
Začátkem září se konalo Mist-
rovství světa mladých koní 
(MS YH) v kategoriích pěti, šesti 
a sedmiletých v maďarském 
Mezöhegyesu, ke startu na-
stoupilo 31 koní z jedenácti 
zemí. Své zastoupení na mist-
rovství měla i Česká republika. 
A je nutno říct, že úspěšné – 
v kategorii pětiletých se stal vi-
cemistrem Michal Žák, Daniel 
Bejr s šestiletým hřebcem Ge-
nerale Albuza byl v celkovém 
hodnocení pátý. 

Nominaci koní předložilo Německo, Řec-
ko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Ra-
kousko, Rumunsko, Slovensko, Česká 
republika, Maďarsko a USA. Pořadatel-
ství se ujal tento významný maďarský 
hřebčín, který se zabývá chovem koní 
plemene Nonius, již popáté, první ročník 
MS YH se zde konal v roce 2015. Tento 
šampionát vznikl za účelem rozvoje 
spřežení, které je moderní jezdeckou dis-
ciplínou a soutěže mladých koní by měly 
posloužit zejména dalšímu rozvoji toho-
to sportu. 

ZAStoupení ČeSké repuBlikY
Česká republika měla své zastoupení na 
tomto šampionátu vůbec poprvé, a to 
v kategorii šestiletých, kde nás reprezen-
toval hřebec Generale Albuza VII-13 
s Danielem Bejrem, Stáj Rhea Dešná, 
a v kategorii pětiletých hřebec Cody 
s Michalem Žákem za Zemský hřebčinec 
Tlumačov.

Vstup do šampionátu vyšel skvěle Mi-
chalu Žákovi s Codym. Hned v prvním 
kvalifikačním kole (drezura, parkur) spl-
nili limit a postoupili tak do finále drezu-
ry, které bylo na programu v sobotu. Na-
opak méně se dařilo Danielu Bejrovi, 
který limit nesplnil, ale vše napravil 
v druhém kvalifikačním kole, ve kterém 

dokonce zvítězil, což mu také zajistilo 
postup do sobotního finále. Zde oba češ-
tí reprezentanti převedli velmi pěkný vý-
kon. Michal Žák byl průběžně na třetím 
místě a Dan Bejr na místě pátém. V ne-
děli čekal na závodníky kombinovaný 
parkur s dvěma maratonovými překáž-
kami. S celým kurzem trati si oba naši 
jezdci poradili bez problémů.

V celkovém hodnocení šampionátu se 
oběma našim reprezentantům velmi daři-
lo. Daniel Bejr s Generale Albuza VII-13 
vybojoval výborné 5. místo v kategorii 
šestiletých. Ještě o něco lépe se vedlo 
dvojici Michal Žák – Cody, která v katego-
rii pětiletých obsadila skvělé 2. místo, 
což jim přineslo titul vicemistra světa!!!
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ČeSKý úSpěcH na MISTroVSTVí SVěTa 
MladýcH Koní

Pro kategorii šesti a sedmiletých byla trať kombinovaného parkuru obohacena o průjezd vodou. Foto Daniel Bejr
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Vzhledem ke skvělým umístěním při 
premiérovém startu českých reprezen-
tantů na MS YH jsem si nemohl odpus-
tit s oběma jezdci udělat malý rozhovor.

DAniel Bejr
Dane, musel jsi splnit nějaké kvalifi
kační podmínky pro účast na MS YH?
Ještě před dvěma roky bylo nutné absol-
vovat kvalifikační kolo s bodovým hod-
nocením nad 6 bodů v daném roce nebo 
dokončit CAI 2* s drezurou do 65 trest-
ných bodů. V současnosti není potřeba 
žádné kvalifikační podmínky splňovat. 
Účast schvaluje komise spřežení.

Jak takový šampionát vůbec probíhá? 
V čem se soutěží?
Šampionát se trochu liší od klasických 
závodů spřežení a to tím, že se první dva 
dny jezdí kvalifikační kola drezurní 
zkoušky. Podmínkou postupu do finále 
je minimálně 6 bodů za drezuru. Komu 
se nepodaří postoupit první den, má ještě 
možnost druhého pokusu den následují-
cí. Třetí den se jezdí již finálové drezurní 
zkoušky. Čtvrtý den je kombinovaný 
parkur. Výsledky finálových drezur 
a parkuru se sčítají a rozhodnou o vítězi.

