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Vážení čtenáři,
milovníci koní,
právě jste otevřeli čtvrté vydání Jezdeckého katalogu – publikace, která předčila veškerá naše původní očekávání. Ačkoliv jsme jej
začali vydávat při příležitosti konání Jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem, chtěli jsme, aby jeho informační hodnota
tuto akci přesahovala. To se každopádně povedlo a dnes můžeme
konstatovat, že se jedná o vyhledávané periodikum, které se každoročně dostane k mnoha tisícovkám čtenářů. Tištěnou formu vydávanou v nákladu 5000 kusů velmi rychle předčila ta elektronická. Na
internetu je totiž možné Jezdecký katalog jak stáhnout ve formátu
PDF, tak si s ním virtuálně prolistovat. Vše samozřejmě ZDARMA!
Hybridní forma publikace Jezdeckého katalogu nás navíc v roce
2016 inspirovala k založení dalšího média postaveného na stejném
principu. Od loňského srpna se tak každý měsíc můžete začíst i do
Jezdeckého zpravodaje, který stručně a přehledně monitoruje to nejzajímavější, co se v jezdeckém sportu odehrálo a co byste si v nadcházejícím období neměli nechat ujít. Začali jsme vedle internetového publikování s tisícovkou papírových výtisků a po půl roce si
Jezdecký zpravodaj našel své místo i na stránkách časopisu Koně
a hříbata. Právě jeho předplatitelé obdrželi jako bonus k dubnovému
číslu i toto vydání Jezdeckého katalogu. Jsme tak moc rádi, že můžeme rozšiřovat povědomí o koních a jezdectví mezi stále se rozšiřující
obec čtenářů. Toto krásné sportovní odvětví si to rozhodně zaslouží!
Stejně jako v předešlých ročnících katalogu, i v tom letošním najdete základní informace o institucích organizujících jezdectví a dostihy. Seznámíme vás jak se základy tradičních jezdeckých disciplín,
tak i těch nově se rodících či méně rozšířených. Dozvíte se, jaké zajímavé akce spojené s koňmi se v roce 2017 budou konat. Speciální
prostor jsme věnovali Global Champions Tour a Global Champions
League. Právě v rámci těchto prestižních túr můžeme v tomto roce
držet pravidelně palce našim jezdcům z Czech Equestrian Teamu.
Pozveme vás také do jednoho z největších a hlavně nejmodernějších
jezdeckých areálů na světě. Nachází se jen kousek od Bratislavy –
v obci Šamorín. Nezapomněli jsme však ani na česká jezdecká centra
a opomenout nemůžeme náš hipologický poklad – Národní hřebčín
Kladruby nad Labem, jenž se bude snad již brzy ucházet o zápis na
Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Je toho opravdu hodně, co vám tento Jezdecký katalog nabízí.
Díky našim partnerům a inzerentům si jej můžete pročítat a prohlížet, aniž byste museli cokoliv platit. Jistě je tak na místě jim za tuto
podporu poděkovat. Vám, našim čtenářům, přejeme, aby byl Jezdecký katalog příjemným a užitečným společníkem, ke kterému se
budete rádi vracet!

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

Speciál – Kamír & Co. – vše pro farmu............................. 51
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Autoři textů a fotografií: K. Návojová, L. Spiwoková, J. Malinovský,
dále: J. Bělohlav, T. Holcbecher, I. Krejza, O. Procházková, E.
Solanská, H. Terberová, Š. Veinhauerová, J. Zerzoň a další.
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Jezdectví v ČR zastřešuje
Česká jezdecká federace
EquiTV.cz – internetová televize o koních a lidech kolem nich
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

proﬁly jezdeckých osobností
ankety a rozhovory
prezentace produktů a služeb
naučná i zábavná videa
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Klasický jezdecký sport, tedy disciplíny,
které má pod svými křídly Mezinárodní
jezdecká federace (FEI), zastřešuje u nás
Česká jezdecká federace (ČJF). Ta je
řádným sportovním svazem, členem České
unie sportu, a již od roku 1927 také výše
zmíněné FEI.

Parkurové
skákání má
mezi jezdeckými
disciplínami
jednoznačnou
převahu.

V režii ČJF se odehrávají závody
v sedmi disciplínách, z nichž jsou tři
olympijské: parkurové skákání, drezura,
všestrannost, a čtyři neolympijské: voltiž,
vozatajství, vytrvalost a reining. ČJF organizuje závody také v disciplínách pro
hendikepované sportovce: paradrezuru
a paravoltiž. Nedílnou součástí je sport
dětí začínajících s ježděním na ponících.
Od roku 2016 také podporuje projekt
Pony-games, což je tréninková i soutěžní
disciplína, která zábavnou formou rozvíjí
u dětí jezdecké dovednosti.
Jednou z úloh ČJF je sdružovat a evidovat jezdce, trenéry, rozhodčí a další
funkcionáře, ale také sportovní koně s licencí pro klasické jezdectví i členy-jezdce, kteří se věnují pouze sportu na úrovni
hobby.
V uplynulé sezoně bylo podle statistiky ČJF evidováno celkem 18.984 členů,
z toho 6.979 je držitelem některé z licencí
vydávaných ČJF. V databázi tohoto svazu bylo k poslednímu dni loňského roku
také celkem 8.586 sportovních koní. Členové i koně musí být podle registračního
řádu vedeni v ČJF prostřednictvím jezdeckých klubů. Těch se v uplynulém roce
registrovalo na území ČR 1.559.

Foto Kateřina Návojová

Struktura ČJF s některými rozdíly
kopíruje víceméně krajské uspořádání republiky. Oblastí ČJF je dvanáct, z nichž
nejvíce členů a také zorganizovaných závodů má oblast pokrývající Středočeský
kraj. Velké oblibě se jezdectví těší také
například na severní Moravě.
Pod hlavičkou ČJF se konalo v roce
2016 bezmála 530 závodů, čeští jezdci
však také často vyráží na závody do zahraničí. Takových výjezdů na mezinárodní závody se uskutečnilo více než 220,
a to ČJF eviduje přihlášky jezdců pouze
na mítinky pod hlavičkou FEI. Desítky
dalších závodů s českou účastí mají ná-

rodní status. V takovém případě neeviduje přihlášku ČJF, lze tedy předpokládat,
že číslo spojené s účastí Čechů na závodech hlavně v sousedních zemích by ještě
výrazně stouplo. n

Počty jezdeckých závodů ČJF
v roce 2016 dle oblastí
Celkem závodů 529
n
n
n
n
n
n
n

Foto Kateřina Návojová

n
n
n
n
n

Praha – 2 %
Středočeská oblast – 23 %
Jihočeská oblast – 5,9 %
Západočeská oblast – 6,9 %
Severočeská oblast – 6,6 %
Východočeská oblast – 11,5 %
Jihomoravská oblast – 9,5 %
Severomoravská oblast – 15,8%
Karlovarská oblast – 5,1%
Zlínská oblast – 6,1%
Královéhradecká oblast – 2 %
Vysočina – 5,6%

Počty jezdeckých závodů ČJF
v roce 2016 dle disciplín
n
n
n
n
n
n

Česká jezdecká federace zastřešuje celkem sedm disciplín.

4
www.equitv.cz

n

Skoky – 65 %
Drezura – 20 %
Všestrannost – 4 %
Spřežení – 4,5 %
Voltiž – 1,5 %
Vytrvalost – 2,5%
Reining – 2,5 %
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Český turf nejen
ve znamení Velké pardubické
Zastřešující organizací dostihového sportu v České republice je Jockey Club ČR, který také
zastupuje český turf v zahraničí. Na scéně je však ještě jedna instituce, a to Česká klusácká
asociace, která, jak název napovídá, zajišťuje chod klusáckých dostihů v ČR. Dostihy zkrátka nejsou jen o Velké pardubické steeplechase, jak si část laické veřejnosti myslí.
V základním principu existuje dělení
dostihů podle stanovené trati: rovinové
dostihy a překážkové. Ty překážkové se
pak ještě dělí na steeplechase a steeplechase cross-country, což se rozlišuje podle
povrchu dráhy či profilu překážek.
Při steeplechase cross-country koně
musí při zdolávání překážek kupříkladu
měnit rychlost, překážky mají různé profily,
takže je vyžadováno vylézání nebo zlézání
a dráha dostihu má střídající se povrchy například trávu, písek či ornici. Oproti tomu
u klasického dostihu steeplechase mají

překážky odskok i doskok ve stejné úrovni
a dráha je travnatá. Dalším typem jsou dostihy přes proutěné překážky.
Rovinové i překážkové dostihy řídí
Jockey Club ČR, který 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.
Samostatnou kapitolou jsou klusácké
dostihy, které v České republice zastřešuje

Vybrané dostihové dny v roce 2017:
7. 5. 2017

Praha Velká Chuchle

Jarní cena klisen

14. 5. 2017

Praha Velká Chuchle

Velká jarní cena

27. 5. 2017

Pardubice

I. kvalifikace na Velkou pardubickou

24. 6. 2017

Pardubice

II. kvalifikace na Velkou pardubickou

25. 6. 2017

Praha Velká Chuchle

České derby

23. 7. 2017

Karlovy Vary

Oaks

19. 8. 2017

Pardubice

III. kvalifikace na Velkou pardubickou

9. 9. 2017

Pardubice

IV. kvalifikace na Velkou pardubickou

1. 10. 2017

Praha Velká Chuchle

St. Leger

8. 10. 2017

Pardubice

Velká pardubická steeplechase

Foto Ivan Krejza

Rovinové dostihy se nejčastěji běhají v pražské
Velké Chuchli.

Česká klusácká asociace. Koně – klusáci
jsou zapřažení ve vozíčkách, resp. v tzv.
sulkách. Celý dostih klušou, cval nebo mimochod jsou nedovolenými chody. Klusácký dostihový řád pak přesně stanovuje,
kdy je kůň po přechodu do nedovoleného
chodu diskvalifikován.
Když se řeknou dostihy, není to tedy
jen tolik známá Velká pardubická. Český
turf nabízí širokou škálu různých typů dostihů, z nichž každý si nachází své fanoušky. Ve světě rovinových dostihů je významnou metou České derby, z něhož by
chtěl mít trofej každý majitel rovinových
koní. Derby se běhá tradičně v pražské
Velké Chuchli. Významné dostihové dny
se však odehrávají také v Mostě, v Karlových Varech, ve Slušovicích, v Kolesách
nebo v Lysé nad Labem. n

Velká pardubická
steeplechase nabízí
vždy napínavou
podívanou, která
je magnetem pro
širokou veřejnost.






bulletin o koních a jezdectví
tiskněte, stahujte, sdílejte bez omezení
vždy od 20. dne v měsíci na internetu i v tištěné podobě
pro registrované čtenáře zasíláme všechna čísla ZDARMA na e-mail

www.jezdeckyzpravodaj.cz

Foto Ivan Krejza
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Jezdecký festival výkladní
skříní jezdeckého sportu

Program Jezdeckého festivalu 2017
Středa, 22. března 2017 – dopolední program
 Soutěž č. 1: ponyhandicap ZLP - Cena společnosti Equi transport
 Soutěž č. 2: ponyhandicap LP - Cena společnosti Equi transport

Aby jakákoliv akce dokázala zaujmout širokou veřejnost, musí být její program zajímavý
a zároveň něčím jedinečný. Jezdecký festival toto kritérium určitě splňuje. Žádná jiná jezdecká akce v České republice nenabízí tak rozmanitou skladbu soutěží pod hlavičkou České
jezdecké federace obohacenou o ukázky dalších odvětví sportovního využití koní.
Hala „C“ výstaviště v Lysé nad Labem se již počtvrté proměnila ve dnech
22. až 26. března 2017 v jezdecké kolbiště. Na ploše 61 x 26 metrů se během
pěti dnů divákům představují disciplíny
skoky, drezura, spřežení a voltiž v celkem
36 soutěžích. Dílčím způsobem je zastoupena ještě pátá disciplína ČJF, a tou je
všestrannost. Soutěž „Derby“, tj. parkur
s využitím přírodních překážek, si získala velkou oblibu u jezdců i diváků, a tak
i tentokrát byla zařazena do programu
Jezdeckého festivalu. Stejně tomu tak je
i v případě Pony-games. Oficiální turnaj
PG Cupu letos vystřídala mezinárodní
exhibice, a tak diváci dostali příležitost
porovnat, jak jsou na tom naši nejlepší
jezdci Pony-games v porovnání se zahraniční konkurencí.
Děti s poníky jsou při Jezdeckém festivalu tradičně nejvíce vidět ve středu, kdy
celý mítink začíná pakurovými pony soutěžemi. Počty účastníků v této kategorii
pravidelně lámou rekordy a ani rok 2017
není výjimkou. Letos si navíc pořadatelé
přichystali pro dětské účastníky velkou
novinku v podobě soutěže „Malý velký
jezdec“. Ta je přístupná všem jezdcům,
kteří absolvují na pony soutěž s číslem
3, což je ponyhandicap úrovně SP, a zároveň na velkém koni soutěž č. 4, tedy
parkur stupně Z s překážkami do 100
centimetrů. Parkurové soutěže vyplňují

Vrcholem pro parkurové skákání je páteční
Grand Prix C-E-T.
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 Soutěž č. 3: ponyhandicap SP - Cena společnosti Equi transport

Středa, 22. března 2017 – odpolední program
 Soutěž č. 4: skoková soutěž Z - Cena společnosti Irel
 Soutěž č. 5: skoková soutěž Malý velký jezdec -

Cena o šampiona Gelorenu společnosti Contipro
 Soutěž č. 6: skoková soutěž ZL - Cena společnosti Horse Style
 Soutěž č. 7: skoková soutěž L* - Cena společnosti Equiservis

Čtvrtek, 23. března 2017 – dopolední program
 Soutěž č. 8: skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 100 cm

Voltiž poutá diváckou pozornost v sobotu
odpoledne.

dělní náplň. Tou jsou vozatajské soutěže.

Všestrannost je zastoupena v podobě soutěže
zvané „Derby“.

festivalový program nejen ve středu a ve
čtvrtek, kdy jsou hlavním magnetem finálové soutěže Zimního jezdeckého poháru
ČJF v této disciplíně. Hlavním skokovým
vrcholem je pátek – a to především díky
Grand Prix Czech Equestrian Teamu.
Předvíkendový den ovšem nově zpestřila i dvoukolová soutěž JUMP TEAM
pro dvoučlenné týmy. Družstvo tvoří dva
jezdci se dvěma koňmi, přičemž obě dvě
dvojice absolvují obě dvě kola. První je
parkur se stupňovanou obtížností do 105
centimetrů se žolíkem, v případě druhého
kola jde o stejný typ soutěže, pouze s překážkami vyššími o 10 centimetrů.
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 vlastně nastiňuje i hlavní ne-

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 2017. 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

 Soutěž č. 25: voltižní soutěž jednotlivců –

ženy kategorie junior B - Cena společnosti Irel
 Soutěž č. 26: voltižní soutěž jednotlivců –

muži kategorie junior B - Cena společnosti Irel
 Soutěž č. 27: voltižní soutěž jednotlivců –

ženy kategorie senior - Cena společnosti Granofyt
 Soutěž č. 28: voltižní soutěž jednotlivců –

muži kategorie senior - Cena pivovaru Svijany
 Soutěž č. 29: voltižní soutěž skupin –

kategorie junior - Cena e-shopu koňskéknihy.cz
 Soutěž č. 30: voltižní soutěž skupin –

kategorie senior - Cena společnosti Equinet

Sobota 25. března 2017 večerní program - skoky + show

se žolíkem – Cena společnosti Equiservis
Soutěž č. 9: skoková soutěž Z - Cena společnosti Canvit - Nutri Horse
 Soutěž č. 10: skoková soutěž – stupňovaná obtížnost do 110 cm
se žolíkem – Cena společnosti Fontána

 Jezdecká ukázka: JUMP AND DRIVE - Cena společnosti Animal

Čtvrtek, 23. března 2017 – odpolední program

 Maxi vystoupení minikoní



 Soutěž č. 11: skoková soutěž L* - Cena společnosti Kamír a Co.
 Soutěž č. 12: skoková soutěž S* - s finále - Cena společnosti Allrisk
 Soutěž č. 13: DERBY - halová všestrannost (parkur s využitím

terénních skoků) - Cena Trunda-vet.cz

 Soutěž č. 31: skoková soutěž MINI-MAXI - Cena Havens-krmivo.cz

Central - Farnam
 Dámy v sedle s elegancí
 Přehlídka plemenných hřebců ZH Písek
 Equus Kinsky z Hradištka u Sadské
 Kür aneb volná drezura na hudbu
 Voltižní exhibice
 Jízdní policie v akci

Pátek, 24. března 2017 – dopolední program

 Rychlá kola 4x4 z Národního hřebčína Kladruby n. L.

 Soutěž č. 14: stupňovaná obtížnost do 105 cm se žolíkem -

NEDĚLE
Neděle, 26. března 2017 – celodenní program

Cena společnosti Dibaq - Fitmin
 Soutěž č. 15: stupňovaná obtížnost do 115 cm se žolíkem Cena Keyflow feeds
 Soutěž č. 16: skoková soutěž - JUMP TEAM Vetoflex pro dvoučlenné týmy

 Soutěž č. 32: hobby soutěž dvojspřeží -

Pátek, 24. března 2017 – odpolední program

 Soutěž č. 35: soutěž dvojspřeží - Cena společnosti MANMAT

 Soutěž č. 17: skoková soutěž S** - s finále -

Cena e-shopu koňskéknihy.cz
 Soutěž č. 33: soutěž dvojspřeží pony - Cena společnosti Irel
 Soutěž č. 34: soutěž jednospřeží - Cena společnosti MANMAT
 Soutěž č. 36: soutěž čtyřspřeží - Cena společnosti MANMAT

Cena společnosti Baloun
 Soutěž č. 18: Grand Prix Czech Equestrian Teamu –

dvoukolová soutěž 130/140 cm bez rozeskakování
 Turnaj týmových soutěží Pony-games -

Cena Jana Horse Karlovy Vary

Sobota 25. března 2017 – dopolední program
 Soutěž č. 19: drezurní soutěž SG/2016 - Cena dressage-index.cz
 Soutěž č. 20: drezurní soutěž vJ/2016 – kür (volná sestava

na hudbu) - Cena dressage-index.cz
 Soutěž č. 21: drezurní soutěž vIM/2016 – kür (volná sestava

na hudbu) - Cena Keyflow feeds
 Soutěž č. 22: drezurní soutěž GP/2016 – kür (volná sestava

na hudbu) - Cena společnosti Baloun

Sobota 25. března 2017 – odpolední program
 Soutěž č. 23: voltižní soutěž jednotlivců –

ženy kategorie junior A - Cena společnosti Wolf System
 Soutěž č. 24: voltižní soutěž jednotlivců –

Tzv. küry – neboli volné sestavy na hudbu jsou
v drezuře nejatraktivnější.

muži kategorie junior A - Cena společnosti Equicov

Nejvíce diváci bouří v neděli při vozatajských soutěžích.
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Inzerce

KVÌTY 2017

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA POŠTOVNÍCH HOLUBÙ 2017
6. 1. - 7. 1. 2017

21. celostátní výstava kvìtin a zahradnické trhy
13. 7. – 16. 7. 2017

NÁŠ CHOVATEL 2017

FESTIVAL VÌŠTÌNÍ 2017

12. støedoèeská výstava drobného zvíøectva
rozšíøená o speciálky klubù
13. 1. – 15. 1. 2017

DOMOV A TEPLO 2017

STAVITEL 2017

23. výstava moderního vytápìní,
bytového vybavení a nábytku
1. 9. – 3. 9. 2017

JIØINKOVÉ SLAVNOSTI 2017

ØEMESLA 2017

23. výstava náøadí a potøeb pro øemeslníky a kutily
Veletrh odborného vzdìlání
16. 2. – 18. 2. 2017

