00
220,00
620,00
400,00
170,00
620,00
860,00
880,00
1 175,00
33 855

Kč s dpH

217,80
193,60
217,80
229,90
193,60
278,30
242,00
302,50
266,20
750,20
484,00
205,70
750,20
1 040,60
1 064,80
1 421,80

33 582

33 581

33 570
33 856

33 584
33 857

příkrmiště, ohradní panely

33 516

33 502
33 498

33 549
33 501
33 503

33 300
33 301
33 302

33 303
33 304
33 305

33 560

33 500
33 569

33 556

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

33 498
33 556
33 502
33 516
33 500
33 569
33 501
33 503
33 549
44 664
44 663
33 655
88 370
33 300
33 301
33 302
33 303
33 304
33 305
33 560
33 559
44 660
44 661

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 3 × 3 m
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
7 100,00
3 700,00
6 400,00
6 800,00
8 500,00
8 300,00
9 900,00
6 200,00
26 000,00
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
2 000,00
34 800,00
34 800,00

6 897,00
8 591,00
4 477,00
7 744,00
8 228,00
10 285,00
10 043,00
11 979,00
7 502,00
31 460,00
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
2 420,00
42 108,00
42 108,00

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

44 663

cena přístřešku je uvedena bez
vnitřních dělících panelů

44 661

33 655

88 370
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

Střihací strojky
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.
obj.č.

popis

Kč bez dpH

33 956 CUTLI
33 936 EQUI-CLIP Perfekt
33 369 EQUI-CLIP Aku

6 363,60
7 272,72
8 925,62

33 902
33 903

100 W

7 700,00
8 800,00
10 800,00

99 324
33 956

33 591

99 602

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.

33 829

90 W

99 603

33 936

Záruka 24 měsíců.

33 369

obj.č.

popis

33 829
33 902
33 591
33 903
99 602
99 603

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

Snadné vyčištění filtru
bez použití nářadí.

Kč bez dpH

920,00
1 070,00
920,00
1 500,00
160,00
160,00

Kč s dpH

1 113,20
1 294,70
1 052,70
1 113,20
193,60
193,60

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

Hřbílka a kartáče
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.
obj.č.

popis

33 051
11 853
33 374
33 928
55 044
33 780

Hřbílko, gumové , malé, červené
Hřbílko, gumové , tvrdé, černé
Hřbílko, plastové s hroty, různé barvy
Hřbílko, kovové, lakované
Hřbílko, gumové, flexi, zelené
Hřbílko, kovové, spirálové

Kč bez dpH

42,00
132,00
20,00
60,00
75,00
70,00

Kč s dpH

50,80
159,70
24,20
72,60
90,80
84,70

33 374
11 853

33 051

33 928
obj.č.

55 788

81 041

88 165

55 849

88 609

88 101

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

55 788
55 849
88 165
88 609
81 04..
88 101

55 044
popis

Kartáč flexi, textilní posuvné poutko
Kartáč rýžový, motiv květy, gumové poutko
Kartáč rýžový, motiv kruhy, gumové poutko
Kartáč Magic na koně, plastový, mix barev
Kartáč dočišťovací Oster, různé barvy
Kartáč přírodní štětina, poutko s krystalky

33 780
Kč bez dpH

110,00
120,00
125,00
95,00
235,00
180,00

Kč s dpH

133,10
145,20
151,30
115,00
284,40
217,80

Čištění na koně
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 a Kentaur mají zesílené víko a lze si na ně
stoupnout a využít je jako stoličky například při
81 937
81 987
zaplétání hřívy či dalších činnostech.
82 104
88 384
81 988

81 235
obj.č.

