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EquiTV.cz – internetová televize o koních a lidech kolem nich
•
•
•
•
•
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•
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•
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České jezdectví míří na olympijské hry
do Tokia v parkuru i ve všestrannosti
Na začátku roku 2020 dorazila od Mezinárodní jezdecké federace informace, že se český
parkurový tým bude moci poprvé od roku 1936 zúčastnit olympijských her. Zhruba o měsíc
později pak byla potvrzena kvalifikace dvou jezdců všestrannosti – Miloslava Příhody
a Miroslava Trundy.
koně Kyrenejennalla‘s Boye, a 2008, kdy  
odjel do Hong Kongu (OH v Pekingu)
s klisnou českého chovu Karlou.

O tom, že čeští jezdci pojedou do Tokia místo původně kvalifikované Ukrajiny, rozhodla Mezinárodní jezdecká
federace, která České republice přidělila
týmovou kvótu. Zatímco přidělení kvóty
pro český parkurový tým přišlo v lednu
jako rána z čistého nebe, s účastí Miloslava Příhody na olympijských hrách
v Tokiu se všeobecně počítalo již několik měsíců. Pro všestrannost se teoreticky
předpokládá i se startem Miroslava Trundy, který ovšem musí do konce května
splnit minimální kvalifikační limity.

V červnu 2019, stejně jako o čtyři
roky dříve v Šamoríně, český parkurový
tým těsně neuspěl v přímé kvalifikaci na
olympijské hry v Budapešti. Naši národní reprezentaci již podruhé porazil tým
Ukrajiny a získal tak přímý postup do Tokia. Vše směřovalo k tomu, že získanou
účast na olympiádě využije, ale situace se
na konci roku změnila.

Připomeňme, že dosud posledním
jednotlivcem na olympiádě ve skocích
byl Jiří Pecháček v Barceloně 1992. Kvůli
zranění klisny Garty však závod nedokončil. V novodobé historii České republiky
nás pod pěti kruhy z jezdců reprezentoval pouze Jaroslav Hatla ve všestrannosti,
a to v letech 2004, kdy sedlal v Aténách

Na rozdíl od Ukrajinců měli z Čechů
minimální kvalifikační požadavky způsobilosti vyjeté Emma Augier de Moussac
s Divou, Anna Kellnerová se Silverstonem,
Zuzana Zelinková s Calerim a Ondřej Zvára s koněm Quimero M. Česká parkurová
reprezentace tak napjatě očekávala konec
roku, do kdy musela Ukrajina potvrdit

účast svého parkurového týmu. To se však
neočekávalo, jelikož k 31. prosinci neměla
nejméně tři způsobilé dvojice.
Pro úplnost dodejme, že Aleš Opatrný si začátkem března 2020 splnil kvalifikační limity s Forewerem, stejně jako
sotva osmnáctiletá Sára Vingrálková s koněm Kas-Sini DC. O to samé se pokouší
ještě mj. Kamil Papoušek s hřebcem Warnessem, naopak ze hry je Zuzana Zelinková, která očekává rodinu. Nejistá situace
byla ještě v březnu kolem Emmy Augier
de Moussac, jež má pozastavenou činnost
od FEI.
V roce 2020 tedy máme před sebou
historickou událost. Český, resp. tehdy
ještě československý, parkurový tým startoval naposledy při olympijských hrách
v Berlíně roku 1936. Tehdy za Československo nastoupili v konkurenci 18
družstev (54 jezdců) Miloslav Buzek na
koni Chroust, Julius Čoček s koněm Chostra a Josef Seyfried s Radmilou. Soutěž
dokončil však pouze první jmenovaný
a mezi jednotlivci obsadil 27. místo. n

Foto Josef Malinovský

Foto Josef Malinovský

Český parkurový tým v Budapešti.
Foto Josef Malinovský

Aleš Opatrný s Forewerem při týmové kvalifikaci v Budapešti.

Miloslav Příhoda má jistou účast ve všestrannosti.
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(53) Doručené – Seznam Email

Vítejte při čtení prvního březnového vydání Jezdeckého zpravodaje. V redakci
začínáme pomalu cítit, že dění v jezdectví a dostizích začíná nabírat na obrátkách.
Vedle dění kolem olympijských her nás zaměstnává také celá řada dalších
zajímavých zpráv. Samozřejmě pro vás monitorujeme i dění kolem koronaviru a jak
obavy z nákazy Covid-19 ovlivňují dění kolem koní. Jsme však rádi, že celá řada
plánovaných akcí - ať už jde o Jezdecký festival v Královicích nebo třeba National
Hunt Festival v Cheltenhamu, se uskuteční podle plánu. Buďme všichni
zodpovědní a ohleduplní k lidem kolem sebe, ale zároveň se nenechme
paralyzovat přehnaným strachem. Jako kdykoliv jindy platí, že je nutné zachovat
chladnou hlavu. Sezona se blíží mílovými kroky, těšme se na ni!

Global Champions startuje v Dauhá, Praha se těší na
Playoffs

Začíná další ročník prestižní světové parkurové série Global Champions, na první
zastávce v Dauhá bojují v týmové soutěži i Pražští lvi. Letošní sestava Prague Lions doznala
několika změn, máme pro vás krátké vizitky Anny Kellnerové a jejích kolegů. Vrcholem celé
sezony bude i letos listopadové GC Prague Playoffs. "Opět připravujeme pestrou podívanou a
očekáváme ještě více diváků," říká v rozhovoru předseda organizačního výboru Jan
Andrlík.