5. celostátní výstava jiøin a gladiol
Zahradnické trhy
1. 9. – 3. 9. 2017

LIGNA BOHEMIA 2017

FESTIVAL UMÌNÍ 2017

Výstava èeského umìní, skla, keramiky a porcelánu
1. 9. – 3. 9. 2017

14. mezinárodní kontraktaèní a prodejní výstava strojù,
nástrojù, zaøízení a materiálù pro døevozpracující prùmysl
16. 2. – 18. 2. 2017

KÙÒ 2017

ZEMÌDÌLEC 2017

46. národní výstava zelenì, kvìtin, pìstitelství,
mechanizace, potravin a zpracování výpìstkù
22. 3. – 26. 3. 2017
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ZEMÌDÌLEC 2017

JEZDECKÝ FESTIVAL 2017

NÁŠ CHOV 2017

JARO S KOÒMI 2017

22. výstava hospodáøských zvíøat a genových zdrojù,
technologií pro chov a veterinárních pomùcek
5. 10. – 8. 10. 2017

18. výstava všeho co patøí k chovu koní
a jezdeckému sportu
22. 3. – 26. 3. 2017

EXOTIKA 2017

ELEGANCE – AVANTGARDA 2017

10. celostátní výstava exotické fauny a flóry
25. 10. – 29. 10. 2017

22. výstava módy, obuvi a koženého zboží
27. 4. – 1. 5. 2017

NARCIS 2017

KOLA 2017

16. výstava narcisù, tulipánù a dalších jarních cibulovin
Zahradnické trhy
27. 4. – 1. 5. 2017

22. výstava automobilù, motocyklù
a jejich pøíslušenství
10. 11. – 12. 11. 2017

REGIONY ÈESKÉ REPUBLIKY 2017

RYCHLÁ KOLA 2017

16. spoleèná výstava mìst, obcí, mikroregionù a
informaèních center Èeské republiky
27. 4. – 1. 5. 2017

RÙŽOVÁ ZAHRADA 2017

7. celostátní výstava rùží, letních kvìtin
Zahradnické trhy
22. 6. – 25. 6. 2017

LÁZEÒSKÝ VELETRH 2017

18. výstava závodních automobilù,
motocyklù a tuningu
10. 11. – 12. 11. 2017

PIV

NÍ

A VIN

NÉ

22. mezinárodní výstava myslivosti,
rybáøství a vèelaøství
24. 5. – 28. 5. 2017

24. mezinárodní výstava koní a všeho co k nim patøí
15. 9. – 17. 9. 2017
47. národní výstava zelenì, mechanizace, pìstitelství,
kvìtin, ekologie a zpracování výpìstkù
5. 10. – 8. 10. 2017

4. roèn?k soutìže jezdeckých disciplín
22. 3. – 26. 3. 2017

NATURA VIVA 2017

5. výstava pivovarù a vinaøství
Èeské republiky
10. 11. – 12. 11. 2017

CHOVATEL 2017

Celostátní výstava drobného zvíøectva
17. 11. – 19. 11. 2017

VÁNOÈNÍ KNIŽNÍ VELETRH 2017

Výstava pro všechny milovníky krásných
knih a literatury
1. 12. – 3. 12. 2017

SENIOR – HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT 2017

POLABSKÉ VÁNOÈNÍ TRHY 2017

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORÙ 2017

18. roèník celostátní výstavy rukodìlných prací seniorù
22. 6. – 25. 6. 2017

MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA
KONÍ
A VŠEHO
CO K NIM
PATØÍ

PIVNÍ A VINNÉ SLAVNOSTI 2017

8. výstava léèebných lázní, wellness pobytù a relaxace
22. 6. – 25. 6. 2017

16. výstava pro lidi, kteøí nezùstávají sedìt doma
22. 6. – 25. 6. 2017

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, e-mail: vll@vll.cz

8. roèník výstavy magie, astrologie a vìštìní
13. 7. – 16. 7. 2017

23. národní výstava stavebních materiálù, technologií, oken,
dveøí a schodù
16. 2. – 18. 2. 2017
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VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM
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PØEHLED VÝSTAV PRO ROK 2017

Pøíležitost k pøedvánoèním nákupùm pod jednou støechou
23. roèník oblíbených prodejních adventních trhù

MIKULÁŠSKÉ TRHY
1. 12. – 3. 12. 2017

ZLATÉ TRHY

15. 12. – 17. 12. 2017

STØÍBRNÉ TRHY

8. 12. – 10. 12. 2017

15. a 16. 9. - VEÈERNÍ
KOÒSKÁ GALASHOW

15. - 17. 9. 2017
11
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Czech Equestrian Team
se chystá na Global
Champions League

Foto Tomáš Holcbecher

Foto Tomáš Holcbecher

V loňském roce mohli čeští fanoušci parkurového skákání
sledovat zástupce Czech Equestrian Teamu na závodech té
nejvyšší úrovně. Palce drželi především Alešovi Opatrnému
v olympijské kvalifikaci. Letos nás čeká možná ještě zajímavější
podívaná!

 Jak hodnotíte předešlou sezonu 2016

z pohledu sportovních úspěchů jezdců
Czech Equestrian Teamu?
V roce 2016 vrcholila olympijská kvalifikace, bohužel pro Aleše Opatrného skončila nepostupovou, byť skvělou druhou
pozicí. Vyhrál Grand Prix v Dubaji a pětihvězdové Derby ve Falsterbo, Šamoríně i Wiener Neustadtu. Anna Kellnerová
v průběhu sezony doplnila svůj tým o koně
pro nejvyšší mezinárodní soutěže a dosáhla

Foto Tomáš Holcbecher

Aleš Opatrný a VDL Fakir.
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v nich, již v řadách dospělých jezdců, na
výborná umístění. Připomeňme páté místo
v Grand Prix na domácí půdě v Olomouci nebo třetí místo ve Světovém poháru
v Poznani. Oba jezdci velice úspěšně reprezentovali Českou republiku při Pohárech
národů v rámci Divize 1, tedy během série
závodů CSIO5*. Jaroslav Hatla po zranění
koně, které ho vyřadilo z olympijské kvalifikace, startoval velmi úspěšně s mladými
koňmi, získal mnoho předních umístění.
Můžeme být velmi spokojeni.
 Aleš Opatrný bojoval na jaře 2016

o splnění kvóty pro postup na olympijské hry do Ria. Napjatě to sledovali
všichni čeští fanoušci. Jak jste prožívali jeho boj o olympiádu vy?
Velmi emotivně. Za Alešem stál celý
tým a do posledních závodů asijské túry
jsme měli naději, že se postup podaří.

Anna Kellnerová v sedle Classica.
 V roce 2017 se vaši nejlepší jezdci

zapojí mj. do série závodů, která je
přirovnávaná k Formuli 1, takzvané
Global Champions Tour a zejména do
série soutěží družstev Global Champions League. Jak se zrodila ve vašem
týmu myšlenka vstupu do těchto
prestižních sérií?
Nabídku účasti pro naše jezdce jsme
dostali již v předchozím roce. Série je z hlediska kalendáře hodně náročná a k účasti je
nutné přistoupit velmi zodpovědně. Koně
i jezdci musí být perfektně připraveni. Ze
strany pořadatelů jsme dostali doporučení sestavit tým tak, aby měl každý jezdec
k dispozici alespoň tři koně se zkušeností
na úrovni 160 cm, protože všechna kola
se jedou jako CSI5*. Po poradě s Jessicou
Kürten, která je hlavní manažerkou týmu
a trenérkou Aničky, jsme oslovili další tři
výborné jezdce. Vedle českých reprezentantů Anny Kellnerové a Aleše Opatrného
budou za náš tým startovat holandský jezdec Gerco Schröder a Rakušan Max Kühner, kteří se ve FEI Longines Ranking oba
průběžně pohybují okolo TOP 30, a jako
pátá nastoupí belgická jezdkyně Cindy
Van Der Straten. Pořadí ve FEI Ranking
je z hlediska složení týmu klíčové. Podle
pravidel musí být členem týmu vždy alespoň jeden jezdec v pořadí do 30. místa
FEI Ranking, další pak nejhůře do 250.
místa. Jeden z jezdců musí být věkem do
25 let. Těší nás, že se nám podařilo sestavit
silný tým a věříme, že to bude pro všechny
velký sportovní zážitek.

Anna Kellnerová s koněm Giljandro.
 Jak se bude jmenovat družstvo, za

které budou Anna Kellnerová a Aleš
Opatrný startovat společně s dalšími
týmovými kolegy?
Naším „domovským“ městem bude
Berlín. V souladu s pravidly soutěže se
náš tým bude jmenovat Berlin Lions.
Foto Tomáš Holcbecher

Jezdci Czech Equestrian Teamu Anna
Kellnerová a Aleš Opatrný totiž budou
pravidelně startovat v prestižní sérii závodů Global Champions Tour a společně
s dalšími jezdci budou tvořit tým pro soutěž družstev Global Champions League.
Na podrobnosti jsme se zeptali manažerky
Czech Equestrian Teamu Kariny Divišové.

 Budou mít příznivci skokového sportu

možnost sledovat, jak si vedou jezdci
Berlin Lions také v českých médiích?
Určitě ano. Budeme se snažit, aby informovanost o celé soutěži byla v rámci
České republiky co nejširší. Vážíme si
přízně všech fanoušků jezdeckého sportu
a chceme jim přinést možnost vtáhnout
je do celého dění prostřednictvím on-line zpráv i záznamů. Rádi bychom zprostředkovali atmosféru a kouzlo těchto vrcholných sportovních akci nejen jezdecké
veřejnosti.
 Stranou pozornosti vašeho týmu

zřejmě nezůstanou ani Poháry národů
a další mezinárodní klání. Rok 2017
nabídne například evropský šampionát všech věkových kategorií. Počítá
se s účastí vašich zástupců? Můžete
prozradit něco více?
Velmi rádi bychom reprezentovali
Českou republiku na mistrovství Evropy.
Kromě GCT a GCL plánujeme účast také
na dalších mezinárodních závodech. Vše
se bude odvíjet od kondice a zdravotního
stavu koní.

 Jednou z aktivit Czech Equestrian

Teamu je podpora různých domácích
jezdeckých akcí. Jaké akce se letos
chystáte podpořit vedle Jezdeckého
festivalu v Lysé nad Labem, jehož jste
hlavním partnerem?
Těší nás, být partnerem tak zajímavé jezdecké akce, jakou je Jezdecký festival, který svou pestrostí, zastoupením
disciplín a návštěvností přispívá k povědomí veřejnosti o jezdeckých aktivitách.
Kromě toho je velmi profesionálně připraven. Na jeho čtvrtý ročník se určitě
těšíme. Tradičně bychom rádi podpořili
Memoriál Ing. Jana Kutěje, jehož práci
pro jezdecký sport oceňujeme a určitě si
zaslouží vděčnou vzpomínku. Druhým
rokem také podporujeme Český skokový
pohár nebo nastupující jezdeckou generaci při CSI3*-W Olomouc.
 Děkujeme za rozhovor a přejeme mno-

ho úspěchů v jezdecké sezoně 2017!
 Více o aktivitách Czech Equestrian

Teamu se dozvíte na www.c-e-t.cz.

Aleš Opatrný a Acovaro.
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Okruh závodů, který nese název Longines Global Champions Tour patří k tomu nejzajímavějšímu, co mezinárodní kalendář parkurových závodů každoročně nabízí. Seriál spatřil
světlo světa v roce 2006 a o deset let později k němu přibyla ještě speciální soutěž
družstev.
Longines Global Champions Tour
(GCT) založil Jan Tops, bývalý špičkový
reprezentant Belgie v parkurovém skákání.
Od prvního ročníku poutá okruh pozornost
parkurové elity.

jimečná. Diváci tak měli v minulosti možnost vidět špičkový skokový sport ve stínu
Eiffelovy věže, na pláži Miami Beach, před
radnicí v srdci Vídně či v přístavišti jachet
v Cannes.

Jezdci sbírají, zpravidla při patnácti kolech, body do celoročního žebříčku, aby se
s koncem sezony potkali při finále a bojovali o titul šampiona GCT. Všechny závody
konané v rámci seriálu mají nejvyšší možnou kategorii CSI5* a pořadatelé si dávají
záležet na tom, aby i místa konání byla vý-

Po deseti ročnících přišel zakladatel
seriálu Jan Tops s dalším zajímavým projektem, a tak od sezony 2016 provází GCT
také soutěž družstev Longines Global
Champions League (GCL).

Foto Stefano Grasso/LGCT

GCL je speciální dvoukolová soutěž
dvoučlenných týmů, která svým formátem

Obě túry vrcholí v listopadu při finále
v katarském Dauhá, před tím však jezdci
zavítají do čtrnácti měst na třech kontinentech. Sérii odstartuje CSI5* v Mexico City,
po kterém hned o týden později následuje
Miami s kolbištěm postaveným přímo na
břehu Atlantiku. Koncem dubna se bude
skákat v Šanghaji, pak se jezdci na celé čtyři
měsíce přesunou do Evropy.
Od května do září se v roli hostitele
GCT a GCL postupně vystřídají Madrid,
Hamburk, Cannes, Monako, Paříž, Estoril,
Chantilly, Berlín, Londýn, Valkenswaard
a Řím.
Úřadujícím šampionem z roku 2016
je švédský jezdec Rolf-Göran Bengtsson.
Hodnocení týmů vyhrálo družstvo Valkenswaard United, v jejichž řadách excelovala
hlavně nejčastěji nasazovaná dvojice John
Whitaker (GBR) a Bertram Allen (IRL),
u které se naplno ukázal soulad mládí, talentu a zkušenosti. Těžko uvěřit, že legendu
Johna Whitakera dělí od nadějného Allena
přesně čtyřicet let věkového rozdílu. n

Termínová listina
GCT a GCL 2017:
6. – 9. 4. 2017
Vítěz LGCT 2016 Rolf-Göran Bengtsson a Casall.
Foto Stefano Grasso/LGCT

Mexico City (MEX)

13. – 15. 4. 2017 Miami Beach (USA)

České reprezentanty čekají evropské
i světové šampionáty
Účast a snaha o co nejlepší umístění na
kontinentálních i světových šampionátech je každoročně jedním z hlavních cílů
reprezentantů a jejich trenérů. V roce 2017
se budou čeští jezdci moci kvalifikovat na
osmero závodů mistrovství světa a evropských šampionátů, kde lze bojovat o tituly,
bude devět.
V posledních letech se čeští jezdci
objevují pravidelně takřka na všech závodech mistrovství Evropy (ME) či mistrovství světa (MS). A nutno dodat, že
reprezentují naši zemi čím dál tím úspěšněji, jako například v loňském roce, kdy
drezurní jezdkyně v kategorii dětí Eva
Vavříková vybojovala historicky první
bronz na ME ve Španělsku. Nesmíme
opomenout také úspěšné tažení paradrezurní jezdkyně Anastasji Vištalové za
kvalifikací na paralympiádu v Riu. Vištalová byla vůbec první českou jezdkyní na
paralympijských hrách.
Kde a kdy se konají šampionáty roku
2017, na kterých budeme moci českým
reprezentantům fandit? Jezdci v mladých
věkových kategoriích mají šampionáty
vypsané odděleně od seniorů. Děti, junioři a mladí jezdci, kteří se věnují parkurovému skákání, zamíří na ME do
slovenského Šamorína. Drezurní jezdci,
včetně bronzové Vavříkové, pojedou na
kontinentální mistrovství do Roosendaalu, a militaristé budou muset cestovat až
do irského Millstreetu.
Foto Liz Gregg/FEI

28. – 30. 4. 2017 Šanghaj (CHN)
18. – 21. 5. 2017 Madrid (ESP)
24. – 28. 5. 2017 Hamburk (GER)
8. – 10. 6. 2017 Cannes (FRA)
23. – 25. 6. 2017 Monako (MON)
30. 6. – 2. 7. 2017

Paříž (FRA)

6. – 8. 7. 2017 Cascais Estoril (POR)
13. – 16. 7. 2017 Chantilly (FRA)
28. – 30. 7. 2017 Berlín (GER)
4. – 6. 8. 2017

Londýn (GBR)

10. – 13. 8. 2017 Valkenswaard (NED)
21. – 24. 9. 2017 Řím (ITA)
Global Champions Tour v Paříži.
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9. – 11. 11. 2017 Dauhá (KAT) – FINÁLE

Anastasja Vištalová byla vůbec první českou
jezdkyní na paralympijských hrách.

Ilustrační foto Kateřina Návojová

Global Champions
Tour aneb parkurová
Formule 1

přináší něco zcela nového a netradičního.
Spojuje jezdce různých národností, kteří
jinak za všech okolností stojí na kolbišti
proti sobě, aby společně závodili za jejich
družstvo. Pravidla mimo jiné stanovují to,
že alespoň jeden jezdec v družstvu musí být
věkem v kategorii do 25 let. To mladým nadějným sportovcům dává skvělou příležitost závodit po boku s těmi nejzkušenějšími
matadory z jezdecké špičky. Zajímavostí je,
že tato po všech stránkách smíšená družstva
jsou pojmenovaná podle jednotlivých měst,
kde se série jezdí.

Skokové a drezurní mistrovství Evropy hostí v roce 2017 švédský Göteborg.

ve všestrannosti pořadateli v polské Strzegomi, kde se díky dostupnosti z Česka dá
očekávat početná účast našich fanoušků,
kteří přijedou podpořit české jezdce. Vytrvalci pojedou v rámci ME svých 160 km
v Bruselu a voltižní senioři budou závodit
o evropské tituly v Ebreichsdorfu.

Novinkou s tradicí teprve jednoho
roku je drezurní ME pro jezdce do 25 let,
které hostí Lamprechtshausen. Pro děti,
které jezdí s poníky, je organizováno společné ME ve skákání, drezuře i všestrannosti. Mezinárodní jezdecká federace FEI
jej svěřila pořadateli v Kaposváru. Trasu
dlouhou 120 km pojedou ve Veroně mladí vytrvalci. Juniory závodící ve voltiži
čeká mistrovství světa, na které se vypraví
do rakouského Ebreichsdorfu.

Mistrovství světa je vypsané pro dvojspřeží a hostí jej hřebčín v Lipici, a tradičně nemohou chybět také světové šampionáty pro mladé koně, drezurní v Ermelu,
vytrvalecký v Bruselu skokový v Lanakenu a koně všestrannosti každoročně závodí v Lion d´Angers. n

Seniorská skoková a drezurní reprezentace má své ME v Göteborgu, stejně
jako vozatajové soutěžící v kategorii čtyřspřeží. Velmi příhodně udělila FEI ME

Termínová listina MS a ME 2017:
19. – 23. 7. 2017

Millstreet (IRL)

ME všestrannost J, Y

25. – 30. 7. 2017

Kaposvár (HUN)

ME pony skoky, drezura, všestrannost

2. – 6. 8. 2017

Ebreichsdorf (AUT)

ME a MS voltiž J, S

3. – 6. 8. 2017

Ermelo (NED)

MS drezura YH

8. – 13. 8. 2017

Šamorín (SVK)

ME skoky D, J, Y

9. – 13. 8. 2017

Roosendaal (NED)

ME drezura D, J, Y

9. – 12. 8. 2017

Givrins (SUI)

ME a MS reining J, Y, S

15. – 20. 8. 2017

Minden (GER)

MS spřežení pony

17. – 19. 8. 2017

Brussels (BEL)

ME a MS vytrvalost S, YH

17. – 20. 8. 2017

Strzegom (POL)

ME všestrannost S

21. – 27. 8. 2017

Göteborg (SWE)

ME skoky S, drezura S, para a spřežení A4

30. 8. – 3. 9. 2017

Lamprechtshausen (AUT)

ME drezura U25

20. – 24. 9. 2017

Lipica (SLO)

MS spřežení A2

21. – 24. 9. 2017

Lanaken (BEL)

MS skoky YH

22. – 24. 9. 2017

Valeggio dul Mincio

MS vytrvalost J, Y

Le Lion d‘Angers (FRA)

MS všestrannost YH

19. – 22. 10. 2017
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Foto Tomáš Holcbecher

Inzerce

Mistrovství České
republiky v roce 2017
celkem desetkrát

Foto Kateřina Návojová

Desatero mistrovství proběhne na území České republiky v průběhu roku 2017, a to od
června do října. Dějištěm se stane celkem devět jezdeckých areálů. Jediným místem, kde
proběhnou letos dva mistrovské podniky, jsou Pardubice.