82 104
81 235
81 937
88 384
81 987
81 023
88 112
82 187

popis

Kč bez dpH

Box na čištění SIENA, různé barvy
Box na čištění Waldhausen, různé barvy
Box na čištění Kentaur, různé barvy
Taška na čištění, šedo-zelená
Sada na čištění pro děti, batoh, různé barvy
Kartáč na ocas a hřívu, Oster, různé barvy
Kartáč na ocas a hřívu
Box na čištění s výbavou, dětský, různé barvy

Kč s dpH

371,90
455,00
422,00
190,08
181,82
210,00
60,00
384,30

450,00
550,60
510,60
230,00
220,00
254,10
72,60
465,00

88 112

55 929

81 024

81 023
Pro naše nejmenší
zákazníky nabízíme
barevné sady na čištění,
balené v batůžku, či
jako 8 mi -dílné výbavy
v dětských čistících
82 187
boxech.

péče o srst
Nedílnou součástí výbavy jsou také šampony, lesky, či kartáče na mytí koní, které u nás najdete v široké nabídce.
obj.č.

popis

Kč bez dpH

Koňský šampon Mane N ´Tail, 355 ml
- možné použití jak u koní tak u lidí. Originální receptura, která
81 507
zajistí silnější a zdravější vlasy, stejně tak srst Vašeho koně bude
kvalitně ošetřena. Koncentrát.
Šampon pro koně Oster s AloeVera, 946 ml
- s Aloe Vera a vitaminem B5. Je vhodný zejména pro koně s
88 361 citlivou kůží. Bez parfemace. Šampon je možné použít i pro
hříbata s citlivou pokožkou, mají blahodárný účinek na kůži a
srst. Koncentrát - ředění 1:12.

Zde představujeme profesionální
šampony pro koně, zaručující
kvalitní péči o srst Vašeho koně.

Kč s dpH

145,00

175,50

285,12

345,00

81 237

obj.č.

11 811

88 556
obj.č.

44 779
88 122
88 107
81 903
55 040
88 999
55 791

82 122

88 362

55 794
popis

Kartáč s dlouhým vlasem, plast
Kartáč rýžový, nylonové poutko
Kartáč dlouhý vlas, s poutkem
Háček na kopyta, pruhovaný
Kartáč na kopyta, dřevěný
Nůž multifunkční, kapesní
Seřezávač hřívy

81 507

81 238

55 045
11 811
82 122
88 362
81 237
55 045
88 556
55 794
11 568

popis

88 361
Kč bez dpH

Lesk na hřívu a ocas Laser Sheen, 946 ml
Odstraňovač skvrn, Vetrolin Green, 473 ml
Lesk na srst + kondicionér, 1000 ml
Rukavice čištící, různé barvy
Stěrka na vodu, plast, zelená
Kartáč s houbičkou
Rukavice na mytí 18 x 13 cm
Ostřikovací pistole kombinovaná Comfort

Kč s dpH

355,00
293,39
280,99
70,00
95,00
215,00
65,00
235,00

429,60
355,00
340,00
84,70
115,00
260,20
78,70
284,40

44 779

11 568
Kč bez dpH

145,00
130,00
136,36
50,00
90,00
180,00
95,00

Kč s dpH

175,50
157,30
165,00
60,50
108,90
217,80 88 107
115,00

55 040

88 122

55 791

81 903

88 999
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

Vybavení pro jezdce
V naší nabídce najdete bohatý sortiment jezdeckého vybavení. Tak jako v každém sportu by měl být
kladen největší důraz především na bezpečnost, proto nabízíme bezpečnostní vybavení v mnoha různých
provedeních - bezpečnostní vesty, jezdecké bezpečnostní přilby, chrániče páteře nebo jezdecké rukavice.
Dále nabízíme široký sortiment jezdeckého oblečení určeného pro volný čas, hobby ježdění i profesionální
sportovce.
popis

velikosti

Kšiltovka Kentaur modrá
Triko dámské Litex, dlouhý rukáv, černé
Vesta jezdecká Mildred, modrá
Rajtky dámské La Baule s celogripy, modré/černé
Rukavice Roeckl, Roeck Grip, černé/bílé
Perka kožená Kentaur, s bočním zipem
Minichaps kožené Livorno, Kentaur

XS - L
XS - XXL
34 - 44
6-9
36 - 45
35/36,5 - 44/41

Kč bez dpH

Kč s dpH

132,23

160,00

740,00
1195,00
1529,00
653,00
1150,00
1530,00

895,40
1 446,00
1 850,10
790,10
1 391,50
1 851,30

Jezdecká perka Classic
Jezdecká perka Monaco

Bunda proti dešti,
transparent

popis

velikosti

Přilba jezdecká Carbonic
Mikina dětská flees, modrá
Vesta dětská, oboustranná, hnědo-modrá
Rajtky dětské Franka s celokoženým sedem, modré
Minichaps Amara, velurová kůže
Perka gumové ELT, černé
Rukavice jezdecké s koníky
Bičík dětský s poutkem