Je to tam! Aleš Opatrný a Forewer se kvalifikovali do Tokia
na první pokus

https://email.seznam.cz/#inbox/716182
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Nestíháte? Objednejte si týdenní newsletter o koních do svého e-mailu!
Každý pátek ZDARMA souhrn nejzajímavějších novinek ze světa koní

www.jezdeckyzpravodaj.cz
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Jezdectví na olympiádě v Tokiu
Čeští fanoušci jezdectví se radují z toho,
že v letošním roce budou moci po dlouhé
době držet palce našim jezdcům na olympiádě. Někteří se možná vypraví do Tokia
osobně, ale většina se bude spoléhat na
televizní vysílání.
Jezdectví startuje v Tokiu v sobotu 25.
července drezurní Grand Prix pro týmy
i jednotlivce, a to od 17:00 do 22:00 hodin tamního času, což pro nás znamená
při sedmihodinovém rozdílu oproti středoevropskému letnímu času rozmezí od
10:00 do 15:00 hodin. Stejně tomu bude
i druhý den, kdy se na drezurní obdélník
podívá druhá polovina startovního pole.
Vrchol jednotlivců je v úterý 28. července.
Finálové starty jsou naplánované pro týmy
i jednotlivce od 17:30 hodin, tj. od 10:30
SELČ.
Všestrannost začne drezurami 31. července. První část odstartuje ráno v 8:00
hodin, tedy pro nás už hodinu po půlnoci
a konec tohoto bloku bude v 10:30 (03:30
SELČ). Druhá část pojede opět ve večerních hodinách – 17:30 až 20:10, což je
v našem případě velmi příznivé. Poslední
třetina soutěžících přijde na řadu v sobotu
1. srpna opět od 8:00 hodin, tedy v 1:00
hodinu v noci našeho času.
Cross country bude pro Evropany
noční záležitostí, neboť ta byla dokonce
Ilustrační foto FEI/Yusuke Nakanishi

Program olympijských her 2020 v jezdectví
Den 0 – 24. července (Pá)

slavnostní ceremoniál, drezura - 1. veterinární
přejímka

Den 1 - 25. července (So)

drezura - Grand Prix - první z týmů, jednotlivci - 30
jezdců

10:00 - 15:00

Den 2 - 26. července (Ne)

drezura - Grand Prix - první z týmů, jednotlivci - 30
jezdců

10:00 - 15:00

Den 3 - 27. července (Po)

odpočinkový den

Den 4 - 28. července (Út)

drezura - Grand Prix Special - finále týmů - 24 jezdců

Den 5 - 29. července (St)

drezura - 2. veterinární přejímka
Grand Prix Freestyle – jednotlivci finále - 18 jezdců

Den 6 - 30. července (Čt)

všestrannost - 1. veterinární přejímka

Den 7 - 31. července (Pá)

všestrannost - drezura - 44 jezdců

Den 8 - 1. srpen (So)

všestrannost - drezura - 21 jezdců

10:30 - 15:30
10:30 - 14:00
1:00 - 3:30
10:30 - 13:10
1:00 - 3:30
10:00 - 12:30

skoky - 1. veterinární přejímka
Den 9 - 2. srpna (Ne)
Den 10 - 3. srpna (Po)

všestrannost - cross country - 65 jezdců

0:45 - 4:15

všestrannost - 2. veterinární přejímka
všestrannost - skoky - finále týmů, jednotlivci kvalifikace

10:00 - 12:30

všestrannost - skoky - finále jednotlivců - 25 jezdců

13:45 - 14:45

Den 11 - 4. srpna (Út)

skoky - jednotlivci kvalifikace - 75 jezdců

12:00 - 15:45

Den 12 - 5. srpna (St)

skoky - jednotlivci finále - 30 jezdců

12:00 - 14:15

Den 13 - 6. srpna (Čt)

skoky - 2. veterinární přejímka

Den 14 - 7. srpna (Pá)

skoky - týmy kvalifikace - 60 jezdců

12:00 - 15:00

Den 15 - 8. srpna (So)

skoky - finále týmů - 30 jezdců

12:00 - 15:00

Den 16 - 9. srpna (Ne)

závěrečný ceremoniál

z rozhodnutí Mezinárodní jezdecké federace posunuta na 7:45 hodin ráno, aby se
poslední účastník dostal do cíle do 11:15,
tedy do 4:15 SELČ.

Poslední zkouška ve všestrannosti proběhne v pondělí 3. srpna, kdy je od 17:00
hodin (10:00 v ČR) naplánováno finále
týmů a současně kvalifikace jednotlivců.
Nejlepších 25 z nich pak bude mít finále
od 20:45 hodin tamního času (13:45 u nás).
Parkury začínají hned po všestrannosti
– v úterý 4. srpna. Všech 75 účastnících se
dvojic se představí po 19. hodině, tedy od
12:00 hodin. Končit by se mělo první den
v 15:45 našeho času. Také v dalších dnech
se začíná v Tokiu od 19 hodin. Ve středu
5. srpna bude finále jednotlivců, ve čtvrtek
proběhne pouze druhá veterinární inspekce koní a v pátek týmy absolvují kvalifikaci pro sobotní finále. Do toho se dostane
pouze polovina účastníků – tj. 10 týmů (30
startujících). Konec soutěží se předpokládá většinou mezi 14. a 15. hodinou našeho
času.
Uvedené časy však FEI ještě může
mírně pozměnit, a proto je potřeba k nim
přistupovat jako k orientačním. n
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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