Vaše úspěchy
jsou i naše radost

O mistrovské tituly bojují jak jezdci
na velkých koních, tak mladí jezdci do 16
let na pony. Na velkých koních mohou
startovat jezdci od 12 let. V rámci mistrovství České republiky jsou rozděleni
jezdci do několika věkových kategorií,
a to od dětí přes juniory a mladé jezdce
až po seniory.

www.cjf.cz

VÝROBA BOXŮ
A STÁJOVÉHO VYBAVENÍ

MOBILNÍ PŘÍSTŘEŠKY A BOXY

Jako první se o mistrovské medaile
utkají jezdci ve vytrvalosti, a to na počátku června ve Slavošově. Na jednom
místě se tam pojede o tituly ve všech
věkových kategoriích. Na začátku července se uskuteční první mistrovský
podnik v olympijské disciplíně, kterou
jsou skoky. Děti a junioři budou soupeřit
o medaile ve středočeských Hořovicích.
Mladí jezdci a senioři budou v této disciplíně závodit o tituly v Martinicích. Skokové mistrovství ČR pro starší kategorie
se koná stejně jako to drezurní v polovině července. Nejlepší jezdci v drezuře

ční

za bezkonkuren
ceny
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Mistr ČR ve všestrannosti z roku 2016 Miloslav Příhoda.

se sejdou v brněnském areálu na Panské
líše. V roce 2016 se osvědčilo propojení
drezury s paradrezurou, a tak i letos se
představí zdraví a handicapovaní jezdci
této disciplíny ve stejný termín a na stejném místě.

Drezurní MČR 2016 vyhrála Libuše Mencke s koněm
Syrio. Za ní skončili na dalších medailových příčkách
Tereza Hábová a Fabrizio Sigismondi.

Termínová listina MČR 2017:

07156a

více na

ka
n
i
v
ohradní texas panely a kruhové jízdárny www.equicov.eu
No
za bezkonkurenční ceny!
tel.: 603 529 989

Foto Kateřina Návojová

Foto Josef Malinovský

Jezdci budou závodit o cenné kovy
ve všech sedmi disciplínách, které spadají pod zaštiťující organizaci Českou
jezdeckou federaci (ČJF). Samostatné
mistrovské kategorie mají handicapovaní
jezdci v drezuře a ve voltiži. Pro všechny
sportovce je mistrovství České republiky
tradičně vrcholem domácí sezony. Jednoznačně se jedná o nejprestižnější mítink v rámci národních závodů.

9. – 10. 6. 2017

Slavošov

MČR vytrvalost (všechny kategorie)

6. – 9. 7. 2017

Hořovice

MČR skoky (děti, junioři)

12. – 16. 7. 2017

Brno

Panská lícha MČR drezura (všechny kategorie+ para)

13. – 16. 7. 2017

Martinice

MČR skoky (senioři, mladí jezdci)

20. – 23. 7. 2017

Pardubice

MČR všestrannost (všechny kategorie+ pony)

17. – 20. 8. 2017

Zduchovice

MČR skoky a drezura (pony)

9. – 10. 9. 2017

Kozlovice

MČR reining (všechny kategorie)

15. – 17. 9. 2017

Pardubice

MČR spřežení (všechny kategorie)

22. – 24. 9. 2017

Tlumačov

MČR voltiž (všechny kategorie)

Praha

MČR paravoltiž

7. – 8. 10. 2017

Mezi ženami se mistryní ve skocích roku 2016
stala Vladislav Humplíková.

Na konci srpna se dočkají republikového šampionátu jezdci všestrannosti.
I v tomto případě se bude pokračovat
v nově vyzkoušeném modelu z roku
2016 a opět se uskuteční mistrovství pro
všechny věkové disciplíny, a to včetně
pony jezdců, na jednom místě. Dějištěm
se stanou Pardubice, kde se tento závod
konal i vloni.
Tradičního pořadatele má také mistrovství pony v drezuře a skocích. Ani
tentokrát se nebude měnit místo a opět se
o medaile pojede ve středočeských Zduchovicích. V září se uskuteční reiningové
mistrovství ČR v Kozlovicích a také mistrovství ČR spřežení. To se bude konat
stejně jako všestrannost v Pardubicích. Na
závěr sezony se můžeme těšit na voltižní
šampionát v Tlumačově. Sérii republikových mistrovství v říjnu definitivně uzavře
paravoltiž, kterou bude hostit Praha. n
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Mezinárodní závody
v České republice v roce 2017
Foto Josef Malinovský

Na území České republiky se každoročně koná několik mezinárodních závodů,
které nabízí srovnání našich jezdců s těmi
zahraničními. Pro diváky je tak zajištěna
atraktivní podívaná s účastí nejlepších
tuzemských jezdců.
V roce 2017 by se na území České
republiky mělo uskutečnit až osm mezinárodních závodů, z nichž tři budou zařazeny
do bodování Světového poháru. Možnost
zisku bodů do SP je pro účastníky velmi lákavá a je tak zárukou ještě větší atraktivity
jak pro závodníky, tak pro diváky.
Světový pohár se jezdí také v rámci mezinárodních závodů spřežení v Nebanicích u Chebu.
Českou republiku pravidelně rezprezentuje v kategorii čtyřspřeží Jiří Nesvačil.

Velmi rušno u nás bude z mezinárodního hlediska během června, kdy jsou
plánované celkem troje závody. Skákat
se bude při již tradičních a u nás velmi
prestižních závodech J&T Banka CSI3*-W v Olomouci, kde se pojede i o body do
Světového poháru (W). Závody počítané
do Světového poháru se uskuteční v Brně
Závody zařazené do
Světového poháru v drezuře
se tradičně konají v Brně na
Panské líše. V GP kür zvítězila
v roce 2016 Terhi Stegars na
koni Axis TSF z Finska.

Foto Josef Malinovský

100

Termínová listina mezinárodních závodů 2017 v ČR:
20. – 23. 4. 2017

95
75

25

5. 5. 2017
9. – 10. 6. 2017

Kladruby n. L.

CAI3*-H1, H2, H4, CAI2*-P2

Kozlovice

CRI3*, CRIJY3*

Slavošov

CEI1* 80, CEI2* 120, CEI3* 160

16. – 18. 6. 2017

Brno

CDI-W, CDI3*, CDIJ, CDIP, CDICh

22. – 25. 6. 2017

Olomouc

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

28. 6. – 2. 7. 2017

Nebanice

CAI3*-H1/H2/H4 (WCupQ), CAI3*-P4

29. 6. – 2. 7. 2017

Frenštát p. R.

CVI1*, CVI2*, CVI3*, CVICh1*/Ch2*, CVIJ1*/ J2*

na Panské líše, a to v drezuře (CDI3*-W).
Dále jsou během šestého měsíce naplánovány mezinárodní závody ve vytrvalosti
až po úroveň CEI3*. Ve Slavošově se tak
pojede mj. nejdelší možná soutěž s trasou
dlouhou 160 kilometrů.
Na přelomu června a července se konají druhé mezinárodní závody ve spřežení. V Nebanicích se pojede taktéž úroveň
tří hvězd (CAI3*-W) a navíc se jedná o závod Světového poháru. Ve stejném termínu se uskuteční i poslední české mezinárodní závody v roce 2017, a to ve voltiži
(CVI3*). Jejich dějištěm bude areál TJ Slovan ve Frenštátu pod Radhoštěm. n

Foto Josef Malinovský

Tradičně prvními mezinárodními závody na území České republiky je tzv. Rudolfův pohár v disciplíně spřežení, který se
koná v Kladrubech nad Labem. Opět se
tento mítink uskuteční na nejtěžší možné
úrovni, což je v případě spřežení CAI3*.
Soutěže proběhnou v kategoriích dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží i čtyřspřeží. Začátkem května se pak uskuteční jediné
reiningové mezinárodní závody v ČR, a to
v Kozlovicích (CRI3*).

Mezinárodní skokové závody J&T Banka CSI3*-W
v Olomouci jsou největší akcí svého druhu
v České republice. GP v roce 2016 ovládla Němka
Jörne Sprehe s Lunou.

5
0
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Český skokový pohár
v roce 2017
již pošestnácté
Seriál závodů Český skokový pohár je úspěšným projektem, který se těší velké účasti
jezdců i diváků. Právem je označován za domácí parkurovou extraligu. Jeho součástí se
postupem let staly další rámcové seriály, které oslovují různé kategorie sportovců.
K Českému skokovému poháru tak již
neodmyslitelně patří Amateur Tour pro neprofesionální jezdce, Czech Junior Cup pro
jezdce do 18 let a od roku 2016 také U25
pro jezdce do 25 let.
Do hlavní seriálové túry je započítávána vždy závěrečná soutěž jednotlivých závodních mítinků – Velká cena. Ta se koná
zpravidla v neděli a jezdí se na stupni obtížnosti T* a vyšší, což je parkur s výškou
překážek od 145 centimetrů. Výjimkou je
např. Noční Velká cena Ptýrova, jež se jezdí v sobotu pod světly reflektorů.
V rámci Českého skokového poháru
i v tomto roce dojde k několika menším
změnám. Tentokrát se uskuteční oproti

předešlým ročníkům pouze 11 kol. Zároveň se mění dějiště finále. Po třech letech
se z Olomouce vrací do středočeských Hořovic. Při sestavování kalendáře tentokrát
pořadatelé více rozprostřeli termíny jednotlivých kol, a tak se tentokrát konají závody
i v červenci, kdy bývala většinou seriálová
pauza. V sedmém měsíci proběhne Velká
cena Olomouce.
Zahajovací kolo bude tradičně v Martinicích, a to na konci dubna. Během května
se pak jezdci mohou těšit na tři Velké ceny
v Brně, v Ostravě a nově také v Hradištku
u Sadské. Tam se bude v roce 2017 poprvé
konat kolo Českého skokového poháru
v rámci Velké ceny Kolína, jež poslední
roky hostovala v Němčicích na Kolínsku

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Vůbec první vítězkou seriálu U25 se stala
Barbora Tomanová.

a ještě před tím v Ptýrově u Mnichova Hradiště. Tradičním červnovým pořadatelem
ČSP je Litomyšl, respektive nedaleký areál
v Suché.
Napilno budou mít jezdci v srpnu, kdy
se bude závodit nejprve ve Zduchovicích,
poté při speciální Noční Velké ceně v Ptýrově, a v závěru měsíce ještě v Opavě Kateřinkách. Před finále se jezdci představí
v září ještě ve Frenštátu pod Radhoštěm.
Po tomto kole již bude vše směřovat k poslednímu závodu do Hořovic. Největším
magnetem finále ČSP je skutečnost, že si
nejlepší čtyři jezdci pohárového žebříčku
mezi sebou vystřídají své koňské svěřence.
Pořadatelé se inspirovali z mistrovství světa,
kdy nejlepší čtveřice závodí nejen na svém
koni, ale i na koních svých soupeřů. Této
netradiční jezdecké zkoušky se v letech
2016 a 2015 zhostil nejlépe Rudolf Doležal, který se tak letos jistě pokusí o vítězný
hattrick. Podrobnosti o Českém skokovém
poháru najdete na adrese www.ceskyskokovypohar.cz. n

Rudolf Doležal se radoval z vítězství v ČSP již dvakrát po sobě.

Termínová listina ČSP 2017:
27. – 30. 4. 2017
6. – 8. 5. 2017
19. – 21. 5. 2017
25. – 28. 5. 2017
8. – 11. 6. 2017
19. – 23. 7. 2017
3. – 6. 8. 2017
16. – 19. 8. 2017
24. – 27. 8. 2017
8. – 10. 9. 2017
20. – 24. 9. 2017
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Velká cena Martinic
Velká cena Brna
Velká cena Ostravy
Velká cena Kolína
Velká cena Litomyšle
Velká cena Olomouce
Velká cena Zduchovic
Noční Velká cena Ptýrova
Velká cena Opavy
Velká cena Frenštátu p. R.
Velká cena Hořovic - FINÁLE

Finalisté ČSP 2016
(zleva): Jiří Hruška,
Rudolf Doležal, Ladislav
Arient a Marek Klus. Při
slavnostním vyhlášení
finále oznámil prezident
ČSP Jiří Skřivan výši
finančního daru pro Český
národní registr dárců
dřeně. Z každého startu
v rámci seriálu putovalo
na jeho konto
10 Kč, z čehož vznikla
celková částka 85.770 Kč.

Foto Kateřina Návojová

Dvanáctý ročník
Českého drezurního
poháru

Foto Kateřina Návojová
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Dvanáctý ročník seriálu Český drezurní pohár přinese několik novinek. Po roční pauze se
do ČDP vrací soutěžní kategorie dětí a juniorů. Závodit se bude ve čtyřech kategoriích,
kterými jsou Top Ten Cup, Challenge Cup, Junior Trophy a Novice Cup.
Tento nejprestižnější drezurní seriál
v České republice bude mít celkem sedm
kvalifikačních kol. Finále se stejně jako
předešlé roky uskuteční ve středočeských
Martinicích nedaleko Březnice. Novým
dějištěm jednoho ze seriálových mítinků
bude středočeská obec Královice nedaleko Slaného. Tamní areál se v předešlých
letech osvědčil pořádáním Drezurního
šampionátu seniorů a mladých jezdců i několika dalších menších závodů.
Jezdci se v rámci dvanáctého ročníku
ČDP představí poprvé začátkem května
v Martinicích na Příbramsku. Tentýž měsíc se bude konat také kvalifikační kolo na
Borové. Dvou kol se dočkáme i v červnu,
a to nejprve v Brně na Panské líše a poté
ve Zduchovicích.
Vzhledem k republikovému mistrovství se během července žádné kvalifikační kolo nepojede. V srpnu jezdci naopak
budou závodit v rámci ČDP hned třikrát.
Nejprve to budou zmiňované Královice,
po nichž následují Těšánky na Kroměřížsku a dále Nebanice u Chebu. Poté na
účastníky čeká již jen martinické finále.
Zakončení seriálu bude již podruhé ve
velkém stylu, neboť proběhne v rámci
prestižních závodů Czech Equestrian Masters. Tento nový projekt je podstatně více
atraktivní nejen pro jezdce, ale i pro diváky, neboť během prodlouženého víkendu
se mohou těšit nejen na vyvrcholení drezurního seriálu, ale uvidí soutěžit i děti
na ponících a přední parkurové jezdce ve

Termínová listina ČDP 2017:

vyšších skokových soutěžích. Dá se tak
opět očekávat, že bude vše probíhat před
zcela zaplněnými tribunami.
Systém kvalifikačních kol, ve kterých
si jezdci svými výkony zajišťují finálovou
účast, zůstává bez výraznějších změn.
Oproti loňskému ročníku je pro účast ve
finálovém závodě podmínkou absolvování pouze tří kvalifikačních kol, na rozdíl od
loňských pěti.
Nejtěžší vypisovanou úrovní v rámci
ČDP je Top Ten Cup, který poslední dva
roky ovládla Tereza Hábová (2015 James
Bond, 2016 Djazz F). Velmi úspěšná byla

Vítězka ČDP
2016 v kategorii
Top Ten Cup
Tereza Hábová
v sedle koně
Djazz F.

též Hana Vášáryová. S koněm Rock for
Hit skončila v Top Ten Cupu druhá. S Filipou pro změnu zcela ovládla kategorii
Challenge Cup. Podrobnosti o Českém
drezurním poháru najdete na internetových stránkách s adresou: www.ceskydrezurnipohar.cz. n

Hana Vášáryová byla v loňském ročníku
Top Ten Cupu druhá s Rock for Hit
a s Filipou ovládla kategorii Challenge Cup.

Foto Kateřina Návojová

Eva Vavříková s Belle-Ennie
vloni uspěla v Challenge
Cup, v němž obsadila třetí
příčku. Od letošního ročníku
se bude moci účastnit
opět samostatné soutěžní
kategorie pro děti a juniory.

6. – 7. 5. 2017 Equitana Martinice
27. – 28. 5. 2017 Farma Borová
10. – 11. 6. 2017 JK Panská Lícha
23. – 25. 6. 2017 Resort Zduchovice
5. – 6. 8. 2017 Kralovický Dvůr
12. – 13. 8. 2017 Grunt GalatíkTěšánky
18. – 20. 8. 2017 JO Agro Cheb Nebanice
7. – 10. 9. 2017 Equitana Martinice - FINÁLE
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Spřežení a všestrannost
spojuje přes 50 let
Zlatá podkova
Celorepublikový seriál Zlatá podkova má na území České republiky nejdelší tradici v jezdeckém sportu. V tomto roce se totiž uskuteční již 52. ročník. Jedná se o sérii závodů ve
dvou disciplínách, a to ve spřežení a ve všestrannosti.
Jednotlivé disciplíny mají vypsaná svá
samostatná kvalifikační kola a jezdci všestrannosti i spřežení se společně potkají
až při finále. Jeho tradičním pořadatelem
je Humpolec. V disciplíně všestrannost
proběhne celkem osm kvalifikačních kol.
Jezdci se představí v pěti různých kategoriích, což je o jednu více než tomu bylo
doposud. Novinkou je soutěž pro pony,
což je závod otevřený pro jezdce ve věku
10 až 16 let právě v sedle poníků.
Nejtěžší kategorií je samotná Zlatá
podkova, podle níž se jmenuje celý seriál.
Závodí se v ní na úrovni jedné hvězdy, přičemž finále je ještě o stupeň těžší (CNC2*).
Kvalifikace na stupni „L“ se uskuteční pro
soutěže Stříbrné podkovy. Pro děti a juniory do věku 18 let je připravena Bronzová podkova. Tato kategorie odpovídá
v kvalifikacích stupni obtížnosti ZL. Stejná
obtížnost bude připravena i pro účastníky
Soutěže nadějí, což je kategorie pro mladé
koně ve věku 4 a 5 let, nebo koně, kteří
v roce 2017 startují poprvé.
Jezdci v jednotlivých kvalifikačních
kolech sbírají body pro účast ve finále. Vítězové předešlého ročníku pokud i nadále
splňují podmínky pro účast v dané katego-

Foto Jiří Bělohlav

Mistr opratí nejen z roku 2016 – Ladislav Jirgala.

rii, mají účast ve finále předem zajištěnou.
První kolo pravidelně hostí v polovině
dubna Pardubice. Na konci čtvrtého měsíce se ještě koná kvalifikace v Těšánkách
u Kroměříže. Během května jsou vypsána
kola ve Dvorečku u Jindřichova Hradce
a v jihočeské Borové u Chvalšin. Nejinak
tomu bude v červnu, když budou jezdci
závodit v Brně na Panské líše a v Lošticích
nedaleko Olomouce. Novinkou v termínové listině je kvalifikační kolo ve Vrchovanech u České Lípy, které v loňském
roce sklidily za premiérovou všestrannost
od účastníků velkou pochvalu. Zastávka
Zlaté podkovy 2017 je tam plánovaná na
přelom června a července. Po ní bude
následovat již jen poslední kvalifikace

Foto Kateřina Návojová

Pardubice hostí první kolo ZP ve všestrannosti
a poslední kvalifikační kolo pro spřežení.