Kč bez dpH

junior, S/M, L/XL
146/152, 158/164
164, 170
134 - 164
8, 10, 12 let, XS - XXL
30 - 41
6, 8, 10, 12 let, XS - M
60 cm
Chránič páteře SWING

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

Přilba VIBRANT

velikosti

Přilba jezdecká bezpečnostní, SWING H 12, černá
Vesta bezpečnostní Protecto Light
Sako jezdecké softshell, černé
Rukavice jezdecké Pfiff, elastické, černé
Triko závodní šedé, s kamínky
Rajtky závodní bílé, s plným sedem
Minichaps Nero, černé
Perka kožená Cannes, se zipem, černá
Bič drezurní hnědý s potiskem

50-54, 53-59, 58-62
XS - L dětská, XS - L
140/146, 152/158, XS - XXL
S - XL
152 - 164, XS - XXL
158 - 176, 36 - 44
XXS - XL
36 - 43
100 cm

Podkolenky jezdecké
Brescia
Kč bez dpH

Kč s dpH

1818,00
2155,00
1220,00
270,00
465,00
od 850,00
570,00
1281,00
195,00

2 199,80
2 607,60
1 476,20
326,70
562,70
1 028,50
689,70
1 550,00
236,00

Toto oblečení je navržené pro závodní účely a splňuje požadavky pro jezdecký sport.
Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

814,05
550,00
385,00
742,98
420,00
625,00
198,00
60,00

Kč s dpH

985,00
665,50
465,90
899,00
508,20
756,30
239,60
72,60

Ochrana proti hmyzu
Masky a deky jsou velmi účinnou ochrannou před obtížným hmyzem. V nabídce jsou v různých variantách a barevných kombinacích.

88 320 - M
88 321 - L
88 322 - XL

55 810 - Cob
55 811 - Full

81 300
81 302
81 304

82 084

11 807
obj.č.

88 060 - 1
88 062 - 2
88 061 - 3

11 808
popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

81 30..
88 32..
55 81..
88 06..
82 08..
81 27..
11 807

Čabraka na uši , různé barvy
Maska elastická
Maska s krytkou přes nos
Třásně proti hmyzu, suchý zip
Čabraka na uši QHP
Síťovaná deka proti hmyzu
Repelent Endure Farnam, 946 ml

200,00
270,00
270,00
65,00
219,00
350,00
805,00

242,00
326,70
326,70
78,70
265,00
423,50
974,05

11 808

Repelentní hojivý krém Swat Fly
Ointment 170 g

339,00

410,20

82 086

cm

Deky proti mouchám jsou nedílnou součástí Vaší výbavy v případě, že máte koně, který
je alergický na hmyz a chcete ho chránit před nežádoucími účinky a nebo chcete koně
jen chránit před zbytečným napadením od dotěrného 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 byste 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, abyste ji pomohli rychleji léčit. Platí ale, že čím dříve objevíte tuto
alergickou reakci, tím rychleji je třeba deku proti mouchám použít.

vel. 95 -155 cm

biče
Jezdecké biče jsou častou součástí jezdeckého vybavení. Dle zaměření jezdce, jeho potřeb a dispozic vznikly biče různých délek a různého provedení. U nás můžete najít biče skokové, drezurní či lonžovací v různých barvách, délkách, variantách materiálu a provedení.
obj.č.

88 527
88 529
88 530
55 189
81 212
88 502
55 778

popis

Bič dětský s poutkem, 60 cm
Bič se šlahounem, 75cm
Bič s plácačkou, 65 cm
Bič s plácačkou Noblesse, kožený, 75 cm
Bič drezurní, hnědý s potiskem, 100 cm
Bič drezurní, 110 cm
Bič vozový, 150 cm