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

www.nutrihorse.cz
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Jak dostat koně do Tokia
Logistické záležitosti týkající se přepravy koní na olympijské hry
do Tokia jsou poměrně komplikované a je nezbytné vše zajistit
s dostatečným předstihem. To se ostatně týká i České jezdecké
federace, která předpokládá účast čtyř až šesti koní.
Česká jezdecká federace publikovala na svých internetových
stránkách informace týkající se dopravy koní na olympijské hry
2020 v podobě sedmnáctistránkového manuálu.
Foto: archiv FEI

Odletové letiště pro evropské koně je v belgickém Liege,
v českém názvosloví Lutych, který je nedaleko Cách či Maastrichtu. Přímo na tomto letišti stojí areál Horse Inn, který je špičkově
vybavený nejen pro letecký, ale i silniční transport koní. Nachází
se na ideální poloze – v srdci tzv. „Zlatého trojúhelníku“ spojujícího Amsterdam, Paříž a Frankfurt. Pro koně jsou zde vybudované
komfortní stáje, kde mohou pohodlně strávit čas před samotným
odletem. Horse Inn disponuje pětapadesáti boxy (3 x 5 metrů,
nebo 6 x 5 metrů), veterinárním pracovištěm, nakládací plošinou
speciálně upravenou pro transport koní a mnohým dalším.
Do Tokia budou z Lutychu létat s koňmi od půlky července
do začátku září čtyři páry letů v obou směrech, a to vždy s 24hodinovým odstupem. Drezurní koně poletí do dějiště her ve středu
15. a ve čtvrtek 16. července cca 45 minut po půlnoci. Na mezinárodním letišti Haneda v Tokiu přistanou i díky časovému rozdílu
druhý den ve dvě hodiny ráno. Na aklimatizaci tak budou mít
koňští atleti zhruba týden před veterinární inspekcí. Zpět do Evropy poletí tři až čtyři dny po skončení soutěží pro danou disciplínu.
Koně pro všestrannost budou cestovat do Japonska z Belgie ve
dnech 20. a 21. července, skokané pak o šest dní později. Posledním návratovým dnem je 12. srpen. Ani tím však letecké transporty koní mezi Lutychem a Tokiem nekončí, neboť již 19. a 20.
srpna zamíří na paralympijské hry zástupci paradrezury. S jejich
návratem do Evropy se počítá 3. a 4. září. n

Inzerce

NOVÝ
MODUL

LIVE

PŘEPRAVNÍK A KARAVAN V JEDNOM

PARAGANHORSEBOXES.COM
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Parkurová Global Champions 2020:
Osmnáct zastávek z Dauhá do Prahy
Nejprestižnější světová parkurová série Global Champions bude
mít v roce 2020 celkem osmnáct zastávek, které navštíví Blízký
východ, Ameriku, stejně tak i Asii a Evropu. Vrcholem se stane již
potřetí GC Prague Playoffs v libeňské O2 areně.

Termínová listina LGCT/GCL 2020
5. – 7. 3.
26. – 29. 3.
2. – 4. 4.
8. – 10. 5.
15. – 17. 5.
20. – 24. 5.
28. – 30. 5.
4. – 6. 6.
12. – 14. 6.
18. – 20. 6.
25. – 27. 6.
3. – 5. 7.
24. – 26. 7.
14. – 16. 8.
20. – 23. 8.
3. – 6. 9.
25. – 27. 9.
19. – 22. 11.

Jedním z družstev Global Champions League jsou Prague Lions neboli Pražští lvi. Ty bude v roce 2020 reprezentovat za Českou republiku Anna Kellnerová, dále pak belgičtí reprezentanti
Niels Bruynseels a Wilm Vermeir, nizozemští jezdci Marc Houtzager a Jur Vrieling a v neposlední řadě Španěl Sergio Alvarez Moya.
Veškeré informace můžete sledovat na adresách www.gcglobalchampions.com nebo www.pragueplayoffs.com. n

Dauhá (QAT)
Mexico City (MEX)
Miami (USA)
Šanghaj (CHN)
Madrid (ESP)
Hamburk (GER)
St. Tropez (FRA)
Cannes (FRA)
Stockholm (SWE)
Cascais Estoril (POR)
Monako (MON)
Paříž (FRA)
Berlín (GER)
Londýn (GBR)
Valkenswaard (NED)
Řím (ITA)
New York (USA)
Praha (CZE)

Foto Stefano Grasso/LGCT

Loňský vítěz LGCT Ben Maher s valachem Explosion W.

Rok 2020 není jen o olympiádě. Sledujte
také mistrovství Evropy a světa
Největší sportovní událostí roku 2020 jsou bezesportu olympijské
hry v Tokiu, ale čeští reprezentanti nebudou chybět ani na dalších
vrcholných jezdeckých akcích jako jsou evropské a světové
šampionáty napříč disciplínami.
Mistrovství Evropy pony v disciplínách skoky, drezura i všestrannost hostí v roce 2020 polská Strzegom, skokový evropský
šampionát dětí, juniorů a mladých jezdců pak portugalské město
Vilamoura.
Voltižní mistrovství světa seniorů a mistrovství Evropy juniorů bylo přiděleno do Flyinge ve Švédsku, čtyřspřeží se na celosvětovém šampionátu utkají v nizozemské Kronenbergu a jednospřeží ve francouzském Pau.