v Humpolci a o 14 dní později se tamtéž
uskuteční i finále.
Ve Zlaté podkově spřežení se soutěží
ve třech kategoriích. Těmi jsou jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Na jezdce usilující o titul „Mistr opratí“ čeká celkem pět
kvalifikačních kol. To úvodní se uskuteční
v Semicích, a to začátkem května. Tentýž
měsíc je v plánu ještě kvalifikace v Těšánkách. Během června jezdci zavítají do
Mimoně a do Mikulova. Poslední kvalifikace se pak bude konat během července
v Pardubicích. Finále se společně se soutěžemi všestrannosti koná na konci srpna
v Humpolci.
V loňském ročníku Zlaté podkovy zvítězil Petr Molík s Monkey Oscar, jenž se
do čela dostal díky bezchybnému parkuru.
Do té doby vedl Jan Holec s Tasznikem.
Ten ovšem v závěru závodu nasbíral 16
trestných bodů. Mezi úspěšné jezdce ZP
ve všestrannosti patří i Radka Dvořáková
a Radko Heidenreich mladší. Vozatajskou
část ZP již poněkolikáté vyhrál v roce 2016
se svým dvojspřežím Ladislav Jirgala.
V kategorii jednospřeží nenašel přemožitele Jaroslav Petřek a ve čtyřspřeží dominoval Jaroslav Juráň. Další podrobnosti se
dozvíte na internetových stránkách www.
zlatapodkova.cz. n

Termínová listina ZP 2017:
Pardubice, všestrannost
Těšánky, všestrannost
Dvoreček, všestrannost
Semice, spřežení
Borová, všestrannost
Těšánky, spřežení
Brno Panská lícha,
2. – 4. 6. 2017
všestrannost
10. – 11. 6. 2017 Mimoň, spřežení
16. – 18. 6. 2017 Loštice, všestrannost
23. – 25. 6. 2017 Mikulov, spřežení
30. 6. – 2. 7. 2017 Vrchovany, všestrannost
8. – 9. 7. 2017 Pardubice, spřežení
5. – 6. 8. 2017 Humpolec, všestrannost
25. – 27. 8. 2017 Humpolec – FINÁLE
14. – 16. 4. 2017
6. – 7. 5. 2017
6. – 7. 5. 2017
6. – 7. 5. 2017
20. – 21. 5. 2017
20. – 21. 5. 2017

Foto Jiří Bělohlav

Vítěz Zlaté podkovy 2016 ve všestrannosti Petr Molík s koněm Monkey Oscar.
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Karlovy
Vary

Jezdecké potřeby

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

Jsme i na
Facebooku

po–pá: 10–18, so: 9–13
353 549 410, 608 444 378
www.janahorse.cz

PR článek

I jezdec na koni může
mít AIRBAG
Airbag pro jezdce na koni? Ano, i takovéto vymoženosti již před časem dorazily do České
republiky. Ostatně, první airbag pro jezdectví byl vyvinut v roce 2006 a vypadal velmi
podobně, jako motocyklové airbagy. Společnost HELITE dnes nabízí speciální řadu
produktů určených přímo pro jezdce!
Mnozí jezdci však téma bezpečnosti
na koni často podceňují a domnívají se,
že helma je dostatečnou ochranou. Jiní
se mylně domnívají, že airbag, podobně jako některé ochranné vesty, překáží v pohybu. Mýty také kolují ohledně
jednorázovosti, případně nákladnosti
nových náplní. Je proto na čase, aby se
všichni dozvěděli o airbagovém oblečení
pro jezdce více podrobností. Na ty jsme
se zeptali obchodního ředitele společnosti
HELITE ČR, pana Milana Haase.

Rajtky značky EuroStar
Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

SLEVA 22 %
Všechny bundy
a mikiny HV Polo

SLEVA 35 %
Vysoké kožené boty
bez šněrování značky
Waldhausen

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

SLEVA 15 %

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

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

SLEVA 18 %

SLEVA 20 %

Podsedlové dečky
(i westernové)

Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

Jeden kus (skladový)
S
zboží dle vlastního
NU
O
B
výběru
Jednorázová sleva po předložení kuponu na kase, platí pouze
na skladové kusy do 31. 12. 2017, slevy nelze kombinovat a sčítat.

Vesta
HELITE po
nafouknutí.

Joe Whitaker používá speciální sako HELITE
s airbagem.
 V jakých dalších sportech se produkty

HELITE používají kromě jezdectví?
 Jaké produkty nabízí vaše společnost

pro jezdce?

SLEVA 30 %

CO2 patrona je
jediný jednorázový
komponent.

Značka HELITE Airbags nabízí ve
své podstatě tři varianty. První variantou
jsou airbagové vesty Air Jacket, které se
vyrábějí v nejširším spektru velikostí a barev. Od základní černé, přes tmavě modrou, červenou až k růžové, v dětských
velikostech, od výšky postavy 135 cm až
do dospělé 195 cm. V nabídce jsou i plus
size velikosti s obvodem hrudníku, pasu
až 140 cm. Druhou a třetí varinatou jsou
modely Air Shell a Air Show. Jedná se
o volnočasové softshellové bundy a vesty (sako Air Show) s airbagovou vložkou.
Jednoduše skvělý vzhled, maximální bezpečnost a především diskrétnost. Nehledě
k tomu, že si zákazník může koupit pouze
sako, bundu či vestu a airbagovou vložku
si může přikoupit kdykoliv v budoucnu
(připnutí pomocí zipu během tří vteřin).
Každý samotný airbag má své sériové číslo a jeho spouštěcí systém a kvalita jakosti
je pečlivě testována výstupní kontrolou.

Snadný úchyt spouštěcího mechanismu k sedlu.

Krom jezdectví, kde naše produkty
používají profesionální jezdci, jako jsou
např. Joe Whitaker, Bettina Hoy, Sandra
Auffarth, resp. více než třetina startovního pole při olympijských hrách 2016,
se s nimi potkáte např. ve skicrossu, na
motocyklových závodech nebo u pilotů
rogal a ultralehkých letadel. Pro běžného
uživatele je však sortiment prozatím rozdělen téměř rovnoměrně na dvě skupiny.
Airbagové vesty a bundy pro motorkáře
a jezdectví. Pro zajímavost v České republice a na Slovensku je prozatím převaha motorkářů s dobrou tisícovkou uživatelů s vestami, ale například ve Finsku
či sousedním Polsku je situace přesně obrácená, kdy téměř 80 % uživatelů zastává
jezdectví. Kdežto třeba namátkou v USA,
Francii a Německu je stav jezdectví vs.
motorky téměř v rovnováze.
 Co jsou hlavní výhody vašich produktů?

Výrazně zvyšují ochranu. Velký objem vzduchu a chytře vymyšlený airbag
kombinovaný s rychlým časem nafouknutí a optimálním tlakem vede k velmi
účinné ochraně v případě pádu – vzduchový polštář s objemem až 23 litrů se
nafoukne během 100 milisekund! Jedná
se o přímou ochranu před poraněním
hrudníku, krční a bederní páteře. Nepřímo pak chrání vnitřní orgány. Nespornou
výhodou je opakované použití. CO2 patrona je jediný jednorázový komponent,

který je potřeba vyměnit k dalšímu plnohodnotnému použití airbagu. Reaktivace
je velmi snadná a zvládne jí každý sám
našroubováním nové patrony. Zmínit je
třeba snadnou instalaci formou připnutí
přezky k sedlu a v neposlední řadě 100%
spolehlivost – HELITE airbagy jsou
100% mechanické. Ceny vest startují na
částce 13.860 korun, náhradní patrona
vyjde na 595 korun. Samotné softshell
bundy/vesty pořídí zákazník od 3.305 korun a sako pak od 6.076 korun.
 Mohou je zájemci pořídit přímo u vaší

společnosti, nebo se zabýváte pouze
velkoobchodem?
Zákazníci mohou produkty pořídit
přímo u importéra značky Top moto,
u dealerů HELITE, které naleznou na
adrese www.helite.cz, či je mohou poptávat u svého prodejce jezdeckých potřeb.
Síť dealerů pro jezdectví se hojně rozrůstá a je možné, že právě váš oblíbený
prodejce již má předjednanou spolupráci
s HELITE a umí je pro vás za uvedené
ceny objednat. Pro maloobchodní prodej či marketing se může každý obrátit
na Kateřinu Haasovou (prodej@helite.
cz), pro velkoobchodní spolupráci si jednoduše objednejte „mobilní showroom
HELITE“. Náš velkoobchodní manažer
Daniel Rais (velkoobchod@helite.cz) si
s vámi sjedná schůzku a osobně vás navštíví s praktickou ukázkou a zaškolením.
Všechny kontakty naleznete na zmíněném webu www.helite.cz.
 Děkujeme za rozhovor!
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Šestice seriálů pro děti
a mládež pod hlavičkou ČJF
V roce 2017 se pod hlavičkou České jezdecké federace odehraje celkem šest seriálů,
které jsou určené mladým nadějím jezdeckého sportu. Pokrývají všechny olympijské
disciplíny a určeny jsou zpravidla pro děti
a juniory.
V parkurovém skákání se děti a junioři
mohou zapojit do Národního poháru dětí
a mládeže. Ten nabízí celkem sedm kategorií, a to už od dětí na pony až po jezdce
do 18 let na velkých koních. Celkem se
odehraje šest kol, při kterých budou účastníci sbírat body, a po posledním bude následovat finále.

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Foto Kateřina Návojová

prodejna

www.zooprodukt.com
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Děti, které skáčou s poníky, se mohou zapojit do Pony ligy a Pony extraligy.

V parkurovém sportu není důležité jen
to, že dvojice „proletěla“ cílem v nejlepším času a neshodila žádnou z překážek.
Neméně důležitý je i styl, sed jezdce, používání pomůcek, a celková kultivovanost
projevu při jízdě na koni. To totiž může
konečný výsledek, zejména v obtížnějších
soutěžích, významně ovlivňovat.
Seriál Styl šampionátu pro pony má
stanovené finále při mistrovství ČR 2017

774 413 810

Foto Kateřina Návojová

Foto Kateřina Návojová

Dalším ze seriálů, který je určen pro
parkurové jezdce na ponících i velkých
koních, je Styl šampionát. Při stylových
soutěžích nehrají roli jen bodový stav a čas
dvojice dosažený na parkuru, speciálně
školení rozhodčí při nich také hodnotí styl
jezdce a přidělují mu za jeho projev během jízdy známku.

Styl šampionát v parkurovém skákání je
rozdělen do několika věkových kategorií.

Také pro děti a juniory věnující se drezuře
existuje Národní pohár dětí a mládeže.

ve Zduchovicích. Jezdci zapojení do seriálu s velkými koňmi zažijí vyhlášení buď
při Czech Equestrian Masters v Martinicích, nebo při finále Českého skokového
poháru v Hořovicích, a to podle kategorie,
ve které po celou sezonu soutěžili.
Děti, které skáčou s poníky, se mohou
také zapojit do Pony ligy a Pony extraligy.
Pony liga je určená pro nejmenší jezdce na
ponících ve věku od 8 do 12 let. Parkury
Pony ligy bývají postaveny jako hendikep,
tedy pro všechny výškové kategorie pony,
a to na úrovni obtížnosti LP. Extraligy se
mohou účastnit jezdci do 16 let. Obtížnost
jednotlivých soutěží bude SP a také půjde
o hendikep. Finále Pony ligy se odehraje
v září v Martinicích při závodech Czech
Equestrian Masters. Extraliga vyvrcholí

během listopadu v Herouticích formou
atraktivní soutěže čtyř nejlepších jezdců se
střídáním koní.
Dvě disciplíny, skoky a drezuru, spojuje Šampionát nadějí. Kombinovaná soutěž
jednotlivců složená z drezurní a skokové
zkoušky se koná ve dvou, případně ve
třech dnech, a přístupná je pro jezdce do
12 let startující maximálně druhým rokem
na pony do 135 cm KVH. Skoková část
je hodnocená na styl. Finále se uskuteční
v termínu MČR pony ve Zduchovicích.
Také pro děti a juniory věnující se drezuře existuje Národní pohár dětí a mládeže. Rozdělen je do pěti kategorií, pro jezdce na pony jsou vyčleněny tři kategorie,
jezdci na velkých koních se dělí do dvou
skupin. Během sezony se odjede čtrnáct
kol, patnáctým závodem bude finále s termínem v září v Hradištku u Sadské.
Jezdce všestrannosti ve věku od 10 do
16 let, kteří závodí s poníky, čeká v roce
2017 další ročník Benjamin Cupu. Soutěž
je vždy na úrovni obtížnosti ZL a je přístupná pro dvojici startující ve všestrannosti pony maximálně druhým rokem.
Pro tuto sezonu je připraveno devět kol
seriálu.
Pravidla všech seriálových soutěží najdete na internetových stránkách České
jezdecké federace s adresou www.cjf.cz. n
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Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

Ilustrační foto
Kateřina Návojová

SKOKY
Nejrozšířenější disciplínou klasického jezdectví je parkurové skákání. Přestože roste popularita i dalších odvětví, pořád je to parkur, co si většina laické veřejnosti představí, pod
pojmem jezdectví. Česká republika není výjimkou, i u nás tvoří jezdci věnující se parkuru
nesilnější část členské základny.
Základní pravidlo disciplíny je velmi
snadno pochopitelné i pro diváky. Zjednodušeně jde totiž vždy o překonání kurzu
parkuru bez chyb na překážkách a zároveň dosažení co nejkratšího času.
V pravidlech pro parkurový sport je
popsána více než dvacítka typů soutěží.
Některé mají ještě další modifikace. Pořadatelům závodů, jezdcům i divákům se
tak nabízí nepřeberná paleta soutěží. V některých se sbírají kladné body, v jiných se
chyby přepočítávají na sekundy a přičítají
k dosaženému času.

Nejčastěji jsou vypisovány tzv. klasické soutěže. Za shození jedné nebo více bariér na jedné překážce inkasuje dvojice 4
trestné body. Stejný počet trestných bodů
je udělován za neposlušnost, to znamená
zastavení před překážkou, odepření pohybu vpřed nebo vybočení. Každá soutěž
pak má předepsaný čas, jehož překročení
se v základním kole penalizuje 1 trestným
bodem za každé 4 započaté sekundy.
Začátečníci mohou v České republice
závodit oficiálně na nejnižší výšce překážek 80 cm. Na opačném konci škály je 160

cm. Není to ovšem pouze výška překážek,
co určuje obtížnost soutěže. Velkou roli
hraje zjednodušeně řečeno i trasa parkuru,
počet kombinací překážek, jak a kde jsou
kombinace postavené, či zařazení vodního
příkopu.
Nejvyšší metou na národní úrovni je
mistrovství České republiky. Vrcholem
na mezinárodním poli jsou olympijské
hry a Světové jezdecké hry. n

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

DREZURA
dětí, či jezdců s mladými koňmi, kteří jsou
na sportovní kariéru pozvolna připravování, až po Grand Prix. Ta představuje úplný
vrchol. Nejlepší výkony jsou k vidění na
mistrovství Evropy, světových jezdeckých
hrách a pochopitelně na olympiádě, jejíž je
drezura součástí.

Elegantně a lehce, tak by měl působit
kůň s jezdcem v sedle při předvádění drezurní úlohy, která je sestavou jednotlivých
cviků v kroku, klusu i cvalu. Divák laik na
nejvyšší úrovni předvedení drezury ani nepostřehne, jakými způsoby a pomůckami
jezdec svého čtyřnohého svěřence ovládá.

V českých pravidlech najdeme více než
čtyřicet úloh, které jsou sestavené s ohledem na jezdce a koně, pro které jsou určené. Výkony jsou posuzovány sborem
rozhodčích, kteří pečlivě sledují každý krok
koně a hodnotí jednotlivé cviky známkami
od 1 do 10 (čím vyšší známka, tím lepší
hodnocení). Následně se známky přepočítávají do procent.

Soutěž se odehrává ve vytyčeném obdélníku o rozměrech 20 x 40 metrů (pro
soutěže nižší úrovně) nebo 20 x 60 metrů
(pro vyšší obtížnost). Obdélník je ohraničen
nízkým plůtkem a na jeho stěnách jsou pomocí písmen vyznačeny body, v nichž se
jednotlivé figury provádějí.

Velké oblibě se mezi diváky těší volné
úlohy, v mezinárodním jezdeckém jazyce
také označení freestyle nebo kür. Výkon
dvojice je doprovázen hudbou a jde tak
nejen o sportovní, ale i umělecký zážitek. n

Ilustrační foto
Josef Malinovský

Foto Josef Malinovský

Drezura je bez nadsázky základem klasického jezdectví. Ani nejlepší parkuroví jezdci, či
zkušení militaristé by bez kvalitní drezurní
průpravy nemohli v nejtěžších soutěžích
uspět. Drezura je však hlavně tradiční samostatnou sportovní disciplínou.

Také tato disciplína zohledňuje širokou
stupnici výkonnosti jezdců od začátečníků,
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Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

VŠESTRANNOST
Všestrannost je disciplína, která, jak její lidově používaný název military připomíná, vychází
ze zkoušek poslušnosti, vytrvalosti a rychlosti vojenských koní. Ve své sportovní podobě se
skládá ze tří zcela odlišných zkoušek: drezury, terénní jízdy a klasického parkuru.

100
95
75

25
5
0

Všestrannost je odvětvím, které prověřuje připravenost, pozornost a vytrvalost
koně. Velice důležitý je perfektní odhad
jezdce na schopnosti a možnosti koně. Zejména terénní jízda (cross-country), v níž
dvojice absolvuje trasu přes uměle vytvořené i přírodní překážky, které mají často
pevné prvky, vyžaduje maximální důvěru
a znalost možností dvojice jezdec-kůň.
Formát závodů je zpravidla třídenní,
v posledních letech pořadatelé čím dál
častěji vypisují i dvoudenní klání. V první den závodů absolvují soutěžící drezurní
úlohu. Ta má prověřit zejména soulad ve
dvojici a přiježděnost koně. O den později
se koná terénní jízda a v závěru se jede pak
klasický parkur, který naopak s lehce shoditelnými bariérami položenými v hácích

překážek prověřuje pozornost a opatrnost
koně.
Pravidla nabízejí několik úrovní, od
začátečníků případně soutěží pro mladé
koně až po nejvyšší úroveň, na níž jsou
vypisovány kupříkladu Světové jezdecké hry. Jezdecká všestrannost je zařazená
mezi olympijské sporty. Obtížnost soutěží
se označuje stejně jako v dalších disciplínách mezinárodního sportu hvězdami.
Nejvyšší úroveň má čtyři hvězdy, což je
například právě olympijská úroveň. V domácích podmínkách je nejvyšším cílem
republikový šampionát, přičemž nejvyšší
dvouhvězdovou soutěž absolvují nejzkušenější senioři.
V posledních letech se pro mladé koně
i jezdce v mládežnických věkových kate-

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

SPŘEŽENÍ
Soutěže sportovního spřežení se vypisují
pro pony i velké koně. V případě obou
kategorií se závodí se třemi typy zápřeží:
v jednospřeží, dvojspřeží a takzvané královské disciplíně čtyřspřeží.
Popularita sportovního spřežení v České republice stále stoupá mezi diváky
i sportovci, a to i přes to, že se jedná o fyzicky, ale také technicky a finančně velmi
náročnou disciplínu. Závody se totiž skládají ze tří různých částí, a každý účastník při
nich vystřídá dva typy kočárů.
Klasický formát závodů konaných pod
širým nebem se skládá z drezurní zkoušky,
maratonu a jízdy mezi kužely. Právě pro
maraton se používá jiný typ kočáru, než pro

Ilustrační foto
Kateřina Návojová

úvodní a závěrečnou zkoušku, takže například jezdec soutěžící v čtyřspřeží musí do
místa konání obvykle dopravit dva kočáry
a pět koní. Pravidla dovolují koně v zápřeži během třech zkoušek prostřídat, čehož
jezdci většinou využívají.
Ilustrační foto
Olga Procházková

goriích, připravují stylové soutěže. Jejich
účel je obdobný jako u tohoto typu soutěží v parkurovém skákání. Tedy ohodnotit
styl, sed a vliv jezdce na koně. n

Závody začínají drezurou. V té předvádí vozataj s kočárem sérii cviků předepsaných drezurní úlohou, a rozhodčí hodnotí
poslušnost a klid koní, pravidelnost chodů
i soulad. Atraktivní maraton 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 je jízda mezi kužely, neboli
vozatajský parkur. Účastník musí projet co
nejrychleji trasou mezi dvojicemi kuželů.
Na každém z kuželů je umístěn míček, jeho
shození se penalizuje trestnými sekundami.
Součet výsledků ze všech tří částí rozhoduje
o vítězi celého závodu.
V případě halové soutěže se jedná
o kombinovanou jízdu mezi kužely se zařazením jedné či více terénních překážek
a rozhodující je rychlost a zároveň preciznost projetí určené trasy. n
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VOLTIŽ

Ilustrační foto Kateřina Návojová
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Voltiž je spolu s vozatajstvím jednou ze dvou takzvaně nesedlových disciplín. Jezdec-voltižér při
soutěži předvádí sestavu cviků na neosedlaném koni. V případě voltiže jsou kladeny nároky na
výbornou gymnastickou průpravu sportovce, u koně jsou důležité čisté a pravidelné chody.
Při voltižních soutěžích předvádí jeden
i více voltižérů sestavu cviků na neosedlaném koni. Ten s ohledem na obtížnost
soutěže a věk sportovce jde či cválá v kruhu vedený lonžérem. Voltižní závody se
konají takřka výhradně v hale i v letním
období, čímž se také liší od většiny jezdeckých odvětví.
Ve voltiži existují povinné a volné sestavy. Při povinné sestavě musí závodník
předvést všechny cviky dané pravidly,
pak následuje volná jízda, kdy si voltižér
v rámci pravidel sestavuje cviky sám pří-

padně s trenérem. Výkon bedlivě sleduje
sbor rozhodčích, který hodnotí provedení
a obtížnost cviku. Nejvyšší počet bodů od
rozhodčích získá soutěžící za cviky, při
jejichž perfektním provedení se dotýká,
nebo drží koně na co nejmenším počtu
míst.
Schopnosti lonžéra mají na projev
koně, jeho klid a pravidelný cval také velký vliv. A tak i přesto, že diváci vnímají
zejména samotného voltižéra, nesmíme
opomenout zmínit lonžéra jako součást
celé soutěžní dvojice, respektive trojice.