Kč bez dpH

60,00
90,00
108,00
250,00
195,00
130,00
350,00

Kč s dpH

72,60
108,90
130,70
302,50
236,00
157,30
423,50

88 527

88 529
88 530
55 189
81 212

s pěnovou rukojetí, opletený
88 502
opletený nylonem s koženým šlehounem

55 778
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

Sedla a jejich příslušenství
Kožené jezdecké sedlo s kompletní výbavou je vhodné především 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. Nově nabízíme možnost zapůjčení měřicí sady ( proti
finanční záloze) na sedla značky WINTEC a možnost dodání jakéhokoliv sedla WINTEC dle Vaší objednávky.
55 866

88 150
88 151

88 152

popis

Hobby + příslušenství, černé, velikost posedlí 16 - pony, 17,5
Hobby + příslušenství, černé/hnědé, hafling, velikost posedlí 17,5
Drezurní New Lord, velikost posedlí17,5
Dětské Wintec, pony
Pony, syntetické, velikost posedlí 15, včetně příslušenství
Návlek na posedlí, umělý beránek, různé barvy
88 183

88 173

11 855

Kč bez dpH

Kč s dpH

3 680,00
3 680,00
3 430,00
3 215,00
2 105,00
od 345,00

4 452,80
4 452,80
4 150,30
3 890,15
2 547,05
417,45
88 210

88 186

55 78..

55 896

99 407

81 451

81 458

88 190

obj.č.

popis

88 183
88 173
81 451
99 407
55 78..
88 186
88 190
81 458

Třmeny nerezové, s gumou, 12,5 cm
Třmeny nerezové, bezpečnostní, s gumou, 12 cm
Třmeny plastové, Compositi, černé, 12,5 cm
Třmeny bezpečnostní, kloubové
Gumy do třmenů, různé barvy, 12,5 cm
Gumy do třmenů, šikmé, černé, 12 cm
Třmenové řemeny, STANDART, černé, 130 cm/ 145 cm
Třmenové řemeny, kožené s nylonem, 145 cm

Šikmé vložky do třmenů napomáhají lepšímu
přiložení holeně a snazšímu prošlápnutí paty
jezdce.

Kč bez dpH

88 208

81 13.

obj.č.

88 19..
88 19..
88 20..
81 14..
81 13..
88 20.

88 19.
popis

Podbřišník bavlněný, černý / hnědý
Podbřišník neopren, s gumou
Podbřišník neopren, drezurní
Podbřišník kožený Verona Kentaur, černý / hnědý
Podbřišník drezurní kožený, Kentaur Grand Prix, černý
Návlek na podbřišník, umělý beránek, různé barvy

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

445,00
919,60
500,90
1 028,50
242,00
121,00
266,20
907,50

Bezpečnostní třmeny s gumou jsou vhodné
především pro začínající jezdce a děti, protože
zajišťují lepší bezpečnost jezdce při pádu z koně.

81 142

88 19.

367,77
760,00
414,00
850,00
200,00
100,00
220,00
750,00

Kč s dpH

88 20.
velikosti

100, 110, 120, 130, 140 cm
110, 120, 130, 140 cm
50, 60, 70 cm
120, 130, 140 cm
50, 60, 70, 80 cm

Kč bez dpH

202,48
380,00
510,00
1 350,00
1 530,00
170,00

Kč s dpH

245,00
459,80
617,10
1 633,50
1 851,30
205,70

podsedlové dečky
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.
NEXT

KENTAUR

81 951 - hnědá
81 953 - modrá
81 954 -červená
81 955 - světle modrá

81 362 - modrá
44 585 - tyrkysová
81 361 - černá
44 584 - červená

popis

Kč bez dpH

KENTAUR, full
NEXT, full
ESPERIA, full
BARI, full
COVALLIERO, full
Čabraka na uši, různé barvy

BARI

ESPERIA

81 293 - šeříková
81 295 - modrá
82 198 - opálová
82 197 - šedá

COVALLIERO

Kč s dpH

579,00
530,00
487,60
415,00
487,60
od 200,00

700,60
641,30
590,00
502,20
590,00
242,00

82 273
82 274

81 289 - šeříková
82 202 - opálová
81 291 - modrá
82 201 - šedá

82 275

81 174

88 966 - černá
88 964 - hnědá
88 965 - modrá

82 013

obj.č.

81 174
81 363
82 01..
99 040
82 013
82 29..