Foto FEI/Oliver Hardt

Ingrid Klimke vybojovala zlatou medaili z mistrovství Evropy ve
všestrannosti 2019. Vyhrála v týmech i mezi jednotlivci.
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Mistrovství světa mladých koní v rámci žebříčku WBFSH
proběhnou ve skocích v Lanakenu, v drezuře ve Verdenu a ve
všestrannosti v Lionu d‘Angers.
Více o uvedených akcích najdete na stránkách Mezinárodní
jezdecké federace www.fei.org. n

Termínová listina ME a MS 2020
14. – 18. 7. Givrins (SUI)
15. – 19. 7. Strzegom (POL)
21. – 26. 7.
27. 7. – 2. 8.
28. 7. – 2. 8.
5. – 9. 8.
6. – 9. 8.
18. – 23. 8.
24. – 30. 8.
31. 8. – 6. 9.
3. – 6. 9.
10. – 13. 9.
17. – 20. 9.
25. – 27. 9.
15. – 18. 10.
21. – 26. 10.

Vilamoura (POR)
Hartpury (GBR)
Flyinge (SWE)
Verden (GER)
Shildau (GER)
Pilisjászfalu (HUN)
Lamotte Beuvron (FRA)
Kronenberg (NED)
San Rossore (ITA)
Mezöhegyes (HUN)
Lanaken (BEL)
Vic (ESP)
Lion d'Angers (FRA)
Pau (FRA)

MS reining senioři, ME reining JY
ME skoky, drezura, všestrannost pony
ME skoky dJY
ME drezura JY, všestrannost JY
MS voltiž senioři, ME voltiž J
MS drezura YH
MS para jednospřeží
ME drezura dU25
ME spřežení dJY
MS čtyřspřeží
MS vytrvalost senioři
MS spřežení YH
MS skoky YH
MS vytrvalost JY, YH
MS všestrannost YH
MS jednospřeží

Inzerce

GALASHOW SVĚTOVÉHO PARKURU

19.—22. LISTOPADU
O2 ARENA
VSTUPENKY NA TICKETMASTER.CZ
A TICKETPORTAL.CZ

PRAGUEPLAYOFFS.COM
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MIMOŘÁDNÁ

SLEVA

AŽ 20 %
PRO JEZDCE
Získejte 20% slevu na pojištění domácnosti, rodinného
domu, pojištění motorových vozidel, rekreačních objektů
a zahradní architektury.

Slevu je možné uplatnit jen u uvedeného agenta při sjednání nového pojištění.

Generali Česká pojišťovna a.s.
Květuše Zimmermannová
vedoucí agentury
M 724 342 914
kvetuse.zimmermannova@generaliceska.cz
Zástupce Generali Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.
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Republikové šampionáty budou hostit
noví i léty prověření pořadatelé
Během čtyř měsíců se v sezoně 2020 odehraje na našem území desítka republikových
šampionátů. Vše odstartuje na začátku června vytrvalost v Budislavicích a zkraje října
odhalí poslední mistry paravoltižní závody v Praze.
Po třech letech se mistrovství České republiky v drezuře vrací na území Moravy,
konkrétně do areálu ESC Olomouc, zatímco skokový šampionát seniorů a kategorie
U25 zůstává i v tomto roce v Martinicích a všestrannost na Borové. Zduchovice tradičně
přivítají všechny pony kategorie a dětští a juniorští parkuroví jezdci se poprvé sejdou
v Chuchle Areně Praha. n
Foto Josef Malinovský

Termínová listina mistrovství
ČR 2020
5. – 6. 6.
8. – 12. 7.
16. – 19. 7.

Olomouc – drezura
a paradrezura
Martinice – skoky (senioři,
U25)

30. 7. – 2. 8. Borová – všestrannost
6. – 9. 8.
19. – 23. 8.
5. – 6. 9.

Chuchle Arena Praha se stane dějištěm MČR dětí a juniorů, ale také mezinárodních parkurových závodů.

Budislavice – vytrvalost

Praha Velká Chuchle – skoky
(děti, junioři)
Zduchovice – skoky a drezura
(pony)
Kozlovice – reining

10. – 13. 9.

Kladruby nad Labem
– spřežení

18. – 20. 9.

Tlumačov – voltiž

3. – 4. 10.

Praha – paravoltiž

V roce 2020 se v České republice
uskuteční dvanáct mezinárodní závodů
Česká republika má v kalendáři závodů na rok 2020 zapsáno
dvanáct mezinárodních mítinků, z toho čtyři spadají do disciplíny
skoky, ve třech se utkají spřežení, dvě události patří vytrvalosti
a po jedné akci má drezura, všestrannost a reining.
První závody proběhnou již v dubnu, konkrétně tradiční Rudolfův pohár v Kladrubech nad Labem, nicméně nejbohatším
měsícem na mezinárodní mítinky bude červen. n

Termínová listina MZ 2020
16. – 19. 4.

Kladruby nad Labem – CAI2*, CAI3*

22. – 26. 4. Zduchovice – CSIO-Ch, J, Y, P
1. – 3. 5.
28. – 31. 5.
5. – 6. 6.