Voltiž se jezdí nejen individuálně,
pravidla znají také soutěž skupin, a soutěž
dvojic takzvané pas-de-deux. A je tu ještě
jedna odlišnost v rámci jezdeckého sportu.
Na rozdíl od všech ostatních odvětví závodí ve voltiži muži a ženy v rozdělených
kategoriích, což parkur, drezura, všestrannost ani další disciplíny neznají. n

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

REINING
Mladou disciplínou, zařazenou pod křídla
Mezinárodní jezdecké federace v roce
2000 a později i do České jezdecké federace, je reining. Ten přináší do světa jezdectví
další zcela nový odlišný rozměr.

přičemž přední nohy se plynule překračují. Kůň musí zvládat spin v obou směrech.
Slidin stop je zjednodušeně klouzavé zastavení ze cvalu. Podsazené zadní nohy
koně při něm kloužou po zemi (speciálním

pískovém povrchu s pevným podkladem)
a přední nohy klušou.
Provedení cviků hodnotí sbor rozhodčích. Průměrné provedení cviku je za 70
bodů, rozhodčí k němu přičítají, či naopak
odčítají body, podle toho zda je cvik proveden korektně a jaký má stupeň náročnosti.
Pro reining se využívají výhradně westernová plemena, jako jsou například quater horse nebo paint horse. n

Disciplína patří k westernovým odvětvím, je však čistě sportovní záležitostí. Jezdec nepoužívá žádná lasa, nekličkuje mezi
barely a nechytá telata. To sice patří k westernu, v reiningu jako sportu jde o předvedení přiježděnosti, poslušnosti a přesnosti
koně.
Dvojice předvádí sestavu cviků, která
se nazývá pattern. Skládá se z prvků, jako
jsou kruhy, malý i rychlý velký kruh, precizní couvání, či tolik typické spiny a sliding
stop. Pod pojmem spin se rozumí otočka
o 360° kolem nehybné vnitřní zadní nohy,

Ilustrační foto Eva Solanská

Reining vychází z tradice využití koní
v honáctví. Nejhlubší historii tak má v severní Americe, kde se k shánění skotu
a manipulaci s ním používali koně.
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Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

VYTRVALOST
Vytrvalost je dynamicky rozšiřující se jezdeckou disciplínou a stává se stále populárnější
i v České republice. Řady jezdců se na základní i střední úrovni rychle rozrůstají. Disciplína však vyžaduje vynikající kondici koně i jezdce.

Pouto mezi vámi a vaším koněm je jedinečné!
Poskytněte mu to nejlepší…
Značka NutriHorse nabízí ucelený program
doplňkových krmiv a vitamínu pro všechny typy koní.
nabízíme produkty pro dostihové koně, sportovní koně
ve všech disciplínách, chov a hobby
originální receptury tvoříme v souladu s nejnovějšími
poznatky v oblasti výzkumu a vývoje výživy a krmení koní
využíváme spolupráce s předními odborníky na výživu,
tréning a chov koní
při výrobě používáme nejmodernější technologické
postupy

Vytrvalost se často i u nás nazývá
endurance podle jejího anglického pojmenování. Jde o disciplínu zařazenou mezi
odvětví klasického jezdectví v relativně
nedávné historii. Stalo se tak v 80. letech
20. století.
Dvojice při soutěži absolvuje předem
vyznačenou trasu v terénu. Obtížnost
soutěže neurčuje jen délka trasy, ale také
její profil a převýšení, terén či povrch,
po kterém je vedena. Začátečníci závodí
na úrovni soutěží s označením ZM, trasa

zdolání závodu jim stačí přibližně 7 hodin.

Na 160 km dlouhou trať vyráží dvojice
i při řadových mezinárodních závodech,
ty ovšem bývají rozděleny na dvakrát 80
km, zatímco při světovém a kontinentálním šampionátu absolvuje celou délku
najednou. Ti nejlepší na světě dokážou
v průběhu takového závodu udržet průměrnou rychlost přes 20 km v hodině, a na

Důraz musí být kladen na bezpečnost
koně. Mezinárodní jezdecká federace čím
dál přísněji trestá zacházení, které by mohlo ohrozit zdraví zvířete. Trať je rozdělená
na etapy, po každé etapě přichází veterinární prohlídka koní, v případě pochybností veterinárního lékaře o kondici koně,
dojde k jeho vyloučení ze soutěže. n

PARAJEZDECTVÍ
V jezdectví známe tři disciplíny, které
mají svoji podobu také mezi hendikepovanými sportovci. Jedná se o paradrezuru, paravoltiž a paravozatajství. Zatímco poslední
jmenované odvětví se v Česku v podstatě
nejezdí, paradrezura zažila v roce 2016 nejúspěšnější sezonu. Reprezentantka Anasta-

Ilustrační foto Josef Malinovský

Canvit s.r.o.
K Brůdku 94
252 19 Chrášťany
Česká republika

www.nutrihorse.cz

Ilustrační foto Helena Terberová

Disciplíny pod hlavičkou ČJF:

Jezdectví je jedním ze sportů, do kterých
se mohou zapojit také hendikepovaní
sportovci. Parajezdectví je hlavně hiporehabilitační aktivitou, ovšem o sportovních
výkonech podaných dvojicemi nemůže
být pochyb. Drezura hendikepovaných je
například paralympijským sportem.
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nesmí podle pravidel být delší než 39 km.
Naopak na druhém konci škály jsou soutěže na 160 km, které se vypisují například
při mistrovství Evropy a mistrovství světa.

sja Vištalová se dokázala jako první Češka
v historii kvalifikovat na paralympijské hry,
které se konaly v Riu de Janeiru a nakonec
obsadila 16. místo.
Připomeňme si, v čem tkví princip paradrezury. Jde o obdobu klasické drezury,
kdy dvojice předvádí cviky seřazené do takzvané úlohy. V případě předepsaných úloh
Mezinárodní jezdeckou federací jde o přesně daný sled cviků, existují i volné úlohy,
které si jezdce s pomocí trenéra tvoří sám,
a ty také bývají mezi jezdci neoblíbenější.
Jezdci jsou zařazeni do několika kategorií podle stupně postižení. Rozlišují se
skupiny Ia, Ib, II, III a IV, přičemž nejtěžší
postižení mají sportovci závodící v Ia.
V paradrezuře i paravoltiži, jež je rozdělená i na kategorii jezdců s mentálním
hendikepem, se v České republice pravidelně koná národní šampionát. Obě disciplíny však představují díky kontaktu jezdce
s živým zvířetem hlavně velmi přínosnou
a účinnou formu terapie. n
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ojedinělý stolní kalendář určený pro širokou jezdeckou veřejnost
tištěný náklad 10 tisíc kusů!
kalendária jezdeckých, chovatelských a jiných hipologických akcí
pro cílové uživatele ZDARMA!
inzertní plochy 8 x 3 cm, 12 x 3 cm a 29 x 3 cm
reklama od 4000 Kč bez DPH vč. 40 ks kalendářů ZDARMA!
nábor inzerce od 1. září 2017
distribuce od 1. prosince 2017

www.jezdeckykalendar.cz
Jezdecký kalendář vydává Equinet s.r.o.

Šamorín jediným kandidátem
na pořádání WEG 2022
Světové jezdecké hry neboli WEG z anglického World Equestrian Games jsou
v jezdeckém světě co do významu akcí
srovnatelnou s olympiádou. Na rozdíl od ní
však přináší soutěže ve všech disciplínách
zařazených pod křídla Mezinárodní jezdecké federace (FEI).
Světové jezdecké hry se konají jednou
za čtyři roky. Spojují všechny klasické jezdecké disciplíny a zlatí medailisté si odnášejí s medailemi zároveň také tituly mistrů
světa. Vedle úspěchů na olympijských
hrách asi není jiných sportovních cílů, které by v kariéře vrcholového jezdce mohly
být výš.
Poslední Světové jezdecké hry se konaly v roce 2014 v Normandii ve Francii
a zúčastnilo se jich 984 jezdců a 1243 koní
ze 74 zemí světa. Přímo na místě sledovalo po dobu dvou týdnů soutěže více než
500.000 diváků! Akreditovalo se přes 800
televizních společností a soutěže zprostředkovávalo milionům diváků mimo
místo konání. Na těchto čísel si lze snadno
ilustrovat, jak obrovskou důležitost nejen
v jezdeckém, ale obecně ve sportovním
světě, tato akce má.
O čtyři roky později, tedy v roce 2018,
se budou hry konat v Tryonu v USA.
Zraky fanoušků nejen na Slovensku, ale
i v Česku a dalších okolních státech, se
však už dnes upírají k roku 2022. Jediným
kandidátem na tuto velkolepou a organizačně nesmírně náročnou akci je totiž
sportovní centrum x-bionic® sphere v Ša-

V Šamoríně díky skvělé dostupnosti pravidelně
startují čeští jezdci. Zuzana Zelinková tam
dokonce do února 2017 měla svoji domovskou
stáj. Foto archiv Šamorín
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Letecký pohled na x-bionic® sphere v Šamoríně. Foto archiv Šamorín

V třetím čtvrtletí 2017 bude následovat
prezentace před komisí FEI a definitivní
přidělení her je v kompetenci grémia FEI,
jež bude jednat v listopadu 2017.

Dominantou areálu v Šamoríně je tato socha
koně. Foto archiv Šamorín

moríně nedaleko Bratislavy.
Nejprve Mezinárodní jezdecká federace oznámila 22. prosince 2016, že schválila
dva kandidáty, z nichž bude vybírat pořadatele Světových jezdeckých her 2022.
Jedním z nich bylo americké Kentucky
(Lexington), kde už se WEG konaly v roce
2010. Druhým pak právě slovenský Šamorín. Vedení Kentucky Horse Parku se
ovšem v polovině ledna 2017 rozhodlo,
že se nebudou ucházet o pořádání WEG
2022, ale zváží kandidaturu pro rok 2026.
Šamorín má tak cestu za pořadatelstvím
WEG 2022 podstatně usnadněnou.
Proces rozhodování o organizaci Světových jezdeckých her (WEG) v roce 2022
zabere prakticky celý rok 2017. Areál
v Šamoríně bude navštíven a posouzen
komisaři Mezinárodní jezdecké federace
FEI. V polovině roku musí být předložena
kompletní kandidatura x-bionic® sphere
Šamorín se všemi formálními náležitostmi.

A čím se x-bionic® sphere Šamorín
může chlubit? Disponuje monstrózním
sportovním areálem s rozlohou více než
1.000.000 m2, do kterého se v podstatě odkudkoliv v Evropě dostanete letecky do tří
hodin. Samotné jezdecké centrum se rozprostírá na 379.167 metrech čtverečních.
Jsou v něm 3 travnatá a 3 písková kolbiště,
dále 2 jezdecké haly a 1.656 metrů dlouhá
a 18 metrů široká dostihová dráha. Stabilně je kolem kolbišť 3.300 sedadel na
venkovních a vnitřních tribunách, ale pro
WEG se samozřejmě tato kapacita mnohonásobně zvětší. n

X-bionic® sphere Šamorín nabízí mj. dvě
prostorné jezdecké haly. Foto archiv Šamorín
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Seriál Pony-games Cup
zažije v roce 2017 osm kol

V roce 2016 vznikl za podpory České jezdecké federace seriál turnajů v Pony-games takzvaný Pony-games Cup,

Termíny Pony-games
Cupu 2017:
1. 4. 2017
29. 4. 2017
27. 5. 2017
10. 6. 2017
17. 6. 2017
1. 7. 2017
5. 8. 2017
14. – 15. 8. 2017

Inzerce

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.

Brno
Plzeň
Pardubice
Trojanovice
Židovice
Mělník
Olomouc
Zduchovice – FINÁLE

Závodů skokového seriálu bylo pět
a vyvrcholení s vyhlášením Šampionů
jednotlivých tříd se konalo v září v Pardubicích při mezinárodní výstavě Koně
v akci.

Pro jezdecké ukázky PRZECHWOZD je typické propojení koní Kin-

Týmy budou rozděleny do třech kategorií podle věku jezdců. Spodní věková
hranice je stanovena na 6 let, naopak nejstarší účastníci budou ve věku 18 let. n

PRZECHWOZD skokové centrum
minikoní se tradičně prezentuje i při
Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem
v rámci sobotní večerní show. Informace o akcích PRZECHWOZD skokového
centra minikoní s pozvánkami na závody a semináře najdete na Facebooku:
PRZECHWOZD skokové centrum minikoní. n

Ilustrační foto archiv Jaroslava Hejhala

...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

vyhoupl na 32 a počet diváku na pěkné
čtyři stovky. Podzimní akce Malá Velká
pardubická při dostihu Velké pardubické
si našla také velkou oblibu. V rozbězích
a poté v malém a velkém finále se divákům představují minikoně s vodiči na
zmenšených napodobeninách skoků Velké pardubické.

Mimo skokový seriál má skokové
centrum vždy dva hlavní vrcholy sezony, a to Velkou cenu PRZECHWOZD
– terénní závod minikoní a Malou Velkou Pardubickou. Počet startujících čtyř
kilometrového terénního závodu konaného v počátku prázdnin v krásném lese
u Českého Brodu se již v loňském roce

české Zduchovice. Také při rozhodujícím
finálovém turnaji nebude chybět zkušený
zahraniční rozhodčí.

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

Již třetí sezonu probíhaly v roce 2016 na
různých místech republiky skokové závody minikoní s vodičem, jejichž pořadatelem je PRZECHWOZD skokové centrum.
Tento seriál se stal u nás již stálicí mezi
sportovními akcemi pořádanými pro
minikoně.

Inzerce

Pony-games mají své kořeny ve Velké
Británii, kde vznikly už v 50. letech minulého století a na popularitě neztrácí dodnes. Jsou hravou formou tréninku pro děti
jezdící na ponících. V rámci Pony-games
existuje několik různých her s pomůckami, při kterých jezdci cvičí svou obratnost, schopnost ovládání koně i soulad
s ním. Zároveň je v začínajících jezdcích
podporována soutěživost, týmový duch
a fair play. Při turnaji závodí v jednotlivých hrách vždy více družstev proti sobě.

v němž družstva z různých koutů republiky soutěžila o body do žebříčku, aby se
setkala při finálovém klání. Druhý ročník
nabídne celkem osm kol. Seriál odstartuje 1. dubna v Brně, kam zavítá jako
rozhodčí držitel titulu Nejlepší mezinárodní Pony-games rozhodčí roku 2016
Francouz Pierre-Luc Portron. Přes další
místa napříč Českou republikou pak dospěje série k finále, které je stanoveno na
14. – 15. srpna, a hostit jej budou středo-

Ilustrační foto Jiří Zerzoň

Do druhého ročníku vstupuje letos seriál
turnajů v Pony-games takzvaný Pony-games Cup. Účastníky čeká celkem osm
kol, z nichž některá poctí svou účastí v roli
rozhodčích i zahraniční osobnosti této
jezdecké disciplíny.

PRZECHWOZD skokové
centrum minikoní

ských s koňmi plemene Falabella, a to
tentokrát probíhalo na hudbu z filmu Šíleně smutná princezna. Zajímavě se v průběhu roku rozvinula spolupráce s Jízdním
oddílem Policie ČR. Malí koně s vodiči se
účastnili při ukázkách policie „rozhánění
demonstrantů“, což byla hlavně pro malé
diváky atraktivní podívaná.

&

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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Strakatí teplokrevníci
ve sportu

Colours je prvním strakatým hřebcem,
který prošel složitým výběrem körungu
a 70ti denním testem v Písku. Swiss Colours je po hřebci Swiss Made po Status
Quo z matky krve Florestan a spojuje tak
velmi zajímavou drezurní krev s příměsí
skokové krve Quattro B nebo Paradox I.

V poslední době se na závodních kolbištích objevují koně neobvyklého zbarvení, a to
nejen v nejnižších soutěžích. Někteří ukazují velmi dobré kvality jak v parkuru, tak drezuře. Většina z nich je v majetku Anny Reinbergerové.

Více informací o všech koních a úspěších barevného stáda si můžete přečíst na
facebooku nebo na webových stránkách
www.sportpinto.cz. n

Holandský teplokrevný hřebec Special Coloured byl do Čech importován
jako tříletý a jeho původ slibuje velmi

zajímavou drezurní
kariéru. Jeho otec
ZoSpecial je po Parade D z matky po
Gribaldi a matka
Par Excellance je
po hannoverském
Weyden, který byl
v roce 1996 na OH
třetí v jednotlivcích. Sám Special
Coloured byl čtvrtý
ve finále KMK pěti
i šestiletých koní
a v sedmi letech dosáhl výkonnosti ST.

Zájmový spolek Dámy v sedle se na poli jezdeckého sportu pohybuje již od roku 2003, a to
prezentací jízdy v dámském (bočním) sedle. Od svých počátků, kdy členky spolku prezentovaly tento jezdecký styl převážně v doprovodných programech různých akcí, se výrazně
posunuly k sportovnímu ježdění.
V České republice se objevují noví
pořadatelé dámských soutěží a naše reprezentantky absolvovaly v loňském roce
rekordní počet zahraničních výjezdů.
Česká ekipa se např. zúčastnila oblastního
Velkopolského i celonárodního polského
mistrovství amazonek, odkud kromě titulu oblastní mistryně přivezly mnoho
dalších umístění. Nejcennější trofejí však
je titul Best Turned Out, a zároveň třetí
místo v soutěži Equitation, udělený Karolíně Fränkelové legendárním rozhodčím
dámského ježdění Rogerem Philpotem.