82 290

82 011 - černá
82 012 - bílá

popis

Kč bez dpH

Drezurní, Diamond s krystalky, černá
Drezurní NEXT, bílá
Drezurní QHP, sametová
Drezurní Neon, růžová
Ferrara, QHP, limetková, full
Čabraka na uši, různé barvy

570,00
530,00
619,83
450,00
636,36
206,61

Kč s dpH

689,70
641,30
750,00
544,50
770,00
250,00
99 040

81 363

88 161
44 969

88 972
obj.č.

44 969
88 161
88 972
88 171

88 171
popis

Dečka s podbřišníkem a třmeny, vel. Shetty / Full
Tlumící podložka pod sedlo, umělý beránek, bílý
Tlumící podložka pod sedlo, pravý beránek
Tlumící podložka, gelová

Kč bez dpH

904,96
378,00
1 325,00
1 100,00

Kč s dpH

1 095,00
457,38
1 603,25
1 331,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

Chrániče, bandáže
Kamaše chrání a zpevňují šlachu, zabraňují zranění a napomáhají zmírnit zátěž. Vždy je třeba dbát na správné zvolení velikosti a dobře pečovat
o vnitřní neoprenovou ( popř. jinou) výstelku kamaše, aby nedocházelo k odření či zapaření části nohy. Na výběr je z mnoha různých provedení,
barev a značek. Možnost zakoupení předních šlachovek, zadních strouhaček nebo celého setu.
11 937
obj.č.

11 937
11 938
81 02..
11 94..
82 04..
11 97..
11 97..
11 85..
11 96..
88 38..

popis

Chrániče kožené Barcelona, Kentaur, černé / tabák, vel. Full
Strouhavky kožené Barcelona, Kentaur, černé / tabák, vel. Full
Chrániče přední Profi Jump, Kentaur, různé barvy, vel. Cob, Full
Strouhavky Profi Jump, Kentaur, různé barvy, vel. Full
Sady chráničů na koně, QHP, různé barvy, vel. Pony, Full
Chrániče zadní neopren Velcro, Kentaur, bílé / černé, vel. Cob, Full
Chrániče přední neopren Velcro, Kentaur, bílé, vel. Cob, Full
Zvony neoprenové anatomické, Kentaur, vel. Cob, Full
Zvony s umělým beránkem, Kentaur, vel. M, L, XL
Zvony gumové na suchý zip, vel. Cob, Full

Kč bez dpH

Kč s dpH

1250,00
925,00
430,00
295,00
od 822,31
655,00
570,00
395,00
410,00
180,00

1 512,50
1 119,30
520,30
357,00
995,00
792,60
689,70
478,00
496,10
217,80

11 938

81 02..

11 94..

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

83 88..

11 97..

11 96..

11 85..

82 04..

obj.č.

popis

88 39..
88 39..
82 27..
11 817
81 45..

Bandáže elastické, set 4 ks, různé barvy
Bandáže kombi fleece - elastické, set 4 ks, různé barvy
Bandáže fleecové 12 cm x 3 m, různé barvy
Bandáž elastická, víceúčelová, 10 cm x 4,5 m, různé barvy
Kamaše transportní, fleesové, vel. Cob, Full

Kč bez dpH

270,00
310,00
272,72
40,49
620,00

Kč s dpH

326,70
375,10
330,00
49,00
750,20

88 395
8373
8374
88 396
88398

11 817

81 45..

82 27..

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
Kč s dpH
55 038
88 526
88 52.. Lonžovací obřišník, velikost 2,3
680,00
822,80
88 519 Obnosek lonžovací, 3x stavitelný, vel. 3
680,00
822,80
88 523 Lonž měkká, 8 m, různé barvy
190,00
229,90
88 519
88 524 Lonžovací spojka
105,00
127,10
88 526 Bič lonžovací, jednodílný, 180 cm
230,00
278,30
55 038 Bič lonžovací mix barev, 200 cm
199,00
240,80

88 52..

88 523

82 098
88 524

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

deky
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.