Co všechno se hodnotí? A jak?
Hodnotí se základní chody koně (krok, 
klus, cval). Především se klade důraz na 
stupnici vzdělání koně, tzn. takt, uvolně-
ní, přilnutí, kmih, narovnání a shromáž-
dění.

MS YH trvá čtyři dny. To musí být ná
ročné jak pro koně, tak i pro závodní
ky. Jak ses na tenhle ,,vrchol“ sezony 
připravoval?
Šampionát trvá sice čtyři dny, ale ne-
klade takové fyzické nároky na koně 
jako při kompletních závodech. Nic-
méně jeden z bodů hodnotících se 
při parkuru je fyzická zdatnost koně. 
Přípravy probíhaly celou sezonu. Z po-
hledu závodníka to není nějak fyzicky 
vyčerpávající, jako tomu je u komplet-
ních závodů spřežení, např. učení trati 
maratonu.

Myslíš si, že jsme světu konkuren
ceschopní s českým chovem ve spře
žení?
Po letošní zkušenosti můžu říct, že jsme 
schopni s českým chovem konkurovat ve 
světě. Chováme plemena koní (český 
teplokrevník, starokladrubský kůň), kte-
rá mají dobré předpoklady být kočárový-
mi koňmi. 

MicHAl Žák
Michale, spolu s hřebcem Cody jsi 
vybojoval titul vicemistra světa v ka
tegorii pětiletých koní. Jaké máš po
city?
Pocity mám skvělé. Dovezli jsme do Me-
zöhegyese dobrého koně v dobré formě 
a vše se podařilo na jedničku. Skvělý po-
cit umocňuje skutečnost, že jsme repre-
zentovali Českou republiku s plemen-
ným hřebcem z českého chovu.

Jak dlouho máš Codyho v práci? 
Codyho mám v práci dva roky.

V čem vidíš jeho největší kvality, díky 
kterým se zrodilo vaše skvělé umístě
ní?
Cody je kůň s nadprůměrnou mechani-
kou pohybu v klusu, příjemným tempe-
ramentem, výjimečnou pracovitostí 
a schopností se učit novým věcem. Navíc 
si rychle osvojil roli ,,sporťáka“, takže na 
závodech podává vždy o něco lepší výko-
ny než při práci doma. 

Myslíš si, že je český teplokrevník 
konkurenceschopný ve světové špičce 
ve spřežení, například v rámci MS1?
Pevně v to doufám.

MS mladých koní trvá čtyři dny. To 
musí být náročné jak pro koně, tak 
i pro závodníky. Jak ses na tenhle 
,,vrchol» sezony připravoval?
Pro mladého koně opravdu náročné, 
ale jelikož tyhle závody byly v plánu již 
před rokem, tak jim byl podřízen 
veškerý trénink a aktivity spojené 
s Codym. Na mistrovství jsme se při-
pravovali pravidelně pod vedením Jiří-
ho Nesvačila seniora v kočáře. Sedlo-
vou práci zastávala přítelkyně Marcela. 
Během sezony jsme omezili závody na 
domácích kolbištích. Samozřejmě pro-
běhla i teoretická příprava v podobě 
sledování videí z předchozích ročníků 
MS YH.

Daniel Bejr zažil na MS YH chuť vítězství, když se svým hřebcem Generale Albuza VII-13 
zvítězil ve druhém kvalifikačním kole drezury

GenerAle AlBuZA Vii-13
o: Generale Pastorella VII
m: Albuza po Sacramoso Eroica XLIII 

 X starokladrubský kůň
 X nar. 21. 3. 2013
 X valach
 X vlastní sportovní výkonnost T ve spřežení

Hned v prvním kvalifikačním kole drezury ,,zazářil“ Michal Žák, když spolu s hřeb-
cem Cody splnil kvalifikační limit pro finále

coDY
o: Cannovaro
m: Saint Promise po Silvio II

 X český teplokrevník 
 X nar. 7. 4. 2014
 X působí jako plemenný hřebec v ZH Tlumačov, bližší infor-
mace k tomuto hřebci naleznete na  
www.hrebcinec-tlumacov.cz

 X vlastní sportovní výkonnost ST ve spřežení
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