Kozlovice – CRI3*
Praha Velká Chuchle – CSI2*, CSI*/YH
Budislavice – CEI2*

17. – 21. 6. Olomouc – CSI3*-W
19. - 21. 6. Borová – CCI3*
19. – 21. 6. Brno – CDI-W/CDI3*-Y-J-P-Ch
25. – 28. 6. Frenštát pod Radhoštěm – CVI1*, CVI2*, CVI3*
2. – 5. 7.

Nebanice – CAI3*-W

7. – 8. 8. Slavošov – CEI2*
Foto Rostislav Smolej

Česká republika bude hostit hned dvoje mezinárodní závody ve vytrvalosti.
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24. – 27. 9. Písečné nad Dyjí – CAI2*, CAI3*-W
19. – 22. 11. Praha – CSI5* Global Champions Playoffs

Praní, impregnace a sušení
s prádelenskou technikou Miele

Údržba jezdeckých textilií

OPRAVDOVÁ

INOVACE
Nová generace přístrojů Miele s kapacitou náplně
10 až 20 kilogramů je jiná. A mnohem lepší.
Miele Professional. Immer Besser.
Profesionální prádelenské přístroje Miele Professional jsou vybaveny
speciálními programy pro komplexní údržbu sedlových podložek a koňských dek. Bez předchozí úpravy lze prát a sušit i velmi znečištěné textilie. Velký odpadní ventil umístěný přímo na pracím bubnu zajišťuje, že
zvířecí srst nezůstává v odpadu. Přístroje se snadno ovládají, mají malou
spotřebu elektrické energie i vody a disponují dávkovacími systémy pro
automatické přidávání tekutých pracích prostředků. Přídavné inkasní
systémy umožňují provozování prádelenských přístrojů za poplatek.
Speciální programy, které nezatěžují textil
Prací a sušicí programy Miele Professional jsou uzpůsobeny pro specifický textil používaný v jezdectví. Je také možné je přímo na místě
přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Pračky pro čištění sedlových podložek a koňských dek jsou vybaveny speciálním programem
Deky. Pro předpírku i praní je možné zvolit teplotu i maximální počet
otáček podle struktury čištěné textilie. Pro deky s vysokým podílem
vlny je určen mimořádně šetrný program, navolit lze také dodatečnou impregnaci. Čistit lze i sedlové pásy, kamaše, čabraky a další. Při
údržbě textilních ohlávek se doporučuje použít ochranné vaky. Kovové
přezky chrání speciální plastový box, který lze zakoupit v obchodě s jezdeckými potřebami, nebo se dají ovinout tkaninou, aby byly chráněny
pokrývky i přístroj.
Proč je nutné pravidelně udržovat koňskou výstroj?
Dodržování hygieny a důkladná péče o jezdecké textilie je důležitým
faktorem při ochraně zdraví zvířat. Koňský pot smísený s prachem
a nečistotami vytvoří nánosy, které ucpávají klimatické průduchy textilií a omezují jejich funkčnost. Na místech, kde se kůň zpotí, mohou
snadno vznikat kožní plísně. Pravidelné čištění a důsledná péče šetří
finance vynaložené na nákup nových dek, přispívají k zachování jejich
hodnoty a funkčnosti a současně jsou účinnou hygienickou ochranou
před nemocemi.
Výhody vlastního ošetřování koňské výstroje
Největší výhodou vlastního čištění výstroje je možnost řídit se svými
aktuálními potřebami. Odpadá omezení místní dostupností, otevírací
dobou prádelen nebo pracími či dezinfekčními prostředky, které provozovny běžně používají. Díky velmi krátké době praní a sušení jsou
jezdecké textilie přímo ve stáji připraveny k opětovnému použití během
1,5–2 hod. Konečná doba pracího procesu závisí na zvoleném programu. Rychlá a pohodlná příprava umožňuje mít menší počet sad,
správnou péčí se navíc také prodlužuje životnost celé výstroje.
www.miele.cz/professional

Vybrané novinky pro jaro 2020

www.kamir.cz

Röeckl
Milano
7266..
Eskadron Satin Diagonal, VS

7284..
Pikeur Lyia
7193..

Eskadron Glossy 2020, VS

7283..

Podložka Ekkia
7066..

HV Polo Ciara
7166..

HV Polo Furry, DR
7150..

QHP Glitz
7126..

Horze Winslow
8930..
QHP Alaska
6043..

Bandáže Ekkia
7235..

Zrenovovaná prodejna v Pacově

Horze Grand
Prix, pánské
7212..
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Jezdecký festival se vrátil do Královic.
Napodruhé s novým programem
Již podruhé zavítal Jezdecký festival do Královic u Slaného. Od
pátku 20. do neděle 22. března pořadatelé připravili tradičně širokou škálu soutěží v parkurovém skákání, v drezuře a vozatajství.
Jezdecký festival je zároveň finálovým mítinkem sedmého
ročníku Zimního jezdeckého poháru České jezdecké federace.
Vrcholné soutěže halové série závodů jsou vypsané opět na sobotu. V pátek se kromě tří drezurních úloh konají parkurové
soutěže – včetně divácky oblíbeného Mini-Maxi. Skoky dominují i nedělnímu dni, jenž uzavře Grand Prix Czech Equestrian
Teamu. Podrobnosti a aktuální informace o průběhu akce najdete na adrese www.jezdeckypohar.cz. n