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
dobře chrání také prsa a krk
koně.

cm

vel. 85 -155 cm

vel. 115 - 165 cm

vel. 125 -165 cm
vel. 95 - 155 cm

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. Kvalitní
zapínání a střihy těchto dek umožňují koním velkou volnost pohybu, aniž
by se při tom na koni nějak otáčely.
popis

Kč bez dpH

Odpocovací, fleece, QHP, různé barvy, vel. 85 - 155 cm
Odpocovací s krkem, fleece, QHP, modrá, vel. 115 -165 cm
Stájová, Harrys Horse, šedo-růžová, vel. 95 - 155 cm
Nepromokavá s fleece, Pfiff, růžová, vel. 125 - 165 cm
Nepromokavá, bederní, modrá, full

512,40
739,67
1 270,00
1 550,00
750,00

Kč s dpH

620,00
895,00
1 536,70
1 875,50
907,50

44 878 - full

81 636
88 130

55 965

obj.č.

popis

88 130
55 965
55 963
81 636

Popruh na deku, elastický
Přezky hrudní - prodloužení deky, pár
Popruh na deku pod zadní nohy, pár
Prací prostředek Rapide, Tech Wash, 300 ml

Kč bez dpH

190,00
200,00
165,00
216,00

Kč s dpH

229,90
242,00
199,70
261,40

55 963
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

Uzdečky, otěže
Kožené uzdečky v mnoha různých provedeních- různé typy
popis
nánosníků, s/bez podložení nebo uzdečky bezudidlové.
Každá z uzdeček má vlastní design, zdobení a barevnou Altea černá
kombinaci.
Diamond modrá / červená / limetka
Clincher, černá / hnědá
Kožená Kentaur, černá / hnědá

Kč bez dpH

Cob, Full
Pony, Cob, Full
Pony, Cob, Full
Cob, Full

Kč s dpH

1450,00
580,00
790,00
1875,00

1 754,50
701,80
955,90
2 268,80

82 16..

KENTAUR

CLINCHER

DIAMOND

ALTEA

88 23..

obj.č.

popis

Kč bez dpH

82 16..
88 23..
11 92..

Čísla závodní na uzdečku, 3 nebo 4 číslice, s gumičkou, pár
Návlek na nánosník, nátylník, umělý beránek, bílý / béžový / černý
Čelenka s kovovými půlválečky, stříbrná / zlatá, Cob, Full

Kč s dpH

136,36
100,00
280,00

165,00
121,00
338,80

11 924

88 234
81 995

11 959

obj.č.

88 230
88 234
81 995
88 232
55 820
11 95..

88 232

88 230

popis

Otěže bavlněné, se zarážkami, černé / hnědé
Otěže protiskluzové, se zarážkami, černé
Otěže plátěné, ručně šité, černé / světlé, 2,5 cm
Martingal černý, Full
Chambon klasický
Poprsník kožený Napoli Kentaur, černý / tabák, Cob / Full

Kč bez dpH

Kč s dpH

230,00
220,00
od 765,00
350,00
400,00
1895,00

278,30
266,20
925,65
423,50
484,00
2 293,00

55 820

Udidla

STIHLO

STIHLO 2x lomené

Stihlo je nejjednodušším
typem udidla. Díky svému
provedení patří mezi jemnější
typy uždění , a proto je vhodné pro začínající jezdce i koně.

popis

OLIVA

2x lomenné stihlo se velmi
dobře anatomicky přizpůsobí
hubě koně, proto je vhodné
pro mladé a citlivé koně.

Oliva je udidlo vhodné pro
všechny kategorie jezdců a
koní. Záleží však na síle udítka
- čím slabší, tím ostřejší. Oliva
nemá protáčivé kroužky,
čímž odpadá riziko skřípnutí
koutku do udidla.

velikost
10

10,5

11,5

12

12,5

STIHLO
88250
88251
STIHLO 2x lomené
88278
OLIVA
88260 88263 88264 88265 88267
SNĚHULÁK
88275

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

88252 88253 55936 55937 55938
88279
88268
88276
-

SNĚHULÁK

Udidla Pessoa, neboli
„sněhuláky“se používají
pro lepší práci s hubou
koně. Různé varianty
zapnutí otěží dávají
možnost zjemnit nebo
přiostřit působení
Kč bez dpH Kč s dpH
udidla v koňské hubě.
od 310,00 375,10 Díky pákovému
390,00 471,90 efektu vhodné pro
od 350,00 423,50 temperamentí koně
a zkušené jezdce.
460,00 556,60
další druhy na www.vseprofarmu.cz
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Ohlávky
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.
HIPPO