Foto archiv Anny Reinbergerové

V loňském roce také došlo po více jak
deseti letech k přesunu sídla spolku do
středních Čech. Konkrétně do areálu Zámecké konírny Veltrusy, kde mohou zájemci využít možnost výcviku či vyjížděk
v nádherném zámeckém parku, a to jak

Mladý talentovaný hřebec Swiss Český teplokrevník Bernstein.

Inzerce

Jezdecká škola
EQUUS KINSKY

v dámském, tak v klasickém sedle.
Od roku 2017 se stal spolek Dámy
v sedle oficiálním zástupcem Side Saddle

Ilustrační foto Ivan Krejza

Inzerce

V současné době má Anna Reinbergerová k dispozici tři plemenné hřebce,
kteří jsou všichni kvalitní skokové nebo
drezurní krve a dosáhli vysoké sportovní
výkonnosti adekvátní jejich věku. Nejoblíbenějším hřebcem je český teplokrevník Bernstein, kterého si Anna Reinbergerová sama odchovala. Jeho otcem je
holštýnský Beethowen po Contender
a matka Corona po Eurolines je z německé skokové rodiny, která vyprodukovala několik parkurových koní úspěšných
v mezinárodním sportu. Sám Bernstein
je impozantního zjevu s výkonností v parkuru 140 cm a v drezuře T.

Dámy v sedle v novém

Asociation pro Českou republiku. Letos
tento spolek připravuje několik vlastních
akcí. Zámecký den koní aneb Legenda
o sv. Jiří, komponované odpoledne pro
děti i dospělé proběhne v parku Obora
Veltrusy 29. dubna. Jubilejní 10. ročník
mistrovství ČR jízdy v dámském sedle
se uskuteční 1. – 2. července v areálu
JS Equus Kinský v Hradištku u Sadské.
Jezdeckou sezonu zakončí Dámy v sedle
4. listopadu Hubertovou jízdou opět v zámeckém parku. Více informací najdete
na adrese www.damyvsedle.cz. n

Hradištko u Sadské
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

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.

Veronika Kubíková

www.equus-kinsky.cz
42

Foto Jiří Zerzoň

Luka pod Medníkem 148
254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 724 323 434
info@vkubik.cz
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Areál Jezdecké školy Equus Kinsky v Hradištku u Sadské se stal v posledních letech velmi oblíbený nejen mezi jezdci a chovateli, kteří tam rádi jezdí na závody, chovatelské přehlídky i jiné akce.
Stále častěji láká další pořadatele, jež si prostory pronajímají pro realizaci svých projektů.

 Jak lze skloubit organizaci jezdeckých

akcí s jezdeckou školou a běžným
provozem komerční stáje pro ustájení
soukromých koní?
To je dobrá otázka. Někdy je to složitější, ale snažíme se najít „zlatou střední
cestu“ pro vyhovění všem. Máme dvě
jezdecké haly, dvě velké jízdárny, kolotoč a dostatek výběhů. V letošním roce
přibude pro pohybování koní zastřešená
kruhová jízdárna pro lonžování, přičemž
jedna menší je k dispozici již dlouhou
dobu uprostřed stájí. V nemalé míře nám
pomáhá v řešení běžného provozu i pochopení samotných klientů jezdecké školy a jejich přizpůsobení se dané situaci.
 Jak je to s jezdeckou školou? Co vše

nabízíte pro veřejnost?

Foto archiv JŠ Equus Kinsky

Na co se v Hradištku můžeme těšit
v roce 2017, o tom jsme si povídali s jedním z provozovatelů areálu – Petrem Půlpánem starším.
„Již na konci sezony 2016 jsme se zamýšleli, jak sestavit skokové závody série
Champions Tour 2017, které se u nás během roku konají, abychom vyhověli požadavkům pro všechny kategorie jezdců
a koní. Na podzim jsme vyzkoušeli rozdělení jezdců na kategorie juniorů, jezdců
do 25 let „U25“, seniorů a jezdců „40+“,
což se osvědčilo, a tak i letos nabídneme
pestrou škálu soutěží.
 Největší novinkou u vás bude kvalifi-

kace Českého skokového poháru. Jak
se zrodila myšlenka realizovat Velkou
cenu Kolína právě v Hradištku?
S touto myšlenkou za námi přišel
Václav Drbal, pořadatel Velké ceny Kolína. Bylo to pro nás tak trochu novoroční překvapení. Dokonce jsme kalendář
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závodů sestavovali s ohledem na to, že
jsme měli na konci května zarezervovanou dovolenou, kterou jsme museli kvůli
tomu zrušit. Každopádně máme mnoho
kladných ohlasů na to, že se u nás ČSP
Velká cena Kolína uskuteční.
 Mezi ostatními pořadateli akcí je

Hradištko velmi žádané, čím si tento
zájem vysvětlujete?
Především se snažíme dbát na úpravu
povrchů a kvalitní zázemí. Dobrým důvodem je i kilometrová dostupnost areálu
a jeho známost v podvědomí jezdců, kteří
„vědí, do čeho jdou“.
 Kolik akcí vlastně pořádáte přímo vy

Snažíme se dostát názvu škola. Nabízíme lekce s kvalifikovanými učiteli jezdectví pro různé úrovně žáků – začátečníky,
mírně pokročilé, pokročilé a závodníky.
Na rozdíl od turistických jízdáren jsou
naše jezdecké lekce více zaměřeny na
práci na jízdárně, ale jsou u nás možné
i vyjížďky do terénu se zkušenějšími jezdci. K výcviku jsou používány zkušené
školní klisny. Nabízíme i výcvik soukromých koní a jejich majitelů.
 Jaký plánujete rozvoj areálu do bu-

doucna?
Plány jsou všeliké, ale finanční možnosti nám vždy trochu přistřihnou křídla.
Letošním cílem je zlepšení stravovacích
podmínek při akcích, což představuje nemalý finanční náklad. Řešíme i „krajinotvorbu“ v areálu a bezprostředním okolí.
Stojí před námi rekonstrukce povrchů
v halách a celková údržba areálu, rozšíření pastevního areálu, či ubytovacích
kapacit.

a kolik jiné subjekty?
Nikdy jsme to takto nepočítali, když
pronajmeme areál, stejně nás pořadatel
vtáhne do děje a zajišťujeme technické
zázemí a pomáháme. Tradičně u nás pořádá kočárové halové závody JK Semice,

 Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se

všech vašich cílů podaří dosáhnout! n

O koních a malování obrazů
s Helenou Grocholovou
Mnozí majitelé koní, a určitě nejen oni, jistě
někdy zatoužili mít doma na zdi pověšený
obraz koně – nejlépe toho svého. A právě o malování obrazů koní jsme si povídali
s RNDr. Helenou Grocholovou, která maluje
od malička a od počátku dávala přednost
koním, dalším zvířatům a přírodě. Dnes jí
již malba koní nepřijde těžká. Jak sama říká,
když dělá člověk něco se zápalem a dlouho,
tak to k něčemu vypadá.
 Proč zrovna kůň je jedním z nejčastěj-

ších motivů u Vašich obrazů?
Nevím, jestli třeba vy víte, proč nezávodíte s auty, nebo na kole, ale na
koni. Prostě to nějak začalo, ta fascinace
koněm. Nejspíš to máme nějak po předcích, to rozechvění při komunikaci s velkým, silným a citlivým zvířetem. Pravdou
prostě je, že jsem koně začala malovat již
jako malé dítě a už jsem nepřestala.

Foto archiv Heleny Grocholové

Hradištko u Sadské láká
jezdce i pořadatele akcí

dvoje halové skokové závody JK Artego,
Svaz chovatelů fríských koní zkoušky
a přehlídku, ZKO Nymburk závody psů
a nově v Hradištku bude MČR spolku
Dámy v sedle. Pokud by někoho zajímalo
přesné číslo, může si jej vytáhnout z našeho webu, kde najde i plánované akce na
rok 2017.

 Jakou roli hrají koně ve Vašem životě?

Byla jste u koní od dětství, je vztah ke
koním rodinnou záležitostí?
Byla jsem hodné a poslušné dítě. Maminka sice v dětství trávívala celé prázdniny na Moravě, kde s koňmi v zápřahu
jezdila a měla k nim vřelý vztah. Ale rodiče mne od ježdění odrazovali, že je to nebezpečný sport. Až když jsem byla dospělá a stále mne ta touha po koních držela,
mohla jsem si dovolit koupit si vlastního
koně a začít se učit jezdit.
 Jezdila jste někdy v nějakém klubu?

Když jsem studovala vysokou školu,
chodívala jsem na Petrov k Staňkovým.
Byla jsem sice v pořadníku na jezdeckou
průpravu, ale vždycky mne předešel nějaký místní zájemce, a tak jsem si dlouho
užívala koně jen od vidlí. Koně jsme si
s manželem pořídili až po přestěhování
z Prahy do Lysé nad Labem. Náš první
kůň byl Shagya arab, bílá klisna, na ní
jsme se učili jezdit. Pak přibyla klisna plemene Hafling a Quarter Horse. Jsou to
stavbou těla, pohybem i temperamentem
zcela odlišná plemena, což je poučné pro
malíře koní, ale pro vyjížďky do terénu
to zase tak vhodné není. Nakonec jsme

museli s těžkým srdcem holky prodat.
Víte to všichni, kdo koně máte, aby vaše
partnerství s koněm k něčemu bylo, musíte mu věnovat spoustu času. A ten jsme
bohužel neměli.

tival, Jaro s koňmi, zářijový Kůň. Mám
přátele koňáky, jezdce i chovatele, jezdím
na chovatelské přehlídky.
 Je těžké zachytit a vystihnou koně? Je

to těžká „disciplína“ z pohledu malíře?
 Žijete mnoho let v Lysé nad Labem,

městě spojeném jednak s dostihy,
jednak s výstavami s koňskou tématikou. Jste pravidelnou návštěvnicí
dostihů v Lysé a akcí pořádaných na
výstavišti? Jak se vám s výstavištěm
spolupracuje?
Je to neuvěřitelná náhoda, že jsme se
přestěhovali právě do prostředí plného
koní a této náhody se snažím využívat
pro sběr materiálu a pro inspiraci k obrazům. Stala jsem se náruživou fotografkou
všeho živého a díky akcím na Výstavišti
v Lysé nad Labem mám možnost pozorovat různá plemena koní na jednom místě,
a to v klidu i pohybu, což je pro malíře
koní velmi důležité.

Je těžké umět dobře jezdit na koni? Když
se něčemu věnujete se zaujetím a dlouhodobě, tak vám to pak těžké nepřipadá.
 Učil vás jeden z nejznámějších výtvar-

níků, který se věnoval malbě koní, Emil
Kotrba. Jak na tu dobu vzpomínáte, co
Vám dal?
Od mala jsem hltala knížky ilustrované Zdeňkem Burianem a Emilem Kotrbou. Oba jsem měla tu čest osobně znát.
Když je ale člověk hodně mladý, vše mu
připadá samozřejmé a napořád. Až později jsem pochopila, jaké jsem měla štěstí.
 Děkujeme za rozhovor a přejeme mno-

ho inspirace při malování koní!

 Kde a jak hledáte inspiraci k vašim

malbám?
Snažím se nevynechat žádnou výstavu s koňmi na Výstavišti. Jezdecký fes-

 Informace o tvorbě Heleny Grocholové

najdete na adrese
www.obrazy-helegro.cz. n
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Střední škola chovu koní
a jezdectví Kladruby nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem chová starokladrubské koně
ve dvou hřebčínech. V Kladrubech nad Labem má svůj domov
základní stádo starokladrubského koně bílé barvy, ve Slatiňanech
základní stádo v barvě vrané.
Foto Šárka Veinhauerová

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

Císař s císařovnou pobývali na kladrubském zámku hned několikrát. Zastavovali se zde při cestě do Prahy nebo pro účast na
oblíbených parforsních honech.
V kočárovně a postrojovně jsou umístěny unikátní historické i současné kočáry. V prostorách lesovny mohou návštěvníci
shlédnout práci sedlářů a expozici věnovanou lesnímu úředníkovi Richardu Pivetzovi. n

Termínová listina hlavních akcí NH Kladruby:
20. – 23. 4. 2017
27. 5. 2017
10. – 11. 6. 2017
25. 6. 2017
6. 8. 2017
23. 9. 2017

zvířat, výživa a krmení, chov koní, technická zařízení, teorie
jízdy, dostihový řád a provoz, životospráva jezdce.

Slavnostní program proběhne v Kladrubech nad Labem u příležitosti
květnového Dne starokladrubského koně.

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.

Jedná se o tzv. galakarosiéra vyšlechtěného pro ceremoniální
účely panovnického dvora. Tuto funkci vykonávají starokladrubští
koně dodnes na švédském a dánském královském dvoře. Unikátní plemeno starokladrubského koně a Národní hřebčín Kladruby
nad Labem včetně jeho komponované kulturní krajiny jsou kulturním dědictvím České republiky.

Za existence kladrubské školy prošlo její branou přes 2300
absolventů, z nichž se mnozí stali pojmem v chovu koní, na
kolbištích jezdeckých disciplín, ve vozatajských soutěžích, na
dostihových drahách i ve westernovém ježdění. Zájem o naše
absolventy z řad nejen domácích, ale i zahraničních chovatelů
a trenérů trvá. n

Hlavní návštěvnická sezona začíná 1. dubna. První prohlídkový okruh je veden stájemi, ale pozornost poutá interiér kladrubského zámku, jehož expozice je věnovaná především císařskému
páru – Františku Josefu I. a jeho ženě Alžbětě, známé jako Sissi.

Prohlídkové okruhy Národního hřebčína
v sezoně 2017:

Střední škola chovu koní a jezdectví

stáje, zámek, kočárovna s postrojovnou, lesovna,
výstup na rozhledu
Slatiňany stáje včetně sedlovny a kočárovny

Kladruby nad Labem

Inzerce

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

28. 10. 2017

Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení,
Kladruby nad Labem
Den starokladrubského koně a Muzejní noc
v Národním hřebčíně, Kladruby nad Labem
Víkend otevřených zahrad – anglický park Mošnice,
Kladruby nad Labem
Velký jezdecký den, Slatiňany
Dámský den, Slatiňany
„KLADRUBY NARUBY“ Zábavné rodinné odpoledne,
Kladruby nad Labem
Hubertova jízda pro veřejnost, Kladruby nad Labem

Foto Šárka Veinhauerová

Velký jezdecký den se letos bude konat poslední červnovou neděli ve Slatiňanech.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
533 14 Kladruby nad Labem
Telefon: +420 466 736 530, mobil.: +420 601 191 580
Web: www.nhkladruby.cz, facebook.com/nhkladruby
E-mail: kladruby@nhkladruby.cz

INTERNATIONAL DRIVING EVENT

RUDOLF
CUP 2017
20. - 21. 4. 2017
22. 4. 2017
23. 4. 2017

DRESSAGE DREZURA
MARATHON MARATON
CONES PARKUR SPR &Â&/±

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY SPR EŽENÍ RUDOLFU V POHÁR 2017
KLADRUBY NAD LABEM (CZE)
NHK_Banner_2000x1000_FIN.indd 1
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Stavby s tradicí od Wolf System Group
Společnost Wolf System Group slaví v tomto roce 50 let své
historie. V České republice působí dceřiná společnost se sídlem
v Horoměřicích již od roku 1992. 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.

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. Základem je nosná rámová konstrukce různých
rozponů a modulů, používané materiály jsou ocel, dřevo, beton
a jejich vzájemná kombinace.

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.
Kruhové železobetonové nádrže a jímky jsou stavěny pomocí vlastního kruhového bednění jako monolit. Jedná se zejména
o nádrže a jímky pro uskladnění kejdy, močůvky, dále v provedení jako jsou fermentory, dofermentory a koncové sklady pro
bioplynové stanice. V důsledku současných klimatických změn

Jedním typem staveb, který slouží jezdeckému sportu, jsou
jízdárny. Tyto objekty zajišťují rekreační i profesionální výcvik
a další potřeby pro milovníky ježdění na koních. V těchto jízdárnách se může provozovat také léčebná hipoterapie s cílem zlepšení zdravotního stavu dětí i dospělých. Jízdárna je svou velikostí
uzpůsobena tak, aby vyhovovala parkurovému skákání, výcviku
začátečníků i pokročilých jezdců.

– dlouhá období sucha – nacházejí tyto nádrže uplatnění jako zásobníky vody pro napájení hospodářských zvířat. Stavěny jsou
dále i nádrže pro čistírny odpadních vod, sprinklerové, požární
a retenční nádrže.

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, penziony a podobně.

K uskladnění sypkých materiálů jsou také v železobetonovém
provedení stavěna sila, a to jak pro zemědělské, tak i pro průmyslové potřeby včetně potřebného příslušenství.
Halové a stájové objekty realizuje firma pro široký okruh zákazníků, a to od jednoduchých střešních konstrukcí až po kompletní budovy tj. montáže nosných konstrukcí, opláštění včetně

WOLF SYSTEM spol. s r.o.
Únětická 885, 252 62 Horoměřice
E-mail: mail@wolfsystem.cz
Web: www.wolfsystem.cz

Inzerce

Tým zkušených pracovníků využívající veškeré získané poznatky a know-how daného oboru přispívá k profesionalitě a spolehlivosti práce celé společnosti. Cílem je přinést kvalitní, rychle realizované a hospodárné výrobky k plné spokojenosti zákazníků. n
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MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY KONÍ

CHOV KONÍ

MĚSÍČNÍK PRO MILOVNÍKY KONÍ

jezdeCKé pOtřeby

LEDEN 2017

TLAK

PŘI KOMUNIKACI
S KOŇMI
PŘIPOUŠTÍME
KLISNU:

13 HŘEBCŮ

O ŘÍJI

NOVÁ KREV

rozumění a
partnerství

55 Kč
2,69 €

Jedu, jedeš, jedeme…
za haflingy
do Stájí Štětice

TĚHOTENSTVÍ
A PRÁCE U KONÍ
Mám
ex-dostihového
koně

LEWITZER

HO
R

16

Klikr trénink
pro odnaučení
zlozvyků

SE

ZLOBIVÝ
KONÍČEK
T
IN
A
P

Povolání u koní:
Fyzioterapeut

PONY

O koních, pro koně, s koňmi…
www.koneahribata.cz
K dostání u všech dobrých prodejců tisku. Předplatné na www.koneahribata.cz/predplatne.

jaro 2017

Na všechny zdroje záruka 3 roky

3
33-310 mA
20
18

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

4 600
10 000
15 000
0,5
7 018,00

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.

5
6
(12 V, 230 V)

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.

34 103

33 972

Orientační maximální délka vodičů
Teoretická délka podle normy je opravdu jen teoretická délka
možné ohrady za ideálních podmínek s minimálním odporem
vodičů.

technické změny vyhrazeny

SECUR 500
33 177

(12 V, 230 V)
SECUR 300
33 246

230 V

230 V
SECUR 2600-D HTE

SECUR 2600 HTE
33 180

34 180

230 V
SECUR 2400 HTE
33 178

230 V

230 V
SECUR 2200 HTE

SECUR CLASSIC HTE
33 110

33 175

230 V
SECUR 2100 HTE
33 109

(12 V, 230 V)

(9 V, 12 V, 230 V)
Mobil Power AD 3000 digitál

Mobil Power AD 5000 digitál
34 100

33 904

(12 V, 230 V)
Mobil Power AN 5500 digitál
33 931

(12 V, 230 V)

(12 V, 230 V)
Mobil Power AN 3100

Mobil Power AN 5500
33 108

33 334

12 V
Power Shock A 3000
34 102

(12 V), 230 V

(12 V), 230 V
Duo Power X 2500

Duo Power X 4000
36 612

36 611

(12 V), 230 V

(9 V, 12 V, 230 V)
Power Station BD 600digitál

Duo Power X 1000
36 610

33 772

(9 V, 12 V)
Eco Power plus 250
33 329

(9 V, 12 V) 230 V

(2 x 1,5 V)
Compact Power B 40

Compact Power B 240 multi
33 434

33 921

12V,solár, 230 V
Sun Power S180
33 330

230 V

230 V
Power Profi N 5000

Power Profi NI 7000
33 230

33 326

230 V
Minotor
33 972

230 V

230 V
Cavallo N 2002

Power Shock N 4000
34 103

33 323

230 V
Cavallo N 1001
33 328

230 V

230 V
Compakt Power N 700

Raptor 6000 D
35 555

Raptor + 6000
33 233

33 901

230 V

230 V

230 V
Raptor 6000
34 444

33 914

obj.č.