Pátek 20. 3. 2020 – DREZURA + SKOKY + SHOW
 8.00 hod.: drezurní soutěže (L0/2016, JU/2018 a SG/2018)
 16.00 hod.: skokové soutěže (ZM, Z – obě s návazným rozeskako-

váním)
 19.00 hod.: skokové soutěže (Speed and Music, Mini-Maxi, Jump

and Drive)

Sobota 21. 3. 2020 – SKOKY + SPŘEŽENÍ
 8.00 hod.: skoková soutěž – finále ZJP pony tour
 10.00 hod.: skoková soutěž – finále ZJP small tour
 12.00 hod.: skoková soutěž – finále ZJP big tour
 15.00 hod.: soutěž jednospřeží – finále ZJP

Foto Kateřina Návojová

 17.00 hod.: soutěž dvojspřeží – finále ZJP
 19.00 hod.: soutěž čtyřspřeží – finále ZJP

Neděle 22. 3. 2020 – SKOKY + SHOW
 8.00 hod.: skokové soutěže – SO do 110 cm se žolíkem, L*, S*
 13.00 hod.: doprovodný program
 14.00 hod.: skoková soutěž ST* (Grand Prix C-E-T)

Inzerce

Jan Štětina při Jezdeckém festivalu 2019 zvítězil v Grand Prix Czech
Equestrian Teamu.

Foto Kateřina Návojová

Milan Domes startuje ve všech vozatajských soutěžích, ale v jednospřeží je
velkým favoritem.

Foto Kateřina Návojová

K Jezdeckému festivalu tradičně patří i drezurní soutěže.
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Jak to děláme?

Pozorování uživatelů

CÍL JE JASNÝ: JEZDECTVÍ
DOSTUPNÉ MALÝM, VELKÝM
I ČTYŘNOHÝM SPORTOVCŮM.
V naší firmě Fouganza na severu Francie
pracuje 45 nadšených jezdců, kteří zde
vyvíjejí, inovují a testují jezdecké vybavení
tak, aby odpovídalo náročným požadavkům jezdců i jejich koňských parťáků. Na
výrobcích pracujeme sami, nevyužíváme
prostředníky, máme tedy vlastní designéry, konstruktéry i laboratoře, to vše nám
umožňuje příznivé ceny.

Distribuce do prodejen
a pro e-shop

NÁŠ POSTUP
PŘI NAVRHOVÁNÍ
VÝROBKŮ
Výroba

Laboratorní testování výrobků
s cílem vyhodnotit bezpečnost
a pohodlí při použití
Testování uživateli v praktických
podmínkách

VÍTE ŽE?

• Veškerou obuv vyrábíme v Portugalsku,
díky tomu je zajištěná exkluzivní kvalita
kůže.
• Značka Fouganza je na trhu od roku
2005.
• Každý rok se účastníme školení ve
Francii.
• Naše uzdečky jsou ručně šité.
• Každý výrobek s hodnocením 3 a méně
hvězdiček je přepracován.

Návrh a vývoj výrobků v týmech
našich vývojářů, designérů
a produktových manažerů

NAŠE INOVACE

Anatomická uzdečka

Jezdecké boty JUMP

NAŠE PRIORITY: KVALITA,
BEZPEČNOST A DESIGN

Všechny naše přilby odpovídají platným
bezpečnostním nařízením Evropské unie.

Kapsa na mobil

ČLENY NAŠEHO JEZDECKÉHO TÝMU NAJDETE
NA KAŽDÉ Z NAŠICH PRODEJEN.
Zde je od nich pár tipů na vyzkoušené produkty.

Oblíbený produkt: Taška na čištění

ZUZANA VERNEROVÁ
Ostrava

Ideální velikost, možnost nošení přes rameno,
přihrádky na kondicionér i kartáče – to je to proč
jsem si tašku oblíbila. Navíc se skvěle čistí, stačí
dole rozepnout a vyklepat – nemusím vyskládávat její obsah.
kód: 8561196, 8513764
cena: 429 Kč

Oblíbený produkt: Uzdečka Surpique
Uzdečka Surpique v kombinaci dvou odstínů hnědé
a bílého prošívání vypadá na koni vážně skvěle. Díky
anatomickému tvaru navíc krásně sedí. Kůže je měkká už od začátku a zapínání podhrdelníku na karaANDREA NÁDVORNÍKOVÁ binku je vychytávka, na kterou se snadno zvyká.
Plzeň

kód: 8395102
cena: 999 Kč

Oblíbený produkt: Závodní rajtky
580 FULLGRIP

ILONA BEDNÁŘOVÁ
Teplice

Skvěle padnoucí rajtky se silikonovým sedem.
Střih se přizpůsobí postavě a jsou velmi pohodlné. Rychleschnoucí materiál, který se dá prát
v pračce a ze kterého jde krásně vyprat i tráva.
Rajtky mají tři kapsy, dvě jsou klasicky na bocích
a třetí se zipem je umístěna na stehně a slouží k
uložení telefonu.
kód: 8485585
cena: 1299 Kč