HIppO
barva

velikosti

vínová
modrá
hnědá
šedá
zelená

Kč bez dpH

00, 0, 1, 2, 3
00, 0, 1, 2, 3
00, 0, 1, 2, 3
00, 0, 1, 2, 3
00, 0, 1, 2, 3

od 95,04
od 95,00
od 95,00
od 95,00
od 95,00

Kč s dpH

115,00
114,95
114,95
114,95
114,95

SATIN

SAtIN
barva

tyrkysová
malinová
zelená

velikost

Kč bez dpH

Pony, Cob, Full
Pony, Cob, Full
Pony, Cob, Full

Kč s dpH

150,00
150,00
150,00

181,50
181,50
181,50

BAREVNÉ SETY
Sety
barva

Kč bez dpH

šedo - fialový
růžový
béžový

popis

Dexter modro - červená
Provazová - mix barev
Oxford s beránkem,
modrá
Nylon s potiskem koní,
černo - tyrkysová

Kč bez dpH

Cob, Full
Pony
Pony, Cob, Full

210,00
210,00
194,21

Kč s dpH

254,10
254,10
235,00

Kč s dpH

Cob, Full
Pony, Cob, Full

215,00
145,00

260,20
175,50

Pony, Cob, Full

227,27

275,00

Pony, Cob, Full

219,00

265,00

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.

obj.č.

popis

55 976
88 04..
81 39..
55 95..
33 068

Vodítko Mounty s otočnou karabinou, 2 m, neonové
Vodítkou Mounty s otočnou karabinou, 2 m, různé barvy
Vodítko Economic s panik karabinou, tyrkys/malinové
Vodítko provazové, 3m, různé barvy
Lonž provazová Bang, 3,8 m, karabina Bull

55 796

Kč bez dpH

55 95..

81 400

140,00
150,00
99,00
210,00
585,00

Kč s dpH

169,40
181,50
119,80
254,10
707,90

88 292

88 291
88 04..
obj.č.

popis

88 291 Vazák řetěz s PVC ochranou, 70 cm
55 822 Vazák gumový s bull a panik karabinou, 73 cm
88 292 Uvazovací kruh

81 399
Kč bez dpH

195,00
250,00
67,00

Kč s dpH

236,00
302,50
81,10

33 068

55 822
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 bez DPH k 25.3.2016

pamlsky a lizy
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 kostce nebo volně ložené ve vaničce.
obj.č.

popis

Kč bez dpH

88 86.. Pamlsky DELICIA, 1 kg, různé příchutě
88 86.. Pamlsky DELICIA, 3 kg, různé příchutě
33 987

Kč s dpH

68,00
205,00

33 981

82,30
248,10
88 861
88 863
88 865
88 868

EZ

EZ

33 200

33 816

66 798

82 106

55 048

44 861
82 110

88 862
88 864
88 866
88 869

obj.č.

popis

Kč bez dpH

33 200
66 798
33 816
33 987
33 981
44 861
55 048
82 10..
82 10..

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
Himalájská sůl pro koně, 2,5 kg
Liz pro koně Horslyx Respiratory, 5kg
Držák na liz pro koně, LIKIT, více barev
Liz pro koně LIKIT, náhradní náplň, více příchutí

65,00
85,00
160,00
45,00
80,00
105,00
595,65
322,31
115,70

Kč s dpH

74,75
97,80
184,00
54,50
96,80
120,80
685,00
390,00
140,00

Minerální doplňky
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. Nově jsme zařadili i granule a müsli pro koně. Více informací o jednotlivých produktech naleznete
na www.vseprofarmu.cz.