Raptor 3700

typ

zdroj napájení

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

V

35 555

Kompletní sortiment a ceny na www.kamir.cz

provozní napětí

1 160,00

5 800,00

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
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0,55

3 267,00
2 700,00
675,00
4
6

1 400,00
2
2,8

2 800,00

3 388,00

11 000

35
4 500
2 000,00
1,1
1,6

2 200,00

2 662,00

-

10 900

9 000

120

20

2,2

1

1
5W
0
5
15

2

3
7W

5W
0

12

1
5

0,5

9
50

20

6 500

4 000

9 600

8 500

9 700

10 000
-

5 324,00

2 178,00
1 800,00

4 400,00
880,00

3 273,00

5

0,55
1

4,2
6

6,5

4,5

150

13
6 100

2,5

nabíjecí energie

6

643,00

2 700,00

3 267,00

-

12 000

8 200

130

35

4,5

3

3
8W
10

2

8
7 200
9 500

80
4 600
9 500

10 000
-

2 299,00

2 783,00
2 300,00

1 900,00

max.vybíjecí
energie

3,7

Cena za jednotku
výkonu

J

511,00

Cena v Kč
bez DPH

J

760,00

J
Kč

Cena v Kč
s DPH

Kč

maximální
napětí
energie při
sníženém výkon

Kč / J

11 300

napětí při chodu
naprázdno

V

napětí při odporu
500 Ω

V

teoretická
norma VDE

V

140

bez porostu

km

se středním
porostem

4,5

s velkým
porostem

45

6

7W

6W
0

12

Počet sítí pro ovce
50m

25

2

spotřeba zdroje

km

4,5

W, mA
ks

Obecné informace o elektrickém hrazení

km

km

minimální počet
zemnících tyčí
orientační max. délka vodičů

ks

zdroje pro elektrické hrazení

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.

33 230

33 180

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 15.3.2017

Výběr z příslušenství pro elektrické ohrady
obj.č.

popis

Napájecí žlaby
Kč bez dpH

33 463
34 106
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 doutnavková LACME mini, 0 - 10 000 V, bez uzemnění
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
350,00
2,30
3,60
3,40
2,70
10,00
11,00
18,00
28,00
17,00
20,00
20,00

34 106

302,50
423,50
2,78
4,36
4,11
3,27
12,10
13,31
21,78
33,88
20,57
24,20
24,20

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

Kč s dpH

33 463

33 380

300,00
640,00
155,00
2 250,00
6 500,00

363,00
774,40
187,60
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
33 867
33 386
44 046
33 225

33 234

33 118

33 777

33 390

33 565

33 542

33 544

33 540

33 027

33 132

33 367

44 401

33 776

33 101

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

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
600,00
640,00
1 550,00
320,00
330,00
650,00

943,80
726,50
774,40
1 875,50
387,20
399,30
786,50

33 986
Kč bez dpH

33 124

38,00
34,00
44,00
55,00
52,00
53,00
60,00

33 207

Kč s dpH

44 411

45,98
41,14
53,24
66,55
62,92
64,13
72,00

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

44 417

33 983
33 985

33 240

33 992

34 006

33 216
33 648

33 190

33 191

33 979

33 215
33 212

Kompletní sortiment a ceny na www.kamir.cz

33 214

33 204

33 201

33 129

obj.č.

popis

34 006
33 648
33 191
33 190
33 212
33 215
33 214
33 979
33 216

Páska RF 999, 9 mm, 3 × 0,25měď, 6 × 0,3 nerez, 200 m
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

Snadný přístup k výkonnému
plovákovému ventilu při nastavení
výšky hladiny.

33 115
Kč bez dpH

340,00
500,00
600,00
205,00
205,00
360,00
360,00
300,00
720,00

Kč s dpH

411,40
605,00
726,00
248,05
248,05
435,60
435,60
363,00
871,20

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

1 450,00
1 890,00
2 160,00
3 570,00
6 270,00
5 500,00
7 900,00

Kč s dpH

1 754,50
2 286,90
2 613,60
4 319,70
7 586,70
6 655,00
9 559,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017
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rozměr
d×š×v
(mm)

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

390,00
471,90
plastová, zelená,
301 × 208 ×140
s mosazným ventilem

K 50

Kč bez dpH
Kč s dpH
materiál, popis

název

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

SB 12 K
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 × 110

4 otvory

uchycení
rozteč děr
(mm)

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“

1/2“
3/4“

přívod
ø

připojení

plastový 99 441

mosazný 45 000

mosazný 44 000

plastový 33 171,
33 173

mosazný 44 003

plastový 33 171,
33 172

plastový 33 171,
33 172

mosazný 34 805

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

1,1 - 5

1

1

1

1

1

1

1

1

ne

ne

ne

ne

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

33 900

33 989

33 701

33 702

33 720

33 664

34 808

44 415

objednací
číslo

Kč bez dpH
Kč s dpH

rozměr
d×š×v
(mm)

120

2 otvory

100

2 otvory

uchycení
rozteč děr
(mm)

3 400,00
4 114,00
368 × 331 × 240

plast, výkonný plovák,
otvor pro čištění

DBL 22 l

plast, výkonný plovák,
otvor pro čištění

DBL 16 l

plast, dvojitá stěna,
otvor pro čištění

DBL 4

1 450,00
1 754,50

1 400,00
1 694,00

1 100,00
1 331,00

665 × 450 × 255

395 × 395 × 335

320 × 255 × 254

730,00
883,30
plast, jednoduchá konstrukce,
311 × 250 × 232
otvor pro čištění

DBL-ECO

plast,
automaticky výklopná

DBL 9

527 × 785

4 otvory

450-460

2 nerezové
úchyty

180 × 190

4 otvory

220 × 205

4 otvory

200 × 190

10 otvorů

1 080,00
1 306,80
6 otvorů
plast, i pro mírně znečištěnou
330 × 240 × 160
vodu, otvor pro čištění
100 × 100 × 180

SB 112 NT

390,00
471,90
plast, jednoduchá konstrukce
290 × 257 × 125

ECO S522

670,00
810,70
pozink, pro cisterny na pastvinu 265 × 280 × 125

S 1090

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

mosazný 44 406

mosazný 44 419

plastový 34 809

mosazný 43 007,
43 008

ventil

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

0-5

1-5

1-5
možno
0,1 - 1

1 - 15

1 - 15

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

ne

ne

ne

ne

ne

možné
33704
44024

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ano

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.

33 964

44 048

700,00
847,00
litina, široký jazyk,
270 × 200 × 150
snadné spuštění
33 388 ventilu
LMN 060
1 290,00
1 560,90
litina, robustní
290 × 237 × 165
provedení
44 627
K 75
750,00
907,50
plast, jemné ovládání 305 × 226 × 160

33 387

33 944

33 952

34 801

objednací
číslo

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

Napáječky miskové, mechanicky ovládané
Napáječky miskové, automaticky ovládané

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017

Žlaby, kbelíky, sítě

příkrmiště, ohradní panely

obj.č.

popis

Kč bez dpH

55 982
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
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

Kč s dpH

90,00
240,00
340,00
460,00
140,00
510,00
50,00
55,00
65,00
80,00
55,00

33 982

55 982

108,90
290,40
411,40
556,60
169,40
617,10
60,50
66,60
78,70
96,80
66,60

33 898

33 502
33 520
33 498
33 616

33 549

33 873

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

33 501
33 503

33 750

33 482

33 987

obj.č.

33 832

33 981

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

33 578

32,00
215,00
255,00

Kč s dpH

38,70
260,20
308,60

34 240
34 300
34 360

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

33 593

33 577
Kč bez dpH

33 669

180,00
160,00
190,00
190,00
160,00
230,00
200,00
250,00
220,00
670,00
400,00
170,00
670,00
960,00
880,00
1 175,00
33 855

Kč s dpH

217,80
193,60
229,90
229,90
193,60
278,30
242,00
302,50
266,20
810,70
484,00
205,70
810,70
1 161,60
1 064,80
1 421,80

33 582

34 261
34 301
34 361

33 581

33 560

33 570
33 856

33 556

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

Příkrmiště plastové kruhové, plné, průměr 185 cm
Příkrmiště plastové, 4 místa - zvon, průměr 180 cm
Příkrmiště kruhové nízké, se sítí, pozink, průměr 155 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
Panel ohradní pozink, 6 příček, v. 1,6 m, řetízek, délka 2,4 m
Panel ohradní pozink, 6 příček, v. 1,6 m, řetízek, délka 3,0 m
Panel ohradní pozink, 6 příček, v. 1,6 m, řetízek, délka 3,6 m
Panel ohradní s dveřmi pozink, 6 př., v. 1,6 m, řetízek, délka 2,4 m
Panel ohradní s dveřmi pozink, 6 př., v. 1,6 m, řetízek, délka 3,0 m
Panel ohradní s dveřmi pozink, 6 př., v. 1,6 m, řetízek, délka 3,6 m
Panel ohradní pozink, 4 příčky, v. 1,45 m, řetízek, délka 2,0 m
Panel ohradní s dveřmi poz., 4 příčky, v. 1,45 m, řetízek, délka 2,0 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
7 300,00
3 900,00
3 900,00
6 500,00
6 900,00
8 700,00
8 500,00
9 900,00
6 200,00
26 000,00
36 000,00
1 100,00
200,00
1 800,00
1 900,00
2 150,00
3 300,00
3 500,00
3 700,00
1 550,00
2 000,00
34 800,00
31 500,00

6 897,00
8 833,00
4 719,00
4 719,00
7 865,00
8 349,00
10 527,00
10 285,00
11 979,00
7 502,00
31 460,00
43 560,00
1 331,00
242,00
2 178,00
2 299,00
2 601,50
3 993,00
4 235,00
4 477,00
1 875,50
2 420,00
42 108,00
38 115,00

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

45 663
33 584

33 500
33 569

33 498
33 556
33 520
33 502
33 516
33 500
33 569
33 501
33 503
33 549
45 664
45 663
33 655
88 370
34 240
34 300
34 360
34 261
34 301
34 361
33 560
33 559
44 660
44 661

cena přístřešku je uvedena bez
vnitřních dělících panelů

44 661

33 857

33 655
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33 516

88 370
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017

Střihací strojky

Čištění na koně

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

Nabízíme potřeby pro péči o koně a koňskou srst i hřívu. Od stříhání přes hřebelcování až po mytí koní. Většinu zboží máme skladem a rádi vám
poradíme s výběrem.
83 552
81 987
83 865
82 129
Praktické uskladnění potřeb pro
83 746
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 stoličku
například při zaplétání hřívy či dalších
81 988
84 111
činnostech.
82 105
Nově jsme do sortimentu
zařadili praktický kapsář
obj.č.
popis
Kč bez dpH
Kč s dpH
(výrobce MAN-MAT),
82 129 Box na čištění SIENA, různé barvy
371,90
450,00
který nabízíme v několika
83 552 Box na čištění Waldhausen, různé barvy
454,54
550,00
barevných provedeních.
84 111 Box na čištění Kentaur, různé barvy
429,75
520,00
Navštivte naše stránky
82 187 Box na čištění s výbavou, dětský, různé barvy
od 384,30
465,00
www.kamir.cz
82 105 Box na čištění ARREZZO, černo-zelený
371,90
450,00
81 024
83 746 Kapsář na čištění MAN-MAT, různé barvy
475,21
575,00 55 929 81 023
81 987 Sada na čištění pro děti, batoh, různé barvy
181,82
220,00
81 023 Kartáč na ocas a hřívu, Oster, různé barvy
210,00
254,10
84 06.. Hřeben na zaplétání hřívy, antracit/růžový
128,09
155,00
82 187
84 06..

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

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

99 324
33 956

33 936

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

Záruka 24 měsíců.
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

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

Snadné vyčištění filtru
bez použití nářadí.

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.
Koupel ve spreji - Miracle Groom 5v1, 946 ml
Miracle Groom® je přípravek 5v1, který srst koně čistí, vyživuje,
83 145 zbavuje zápachu, rozčesává hřívu a ocas a dodává srsti a žíním
hedvábný lesk. To vše v jedné aplikaci a bez použití vody.

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

popis

Kč bez dpH

Hřbílko, gumové , malé, červené
Hřbílko, gumové , tvrdé, černé
Hřbílko, plastové s hroty, různé barvy
Hřbílko, kovové, lakované
Hřbílko koňské oválné, plastové, směs barev
Hřbílko, kovové, spirálové

42,00
132,00
20,66
66,12
61,98
76,03

11 811

Kč s dpH

50,80
160,00
25,00
80,00
75,00
92,00

obj.č.

81 04..

88 165

88 609
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83 620

88 101

11 899
83 620
88 165
88 609
81 04..
88 101

82 703

82 700

11 568

82 379

83 619

33 374
11 853

33 051

83 457
33 928

11 899

180,00

516,53

625,00

81 507

55 045

Hřbílka slouží 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.

33 051
11 853
33 374
33 928
84 300
33 780

148,76

83 461

Hřbílka a kartáče

obj.č.

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

Kč s dpH

84 300

popis

Kartáč s přírodním vlasem Kentaur
Kartáč jemný dočišťovací HAAS
Kartáč rýžový, motiv kruhy, gumové poutko
Kartáč Magic na koně, plastový, mix barev
Kartáč dočišťovací Oster, různé barvy
Kartáč přírodní štětina, poutko s krystalky

obj.č.

33 780
Kč bez dpH

219,01
243,80
119,83
95,04
235,00
185,95

Kč s dpH

265,00
295,00
145,00
115,00
284,40
225,00

88 108
88 122
82 403
83 456
55 040
88 999
83 815
82 406

popis

Kartáč dlouhý vlas, modrý
Kartáč rýžový, nylonové poutko
Kartáč, krátké štětiny Horze, modrý/černý
Háček na kopyta s protiskluzovou rukojeťí
Kartáč na kopyta, dřevěný
Nůž multifunkční, kapesní
Hřeben na hřívu, hlava koně, černý
Kartáč jemný malý Horze, modro-zelený

obj.č.

popis

11 811
82 703
82 700
83 461
55 045
83 457
82 379
11 568
83 619

Lesk na hřívu a ocas Laser Sheen, 946 ml
Šampon pro koně Teebaum LEOVET, 500 ml
Ostraňovač skvrn Schimmel Striegel LEOVET, 500 ml
Rukavice čistící, pravý beránek
Stěrka na vodu, plast, zelená
Kartáč šamponovací Pfiff
Rukavice masážní a čistící, červeno-růžová/černá
Ostřikovací pistole kombinovaná Comfort
Kartáč na mytí HAAS, barevný

Kč bez dpH

169,42
130,00
115,70
45,45
103,31
180,00
12,40
48,76

Kč bez dpH

355,00
214,88
264,46
243,80
95,00
103,31
103,31
250,00
136,36

Kč s dpH

429,60
260,00
320,00
295,00
115,00
125,00
125,00
302,50
165,00

88 108

Kč s dpH

205,00
157,30
140,00
55,00
125,00
271,80
15,00
59,00

83 145

82 406

55 040
88 122
83 815
82 403
83 456

88 999
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017

Reflexní prvky

Ochrana proti hmyzu, repelenty, desinfekce

Základní pravidlo na veřejných komunikacích: Je dobré vidět, ale důležitější je „BÝT VIDĚN!“ Reflexní prvky by měli být nedílnou součástí Vaší
výbavy, zajištují lepší viditelnost koně a jezdce na silnici a tím snižují riziko nehody. Nezapomeňte, že na veřejných pozemních komunikacích
jsou reflexní prvky povinnou výbavou jezdce i koně.

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

obj.č.

81 661
81 59..
81 389
81 388
81 51..
81 35..
82 070
44 545
88 509
88 511
44 539
88 379
44 333
83 140
84 11..

popis

Kč bez dpH

Dečka podsedlová reflexní, VS
Deka bederní reflexní, vel. 135/145 cm
Deka bederní, síťová, reflexní
Set reflexní na uzdečku
Zvony neoprenové, reflexní, vel. Cob/Full
Ohlávka reflexní , vel. Cob/Full
Poprsník reflexní
Bič reflexní, 90 cm
Reflexní pásek, elastický
Reflexní kamaše, 6 cm, pár
Pásek na ocas reflexní
Pásek na ocas reflexní, velký
Dětský reflexní set NARDA
Vodítko PP, klasické 14 mm, neonové, 2 m
Neoprenové reflexní kamaše Horze

Kč s dpH

586,78
261,00
250,00
107,44
265,00
181,26
210,74
157,02
118,00
165,00
80,00
85,00
180,00
136,36
371,90

81 51..

710,00
315,81
302,50
130,00
320,65
220,00
255,00
190,00
142,78
199,65
96,80
102,85
217,80
165,00
450,00

44 545
81 35..

88 14..
81 03..

84 56..

obj.č.

84 88..
81 30..
84 56..
88 14..
83 08..
44 830
11 806
82 709
11 807
11 808

82 070
81 661

44 539

83 140

81 03..

83 08..

popis

Kč bez dpH

Čabraka na uši River Horze, vel. Full
Čabraka na uši Esperia Waldhausen, různé barvy, vel. Pony, Full
Čabraka na uši Covalliero, různé barvy, vel. Full
Maska proti hmyzu s ušima, světlá, vel. Pony, Cob, Full
Maska proti hmyzu s ušima, průhledná, vel. Pony, Cob, Full
Třásně proti hmyzu barevné, vel. Pony, Full
Repelent Bronco Equine FlyFarnam, 946 ml
Repelentní gel Power Phaser Durativ LEOVET, 500ml
Repelent Endure, Farnam, 946ml
Repelentní hojivý krém Swat,Farnam, 170g

206,61
od 200,00
181,82
272,73
239,67
75,00
355,00
330,58
805,00
339,00

250,00
242,00
220,00
330,00
290,00
90,75
429,55
400,00
974,05
410,19

11 814 Obklad na šlachy, Icelight Poultice, Farnam, 3,41 kg

385,00

465,85

82 716
11 818
82 714
82 702

219,01
239,00
210,74
454,55

265,00
289,19
255,00
550,00

Desinfekční sprej LEOVET, 200 ml
Dezinfekční sprej Wound Kote Farnam, 142 g
Ochranný, krycí sprej Zinkoxid - LEOVET, 200 ml
Péče o pokožku bio-Hautol LEOVET, 500 ml

44 830

Kč s dpH

11 806

11 807

81 388

88 511
84 11..

88 509

11 814
88 379
81 389

44 333
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82 716

11 818

82 714

82 702

82 709

11 808

81 59..
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.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017

Sedla a jejich příslušenství

podsedlové dečky

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.