Oblíbený produkt: Jezdecká perka 500

MONIKA SEDLÁČKOVÁ
Černý Most

Perka nejen na pravidelné jízdy, ale dají se využít i na
pochůzky po městě. Snadno se nazouvají, žádné
šněrování, takže když někam spěchám je to raz
dva. Po stranách je prošitá podešev a i přesto, že je
používám denně jen tak nepromoknou!
kód: 8485448
cena: 999 Kč

Oblíbený produkt: Přepravní kamaše
TRAVELLER 500

DOMINIKA SISKOVÁ
Metropole Zličín

Dlouho jsem hledala přepravní kamaše, co by
seděly koni o velikosti menšího slona. Tyto
byly jasnou volbou. Nechybí ani měkké vnitřní
polstrování a zpevněná výztuha v oblasti spěnky
pro ochranu proti zašlápnutí. I při pravidelném
používání nejeví známky opotřebení.
kód: 8126424
cena: 1299 Kč

Manmat – česká firma s více než dvacetiletou tradicí. Zabýváme se výrobou speciálních
jezdeckých potřeb a vybavením pro psí sporty.
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www.manmat.cz | e- mail: horse@manmat.cz | tel. + 420 734 573 010
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ČSP zamíří poprvé do Chuchle Areny
Praha. Finále proběhne v Hořovicích
Již podevatenácté odstartuje v roce 2020 domácí parkurová
extraliga Český skokový pohár. První kolo budou hostit Martinice,
finále se po dvou letech vrátí do Hořovic. Novým pořadatelem se
stane Chuchle Arena Praha.
Jednotlivá kola Českého skokového poháru jsou obvykle tří
až pětidenní. Vše vypukne již v polovině dubna a napříč sezonou se odehraje celkem jedenáct kvalifikačních kol. Na hořovické finále se můžeme těšit ve dnech 23. až 27. září. n

Termínová listina ČSP 2020
15. – 19. 4. Martinice u Březnice
1. – 3. 5. Brno – Veveří
14. – 17. 5. Hradištko u Sadské
22. – 24. 5. Ostrava – Stará Bělá
Foto Josef Malinovský

4. – 7. 6. Suchá u Litomyšle
3. – 5. 7. Frenštát pod Radhoštěm
30. 7. – 2. 8. Olomouc – Lazce
13. – 16. 8. Opava – Kateřiny
19. – 23. 8. Ptýrov u Mnichova Hradiště
27. – 30. 8. Praha – Velká Chuchle
10. – 13. 9. Zduchovice u Kamýku nad Vltavou
23. – 27. 9. Hořovice na Barounsku

Vítěz loňského finále ČJF Rudolf Doležal.

Pětapadesátý ročník Zlaté podkovy:
Třináct kvalifikačních kol a srpnové finále
Foto Šárka Votavová

V sezoně 2020 se odehraje již pětapadesátý ročník seriálu závodů
všestrannosti a spřežení Zlatá podkova. Pro všestrannost je vypsáno celkem osm kvalifikačních kol, zatímco spřežení se v rámci
tohoto seriálu sejdou pětkrát.
První kvalifikační závod Zlaté podkovy proběhl již v září
předchozího roku a další jsou naplánovány v rozmezí dubna
až července roku 2020. Finále je tradičně společné pro všestrannost i spřežení, proběhne ve dnech 21. až 23. srpna 2020
v Humpolci. n

Termínová listina Zlaté podkovy 2020
17. – 19. 4.
2. – 3. 5.
9. – 10. 5.
16. – 17. 5.
30. – 31. 5.
6. – 7. 6.
13. – 14. 6.
20. – 21. 6.
27. – 28. 6.
4. – 6. 7.
11. – 12. 7.
18. – 19. 7.
21. – 23. 8.

Pardubice – všestrannost
Dvoreček – všestrannost
Semice – spřežení
Těšánky – všestrannost
Těšánky – spřežení
Panská Lícha – všestrannost
Mimoň – spřežení
Loštice – všestrannost
Čakovičky – spřežení
Vrchovany – všestrannost
Pardubice – spřežení
Humpolec – všestrannost
Humpolec – finále

Jedním z předních českých jezdců ve všestrannosti je Miroslav Trunda.
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nejprodávanější knihy o koních na www.konskeknihy.cz v roce 2019

www.konskeknihy.cz

Radotínská 69, Praha – Velká Chuchle | info@velka-chuchle.cz
www.velka-chuchle.cz
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Dostihy v Česku: Sezona 2020
je plná kulatých výročí
Hned několik velkých milníků čeká dostihové příznivce v sezoně
2020. Na konec června je vypsáno 100. Českého derby, Chuchle
Arena Praha si připomene sto let od svého znovuotevření po první
světové válce a kulaté jubileum, 130. ročník, vyhlíží i Velká pardubická se Slavia pojišťovnou. To všechno podtrhuje pozici dostihů
jako nejstaršího kontinuálně provozovaného sportovního odvětví
v zemi.
V roce 2020 se na deseti českých závodištích plánuje celkem
55 dostihových dnů. Sezona odstartuje 5. dubna v Praze. Nejvíce
mítinků je tradičně vypsáno na čtveřici drah kategorie A. Chuchle
Arena Praha připravila stejně jako loni čtrnáct dostihových dnů.
Dostihový spolek Pardubice zavádí novinku v podobě čtyř nových dvojdenních mítinků a celkově chystá dvanáct dostihových
dnů. Karlovy Vary vypsaly osm a Most sedm mítinků