88 786

44 681
44 683

88 784

82 307

obj.č.

popis

44 681
44 683
82 307
11 810
88 785
88 784
88 786
81 914
81 861
82 309
81 506
66 260
66 263
66 268
66 269

Granule La Sard FUN, nepravidelná zátěž, 25 kg
Müsli La Sard Probio bez ovsa, 20 kg
Müsli Horse Premin, 20kg
Minerální doplněk pro koně MSM Farnam 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
Olej lněný pro koně, 1000 ml
Směs bylinná na průdušky LEROS PULMORAN, 1300 gr
Respiragil liquid 1000 ml
Elektrolyt s příchutí jablka, 2,27 kg
Mikros VDK, 3 kg
Mikrop česnekový speciál, 1 kg
Mikrop Horse Herbs, 1 kg
Mikrop extrudovaný len, 2 kg

Kompletní sortiment a ceny na www.vseprofarmu.cz

88 785

11 810

81 861

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

Kč bez dpH

278,26
339,15
347,83
457,00
350,00
490,00
220,00
239,67
460,87
456,52
465,00
120,00
150,00
280,00
90,00

Kč s dpH

320,00
390,00
400,00
525,60
402,50
563,50
253,00
290,00
530,00
525,00
534,80
138,00
172,50
322,00
103,50

81 914

82 309

81 506

66 263

66 260

66 268

66 269

Vybavení sedlovny, nářadí
obj.č.

popis

88 08..
88 077
66 830
88 08..
81 175
88 097
88 086

Věšák na uzdečku, šedý/červený/černý
Držák na přilbu, pevný, práškový lak, černý
Držák podsedlových deček, stříbrný
Držák na sedlo, šedý/červený/černý
Vozík na sedla a jezdecké vybavení
Držák na sedlo, sklopný, červený
Držák na 6 dek pro koně , na zeď

Kč bez dpH

Kč s dpH

od 45,00
85,00
250,00
od 155,00
1860,00
230,00
1750,00

54,45
102,90
302,50
187,55
2 250,60
278,30
2 117,50

81 175
88 087

66830

88 093

88 088

88 084

88 097

88 086

88 096
obj.č.

11 815

81 667

88 098

88 787

81 669

88 077

88 085
popis

11 815
81 667
88 098
88 787
81 669

Kč bez dpH

Mýdlo tekuté na čištění kůže Leather New, 473 ml
Olej na kožené výrobky, Rapide, bezbarvý, 500 ml
Krém na kožené výrobky s včelím voskem, 450 ml
Balzám Bang s včelím voskem, 200 g
Gel na kožené výrobky, Rapide, 500 ml

255,00
180,00
155,00
150,00
428,00

Kč s dpH

308,60
217,80
187,60
181,50
517,90

33 786
obj.č.

33 786
33 747
33 784
81 671
82 131
88 340
11 813
88 350
88 347
88 346
88 344

popis

Kč bez dpH

Kopytní nůž PROFI oboustranný, střední
Kopytní nůž PROFI široký, pravý/levý
Kopytní nůž PROFI úzký, pravý/levý
Mazání na kopyta, Rapide, bezbarvé, 500 ml
Olej na kopyta se štětečkem, Rapide, 750 ml
Olej na kopyta Pedokur + štětec, 500 ml
Mast na kopyta Rain Maker 907 g
Kleště podkovářské štípací, široké, Knipex
Rašple na kopyta bez rukojeti, 35 cm
Rašple na kopyta DICK, 30 cm
Kleště podkovářské nýtovací

247,93
240,00
240,00
169,00
410,74
235,00
625,00
940,00
241,00
590,91
410,00

Kč s dpH

300,00
290,40
290,40
204,50
497,00
284,40
756,30
1 137,40
291,60
715,00
496,10

33 784
81 671

82 131

88 340

88 350 88 347

88 346

88 344

11 813

33 853

33 827

33 823

33 695
33 838

33 826
33 828

33 852

33 824

33 831
obj.č.

popis

33 828
33 853
33 838
33 826
33 827
33 823
33 824
33 852
33 831
33 695

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

170,00
265,00
365,00
505,00
295,00
750,00
245,00
310,00
320,00
6 100,00

Kč s dpH

205,70
320,70
441,70
611,10
357,00
907,50
296,50
375,10
387,20
7 381,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 25.3.2016

podporujeme jezdecký sport

Závody v roce 2016 na Borové u Chvalšin
14. - 15. května 2016
všestrannost Zlatá podkova, hobby ZK - CNC2*
21. -22. května 2016
Drezurní závody - Český drezurní pohár

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
T.G. Masaryka 906
570 01 Litomyšl
mobil: +420 736 759 991

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