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.
KENTAUR

COVALLIERO

NEXT

HORZE

88 154

88 150
88 151

11 855

popis

Hobby + příslušenství, černé, velikost posedlí 16 - pony, 17,5
Hobby + příslušenství, černé/hnědé, hafling, velikost posedlí 17,5
Sedlo WINTEC 2000, všestranné, Cair, černé
Dětské Wintec, pony
Pony, syntetické, velikost posedlí 15, včetně příslušenství
Návlek na posedlí, umělý beránek, různé barvy
88 183

88 173

83 821

Kč bez dpH

Kč s dpH

3 680,00
3 680,00
14 586,78
3 215,00
2 105,00
od 355,37

4 452,80
4 452,80
17 650,00
3 890,15
2 547,05
430,00

84 173 - černá
84 174 - fialová
84 172 -tmavě modrá
84 171 - tyrkysová
popis

Kč bez dpH

KENTAUR, Full
NEXT, Full
COVALLIERO, Full
HORZE, Full
MAN-MAT, Full
QHP s kapsami, Full
EURO-STAR Excellent, Full

88 210

88 186

obj.č.

83 659 88 183
88 173
81 451
99 407
83 659
83 821
88 186
83 08..
81 458
83 707
83707

99 407

83 08..

81 458

popis

Kč bez dpH

Třmeny nerezové, s gumou, 12,5 cm
Třmeny nerezové bezpečnostní, s gumou, 12 cm
Třmeny plastové Compositi, černé, 12,5 cm
Třmeny bezpečnostní, kloubové
Třmeny kloubové plastové TEKNA, černé, 12 cm
Vložky do třmenů protiskluzové, nerez, 12 cm
Gumy do třmenů šikmé, černé, 12 cm
Třmenové kožené řemeny Kentaur, černé/hnědé
Třmenové kožené řemeny s nylonem Horse, 145 cm
Bezpečnostní košíčky ke třmenům, vel. Pony/ UNI

83 15..

82 56..

83 44..

83 60..

367,77
702,48
414,00
850,00
1 363,64
123,97
100,00
867,77
702,48
371,90

595,04
530,00
512,40
570,25
1 157,02
867,77
1198,35

83 44..
83 15..
83 60..
82 56..
84 04..
84 20..

Bavlněný podbřišník s gumou, Kentaur, 80 -150 cm
Drezurní podbřišník s pravým beránkem, 50 -70 cm
Neoprenový podbřišník Horze 90 -140 cm
Nylonový podbřišník Horze, 80 -150 cm
Podbřišník WINTEC Elastik, černý, 50 -150 cm
Protiokopávací podbřišník Kentaur Avignon, černý 130 -140 cm
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Kč bez dpH

454,54
1 239,67
537,19
487,60
900,83
2 685,95

QHP

83 762

83 440

83 764

83 439

82 934

Kč s dpH

445,00
850,00
500,90
1 028,50
1 650,00
150,00
121,00
1050,00
850,00
450,00

82 936
83 436

82 985

85 009

84 165

82 935

88 972
obj.č.

83 399

84 046

84 166

85 009
84 046
84 16..
83 399
83 436
88 972

popis

Kč bez dpH

Esperia, černo-karamelová, Full/Pony
Novinová, Full
Team Spirit, Full
QHP Chique, Full
Čabraka QHP Chique, Full
Tlumící podložka pod sedlo, pravý beránek

487,60
702,48
628,10
900,83
512,40
1325,00

Kč s dpH

590,00
850,00
760,00
1 090,00
620,00
1603,25

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.

83 567
83 410
83 566
82 416
83 411

Kč s dpH

550,00
1 500,00
650,00
590,00
1 090,00
3 250,00

720,00
641,30
620,00
690,00
1 400,00
1 050,00
1450,00

83 441

biče

84 04..

popis

83 756

Kč s dpH

83 797

EURO-STAR

obj.č.

obj.č.

84 560 - červená
84 558 - hnědá
84 559 - olivová
84 557 - antracitová

83 847 - modrá kobaltová
82 719- zelená
83 848 - oceánově modrá
81 364 - bílá
MAN-MAT

55 866

81 451

84 876 - modrobílá
82 408 - hnědokrémová
84 873 - černošedá

88 152

84 20..

popis

Bič dětský, barevný
Bič skokový QHP, světle hnědý
Bič skokový kožený, barevný, 75 cm
Bič drezurní QHP, šedo-černý, 110 cm
Bič drezurní Elegant QHP, černý, 120 cm

Kč bez dpH

256,20
206,60
338,84
219,00
223,14
82 416
83 411

Kč s dpH

310,00
250,00
410,00
265,00
270,00

83 567

83 410
83 566

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017

Chrániče, bandáže

deky

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.

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.

obj.č.

11 937
11 938
11 97..
81 02..
11 94..
82 04..
11 85..
11 96..
83 77..
82 41..
84 11..
84 13..
83 09..

popis

Kč bez dpH

Chrániče kožené Barcelona KenTaur, černé-tabák, vel. 3
Strouhavky kožené Barcelona KenTaur, černé-tabák, vel. 3
Chrániče neoprenové Velcro Kentaur, bílé / černé, vel. 1, 2
Chrániče Profi Jump Kentaur, různé barvy, vel. 2, 3
Chrániče zadní Profi Jump Kentaur, různé barvy, vel. 3
Sada chráničů QHP, různé barvy, vel. 1, 3
Zvony neoprenové Kentaur, černé, vel. 2,3
Zvony s beránkem Kentaur, černé / bílé, vel. L, M, XL
Zvony MAN-MAT, různé barvy, vel. 1, 2, 3
Zvony gumové přetahovací Horze, černé / transparent, vel. S, M, L
Sada chráničů Horze ProTec, modrá / hnědá / černá, vel. 2
Chrániče TEKNA Carbon, černé / hnědé, vel. 1, 2, 3
Bandáže fl eesové QHP, různé barvy, 3 m

1 250,00
925,62
570,25
454,55
322,31
od 785,12
404,96
413,22
338,84
181,82
785,12
od 1 198,35
243,80

11 937

Kč s dpH

1 512,50
1 120,00
690,00
550,00
390,00
950,00
490,00
500,00
410,00
220,00
950,00
1 450,00
295,00

11 938

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.

11 94..
81 02..
83 80..

82 01..

83 09..
11 97..

82 04..

84 13..

84 11..

84 07..
Zvony chrání zejména
patky předních
kopyt před zášlapy
při doskoku nebo se
používají pro koně,
kteří mají tendenci
k ušlápnutí podkovy.
11 85..

82 41..
83 87..

83 77..

11 96..

Lonžovací pomůcky

84 14..

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.
88 524
55 038
obj.č.

88 52..
88 519
82 098
83 568
33 069
88 524
55 820
55 038
88 594

82 38..

popis

Kč bez dpH

Lonžovací obřišník, velikost 2,3
Obnosek lonžovací, nylonový, 3× stavitelný, černý, vel. 3
Lonž měkká, 8 m
Lonž nylonová barevná, 8 m
Lonž provazová Bang, silná karabina, mix barev, 7,5 m
Lonžovací spojka
Chambon klasický
Lonžovací bič, mix barev, 200 cm
Podložka pod lonžovací obřišník

680,00
680,00
190,08
161,16
702,48
105,00
400,00
227,27
243,80

Kč s dpH

822,80
822,80
230,00
195,00
850,00
127,05
484,00
275,00
295,00

obj.č.

83 80..
82 01..
84 07..
82 38..
84 14..
83 87..

popis

Odpocovací fleece QHP, různé barvy, vel. 65-165
Odpocovací s krkem, fleece, QHP, modrá, vel. 115-165
Bederní QHP fleece, černá, vel. S - XL
Nepromokavá s fleecem Harrys Horse, šedá, vel. 95-165
Stájová Harrys Horse 200gr, modrá, vel. 95-165
Bederní nepromokavá Kentaur, vel. Pony/Full

88 130

590,00
895,00
650,00
1 720,00
1 550,00
620,00

55 820

55 965

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.

84 187

82 523
88 594

Kompletní sortiment a ceny na www.kamir.cz

487,60
739,67
537,19
1 421,29
1 280,99
od 512,40

88 519

33 069

83 568

Kč s dpH

81 636

88 52..

82 098

Kč bez dpH

55 963

obj.č.

popis

88 130
55 965
55 963
81 636
84 187

Popruh na deku, elastický
Přezky hrudní - prodloužení deky, pár
Popruh na deku pod zadní nohy, pár
Prací prostředek Rapide Tech Wash, 300 ml
Impregnace Rapide AntiRain, 1000 ml

Kč bez dpH

190,08
200,00
165,00
216,53
243,80

Kč s dpH

230,00
242,00
199,70
262,00
295,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017

Uzdečky, otěže

Ohlávky

Kožené uzdečky v mnoha různých provedeních - různé typy nánosníků, s/bez podložení nebo uzdečky bezudidlové. Každá z uzdeček má vlastní
design, zdobení a barevnou kombinaci.

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.

popis

USG Aurora

Kč bez dpH

Kožená USG Aurora, s bílým podložením, černá
Kožená STAR se zlatou čelenkou, černá
Kožená Silvestar, s kamínky, černá
Kožená QHP se světlým prošíváním, černá/hnědá
Kožená, ručně šitá s řetízkem, černá/hnědá
Kožená Diamond, různé barvy

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

Kč s dpH

1 859,50
785,12
595,04
1 115,70
1 892,56
580,00

2 250,00
950,00
720,00
1 350,00
2 290,00
701,80

obj.č.

82 10..
83 08..
88 30..
81 91..
83 75..
84 29..
83 09..
82 31..
33 06..

popis

Kč bez dpH

Nylon Hippo, různé barvy, vel. 00, 0, 1, 2, 3
Nylon Satin, 2× podložená, různé barvy, vel. 1, 2, 3
Nylon Mustang, podložená, 2× stavitelná, různé barvy, vel. 2, 3
Nylon Dexter, podložená, 2× stavitelná, modro-červená, vel. 2, 3
MAN-MAT, různé barvy, vel. S - XXXL
2× podložená Pfiff, hnědo-tyrkysová, vel. 1,2,3
2× podložená Pfiff, modro-oranžová / modro-tyrkysová, vel. 1,2,3,4
2× podložená fleecem Pfiff, hnědá, vel. 1,2,3
Provazová Bang, akupresurní, různé barvy, vel. 1, 2, 3, 4

STAR

88 30..

Kč s dpH

95,04
152,89
170,00
215,00
454,55
181,82
239,67
256,20
148,76

115,00
185,00
205,70
260,15
550,00
220,00
290,00
310,00
180,00

82 10..

83 75..

81 91..

83 08..
QHP

Silvestar

ručně šitá
Diamond

88 23..

44 87..

83 730

84 29..

82 31..

83 09..

33 06..

83 728
8165..
obj.č.

11 95..
84 20..
44 87..
88 23..
81 65..
83 72..

popis

Kožený poprsník NI Kentaur, černý / tabák
Elastický poprsník Bremen Kentaur, černý, včetně vidlice
Kožený poprsník Wembley, černý
Bavlněné otěže s háčky nebo přezkami, černé/hnědé
Ručně šité plátěné otěže, černé/světle/hnědé
Čelenka s kulatým nebo plochým řetízkem

Kč bez dpH

Kč s dpH

1 895,00
1 528,93
780,00
od 230,00
od 765,00
338,84

2 292,95
1 850,00
943,80
278,30
925,65
410,00

84 20..

11 95..

Udidla
Udidla jsou pro většinu jezdecké populace důležitou součástí jezdeckého vybavení. Každý kůň je v tomto ohledu jiný a má jiné potřeby, proto jsme
pro vás rozšířili sortiment i o udidla více specifická. Při výběru udidla musíme být velmi opatrní, musíme vybrat správný typ a velikost, abychom
koni neublížili. Vždy je proto dobré výběr udidla konzultovat s trenérem či odborníkem.
obj.č.

popis

Kč bez dpH

81 41..
83 07..
83 14..
83 54..
83 07..

Udidlo déčko nerezové s měděnými válečky vel. 11,5-13,5
Udidlo déčko gumové vel. 11,5 - 13,5
Udidlo stihlo 2x lomené, jablečné vel. 11,5 - 14,5
Udidlo baucher vel. 12,5 - 13,5
Udidlo Pelham nerezové, 2x lomené vel. 12,5 - 14,5

454,54
454,54
454,54
1 280,99
809,92

Kč s dpH

550,00
550,00
550,00
1 550,00
980,00

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.

Udidlo je vhodné pro mladé a citlivé koně.
Podporuje slinění koně a aktivitu jeho
huby.

81 41..

83 54..

Udidlo typu baucher má jemný
pákový efekt a zároveň působí na
týl koně, čímž se dá docílit efektu
snížení hlavy a krku. Udidlo je
vhodné pro zkušenější jezdce.

Kč bez dpH

88 04..
83 141
88 284
85 025
88 282
33 068

Vodítko Mounty s otočnou karabinou, 2m, různé barvy
Vodítko Economic s panik karabinou, různé barvy, 2 m
Vodítko s řetízkem, černé, 2 m
Vodítko s klasickou karabinou, modro-šedo-bílé, 2 m
Vodítko se silnou karabinou, černé, 2.3 m
Provazové vodítko Bang, silná karabina, různé barvy, 3,8 m

88 284

152,89
107,44
157,02
82,64
150,00
537,19

Kč s dpH

185,00
130,00
190,00
100,00
181,50
650,00

88 292

83 14..
88 282

83 07..

83 07..

88 291
83 141

Udidlo typu pelham má jemný
pákový efekt a podbradním
řemínkem působí na bradu
koně. Udidlo má dvě možnosti
uchycení otěží, je vhodné do
skokového sportu i pro středně
pokročilé jezdce.
další druhy na www.vseprofarmu.cz
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popis

85 025

88 04..
Válečky zabraňují zakousnutí do udidla
a podporují aktivnější slinění. Kůň je
citlivější a lépe spolupracuje.

obj.č.

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

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 15.3.2017

pamlsky, lizy a minerální doplňky

Vybavení sedlovny, nářadí

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

popis

Kč bez dpH

83 371 Pamlsky pro koně Leovet EQUINATURA, 2,25 kg
83 03.. Pamlsky Rapide, 4 druhy příchutí, 1 kg
88 86.. Pamlsky Delicia, různé příchutě, balení 1 nebo 3 kg
33 987
33 981
EZ

83 03..

Kč s dpH

147,83
od 103,48
od 70,25

170,00
119,00
85,00

83 371

88 86..

EZ

33 200

33 816

66 798

82 106

55 048

44 861
82 110

obj.č.

popis

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

Kč bez dpH

44 68..

84 43..

82 811

88 784

popis

82 15..
88 077
88 08..
83 852
88 094
55 852
88 08..
82 405
84 695
83 814

Skládací stolička na nasedání, různé barvy
Držák na přilbu, pevný, práškový lak, černý
Věšák na uzdečku, šedý / červený / černý
Držák na uzdečky, podkova
Věšák na uzdečky, 4 háky, pryskyřičný lak, černý
Držák bičů na zeď, maximálně 11 ks bičů, 31 × 6,5 × 5 cm
Držák na sedlo, pevný, šedý / červený / černý
Držák Horze včetně košíku, stříbrný
Vozík na sedla a jezdecké vybavení
Přenosný plastový kbelík Horze, 15,5 l

Kč s dpH

243,80
85,00
od 45,45
264,46
135,00
90,00
od 169,42
223,14
1 446,28
206,61

295,00
102,85
88 077
55,00
88 093
320,00
163,35
108,90
205,00
88 087
270,00
1 750,00
88 084
250,00

78,20
105,80
195,50
60,50
96,80
110,00
685,00
390,00
140,00

84 121

82 718

83 852

82 405

83 814

55 852

82 15..

88 08..

88 094
obj.č.

81 667

81 666

88 788

obj.č.

83 453
82 465
85 059
83 811
83 551
82 131
82 511
82 698

82 391

81 668

84 695

popis

81 667
81 666
88 788
82 391
81 668

popis

Kč bez dpH

Kopytní nůž MUSTAD, oboustranný
Štípací kleště KE 15
Rašple Heller Excel LEGEND, 35 cm
Sada kovářského nářadí
Kufr s ozubami, komplet, M 12
Olej na kopyta se štětečkem Rapide, 750 ml
Borovicový tekutý dehet Rapide, 500 ml
Prostředek proti hnilobě Strahlsan, LEOVET, 200 ml

Kč bez dpH

Olej na kožené výrobky, bezbarvý, Rapide, 500 ml
Krém na kožené výrobky, bezbarvý, Rapide 500 ml
Olejová emulze s voskem BANG, 1 l
Pěnové mýdlo Leather New Foam Farnam, 207 ml
Gelové mýdlo na kožené výrobky Rapide, 500 ml

446,28
619,83
652,89
1 942,15
785,12
410,74
228,93
239,67

180,17
172,73
145,00
219,01
250,41

83 453

Kč s dpH

Kč s dpH

218,00
209,00
175,45
265,00
303,00

83 811

82 465

540,00
750,00
790,00
2 350,00
950,00
497,00
277,00 83 551
290,00

85 059

82 131

82 511

82 698

88 78..

obj.č.

popis

Kč bez dpH

Kč s dpH

44 68..
84 43..
82 811
88 784
88 78..
82 483
84 121
82 816
82 718
66 260
82 814
66 269
99 610
82 81..
84 010
83 053

Granule La Sard různé druhy, balení 25 kg
Granule Premin No Grain nebo Standart, balení 20 kg
Bylinkové musli DERBY, 25 kg
Premin Hoofcare - pevnost a tvrdost kopyta, 5 kg
Minerální doplněk Premin- různé druhy
Minerální doplněk ALAVIS Triple Blend, 700 gr
Minerální doplněk lidský, Barney´s TRIPLE BLEND, EXTRA 700g
Lněný olej DERBY, 5 l
Krmný doplněk HAMBA VET Leovet, 700 gr
Mikros VDK, 3 kg
Minerální doplněk VITAL DERBY, 7,5 kg
Extrudovaný len Mikrop, 2 kg
Minerální doplněk Horse DERMA, kvalita rohoviny, 1 kg
Biotin pro koně DERBY, 700gr/2000gr
Multivitamin pro koně DERBY, 750 gr
Želatina DERBY, 700 gr

od 278,26
od 304,35
478,26
478,26
od 160,87
852,17
943,48
826,08
278,26
120,00
413,04
90,00
355,00
od 565,22
391,30
409,09

320,00
350,00
550,00
550,00
185,00
980,00
1 085,00
950,00
320,00
138,00
475,00
103,50
408,25
650,00
450,00
495,00

33 853

33 827
66 260

82 816

33 823

33 695
33 838

82 814

66 269

99 610
33 826
33 828

82 817

84 010

83 053
33 852
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Kč bez dpH

Kč s dpH

68,00
92,00
170,00
50,00
80,00
95,65
595,65
322,31
115,70

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.

82 483

obj.č.

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
290,00
750,00
270,00
310,00
310,00
6 300,00

Kč s dpH

205,70
320,70
441,70
611,10
350,90
907,50
326,70
375,10
375,10
7 623,00

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH k 15.3.2017

podporujeme jezdecký sport

Pořadatelé jezdeckých závodů POZOR!
Pro letošní rok jsme připravili pro vaši podporu balíčky se sadami stužek, slevovými kupóny
a reklamními předměty. Jak jej získat najdete na www.kamir.cz

Závody v roce 2017
v Borové u Chvalšin
22. dubna 2017
Parkurové závody - pony, ZM - S*, styl
20. - 21. května 2017
Všestrannost Zlatá podkova, hobby ZK - CNC2*
27. -28. května 2017
Drezurní závody - Český drezurní pohár

Společnost KAMÍR je zde pro Vás 25 let
V našem sortimentu se k výročí objeví produkty,
které budou označeny těmito logy.
Jsou pro Vás připraveny jako dárky od
našich dodavatelů. Jedná se většinou
o novinky a Vy máte jedinečnou příležitost
zakoupit je nyní za speciální cenu.

více jak 5 000 položek najdete na e-shopu: www.kamir.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
Drážní 1008
330 11 Třemošná - Plzeň
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