Kromě tradičních nedělí řada závodišť stále častěji sází na
sobotní dostihy, nejsledovanější sobotou roku bude bezesporu
Evropský pohár žokejů 26. září. Dostihový provoz na českých závodištích utichne až v první polovině listopadu, závěrečným mítinkem sezony bude Pražský zimní favorit. n

Vrcholy dostihové sezony 2020:
n 2. 5. Jarní cena klisen (Most)
n 17. 5. Velká jarní cena (Praha)
n 28.6. České derby (Praha)
n 26. 7. Oaks (Karlovy Vary)
n 6. 9. St. Leger (Praha)
n 26. 9. Evropský pohár žokejů (Praha)
n 11. 10. Velká pardubická (Pardubice)

Foto Ivan Krejza

Již 130. ročník vyhlíží Velká pardubická se Slavia pojišťovnou.

Foto Ivan Krejza

Chuchle Arena Praha je tradičním dějištěm nejen Českého derby.

Foto Ivan Krejza

Evropský pohár žokejů proběhne opět ve Velké Chuchli.

27

Jezdecký katalog 2020

Unikátní krajina hřebčína
v Kladrubech je na seznamu UNESCO
Výbor pro světové dědictví UNESCO rozhodl 6. července 2019 na
svém zasedání v Baku v Ázerbájdžánu o zapsání „Krajiny pro chov
a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“
na Seznam památek světového dědictví UNESCO.
Krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem je tak 14. památkou České republiky a zároveň prvním hřebčínem na světě na
tomto prestižním seznamu. Předmětem zápisu je kladrubský hřebčín včetně celé okolní krajiny o rozloze 1.310 hektarů, a to převážně na katastrálním území obcí Kladruby nad Labem a Selmice.
Zapsaný statek je vzácnou syntézou dvou kategorií kulturní
krajiny, a sice živé, organicky se vyvíjející krajiny do dnešních
dnů s dominantním funkčním určením, a krajiny záměrně komponované člověkem, představující výjimečně dokonalý typ specializovaného okrasného statku, ferme ornée, zaměřeného na chov
kočárových koní. Tato syntéza je dána tím, že živá evolutivní krajina s jasnou chovatelskou funkcí je uspořádána s využitím svých
přírodních daností do dvou kontrastních, avšak navzájem provázaných části – formálně uspořádanou pastevní krajinu vycházející
z principů klasicistní francouzské zahrady se záměrně potlačenou
a střídmou klasicistní architekturou dvorů, odstíněnou strukturou
sídel a sochami akcentujícími významná místa, doplňuje přírodně
krajinářský park využívající principů malířské perspektivy a bohatého sortimentu pěstovaných dřevin. Krajinu tvoří především centrální pás luk a pastvin ohraničený z jihu řekou Labe s přírodně

krajinářským parkem Mošnice a ze severu lesem. Hranice tohoto
území téměř bez výjimky kopírují hranici původního dvorního
hřebčína a původní koňské obory, kterou v Kladrubech nad Labem začala tradice chovu koní.
Hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého
plemena koní – koně starokladrubského. Dnes chová Národní hřebčín přibližně 500 starokladrubských koní, a to ve dvou barevných
variantách: bílé a vrané. V samotných Kladrubech nad Labem je
ustájeno přibližně 250 běloušů. Srdce hřebčína v Kladrubech nad
Labem tvoří hlavní stáje, zámek a kostel, přičemž všechny tyto objekty jsou s průvodcem přístupné veřejnosti. O vraníky, kterých je
také přibližně 250, se Národní hřebčín Kladruby nad Labem stará v někdejších stájích knížecího rodu Auerspergů ve Slatiňanech
u Chrudimi, které jsou také s průvodcem přístupné veřejnosti. n

Hlavní události v NH Kladruby 2020:
 1. 4. Zahájení hlavní návštěvnické sezony
 16. – 19. 4. Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení
 30. 5.

Den starokladrubského koně a Muzejní noc

 10. – 13. 9. Mistrovství ČR spřežení – Heřmanův Městec
 19. 9. Kladruby naruby – zábavné rodinné odpoledne
 26. – 27. 12. Zimní království starokladrubských koní

Foto Magdaléna Straková

Stádo chovných starokladrubských klisen s hříbaty.

Foto Magdaléna Straková

Dvojspřeží starokladrubských běloušů a vraníků.

Foto Magdaléna Straková

Mezi oblíbené události v Kladrubech patří Den starokladrubského koně.
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OÁZA KLIDU

restaurace • ubytování

školení • narozeniny • firemní akce • catering

svatby • Vyjížďky kočárem
ustájení • výuka na koních • závody

www.kralovickydvur.cz

VELKÁ ZMĚNA!
Z časopisu Koně a hříbata se stávají:

K objednání na: www.konealide.cz
nebo volejte: 225 985 225

Inzerce

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, především
španělské firmy ZALDI,
Marjoman a F. y R. López. Své
zastoupení mají u nás všechny
jezdecké disciplíny.

Veronika Kubíková
Luka pod Medníkem 148
254 01 Jílové u Prahy
tel.: +420 724 323 434
info@vkubik.cz
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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 3500 Kč bez DPH vč. 35 ks kalendářů ZDARMA!
nábor inzerce od 1. září 2020
distribuce od 1. prosince 2020

www.jezdeckykalendar.cz
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 soukromá inzerce ZDARMA
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