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Rozpis jazdeckých pretekov

„ŠAMPIONÁT MLADÝCH KONÍ “ A „ŠAMPIONÁT PONY“ 2017
Usporiadatelia: ZCHKS Topoľčianky
Dátum konania: 14.-15. 10. 2017
Miesto: Stajna Cedos Trenčín – Nozdrkovce (www.stajnacedos.sk)
Kontaktná adresa: ZCHKS, Moravecká 32, 951 93 Topoľčianky
Telefón: 037 630 06 75; Fax: 037 630 15 59; e-mail: zchks@horses.sk
Riaditeľ: prof. M. Halo, PhD.
Hlavný rozhodca: prof. J. Halgoš
Tajomník: Mgr. Adela Maxonová
Tech. delegát: Ing. J. Kovalčik
Stevard: Ing. Silvia Gavorníková
Rozhodca: A. Virágová, Ing. K. Šulko
Lekárska služba: zabezpečí usporiadateľ
Autor parkúrov: Jana Holá, ČR
Veterinárna služba: MVDr. Pilát
Podkováč: zabezpečí usporiadateľ za úhradu
Účasť: pre kone spĺňajúce podmienky
Uzávierka prihlášok: 1. 10. 2017 do 1200 hod.
Ubytovanie: Penzión & Hostinec Nad stajňou
Ustajnenie: 40,- € box/podujatie seno, slama box (priamo v areáli)
1 deň 20,-€, el. prípojka- 20,-€ preteky, ustajnenienadstajnou@gmail.com,
Tel.: 0905 580 697. Ustajnenie prednostne pre 4-7 ročné kone.

1.Názov: skok PONY "L" HANDICAP I. kolo šampionátu pony
Dátum: 14.10.2017 Čas: 10.00 hod.
Čl. pravidiel: 273.3.3.2.4.3
Výška prekážok:kat. pony A - 70 cm, kat. pony B - 80 cm
Počet prekážok: 9/11
Rýchlosť: 325 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné:
Ceny: vecné + stužky

2.Názov: skok PONY "S" HANDICAP II. kolo šampionátu pony
Dátum: 14.10.2017 Čas: následne
Čl .pravidiel: 273.3.3.2.4.3
Výška prekážok:
kat. pony A - 80 cm, kat. pony B - 90 cm
Počet prekážok: 9/11
Rýchlosť: 325 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné:
Ceny: poháre + stužky

3.Názov: súťaž st. „Z/ZL“-Cena „firmy Levagri, a.s.“–otvorená súťaž
Dátum: 14.10.2017 Čas: následne
Výška prekážok: 100/110 cm
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 160,-€ (50, 40,30, 20, 20)

Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet prekážok: 8/4
Štartovné: 8,- €
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Súťaže 4-6 a 8-10 sú otvorené pre 4,5,6,7 ročné kone všetkých plemien.
Súťaže 1, a 2, otvorené len pre pony a malé kone do 148 cm palicovej miery.
Prémia pre plemenné kone narodené v SR - najlepšie tri kone jednotlivých
kategórií viď. rozpis.
Prémia pre troch chovateľov najlepších slovenských koní (prevodom na účet)
viď. rozpis.
Súťaže číslo 3,,4, a 11. otvorené i pre ostatné vekové kategórie koní
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8. Názov: súťaž st. „ZL“ – 2. kolo pre 4-ročné kone

Dátum: 15.10.2017 Čas: o 09,00 hod.
Čl. pravidiel: 273.3.2. 4.4
Výška prekážok: 110 cm
Počet prekážok: 10/11
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 1500,-€ (500, 400, 300, 200, 100)
Prémia pre prvé tri najlepšie umiestnené kone
narodené v SR 450,-€ (200, 150, 100)
Prémia pre chovateľov prvých troch najlepších koní narodených v SR
450,-€ (200, 150, 100)

Grafická úprava:
Ing. Ivan Kido
Vychádza 4x ročne.

9.Názov: súťaž st. „L*“– 2. kolo pre 5-ročné kone

Dátum: 15.10.2017 Čas: následne
Čl. pravidiel: 273.3.2. 4.4
Výška prekážok: 120 cm
Počet prekážok: 11/13
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny:2000,- € (650, 550, 400, 250, 150)
Prémia pre prvé tri najlepšie umiestnené kone
narodené v SR 450,-€ (200, 150, 100)
Prémia pre chovateľov prvých troch najlepších koní narodených v SR
450,-€ (200, 150, 100)

Predplatné + poštovné:
4 čísla 9,04 EUR
Cena priamy predaj:
1,66 EUR

4.Názov: súťaž st. „ZL/L“ – Cena „ firmy Cavalo – T“ – otvorená súťaž
Dátum: 14.10.2017 Čas: následne
Výška prekážok: 110/120 cm
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 200,-€ (60, 50,40, 30, 20)

Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet prekážok: 8/4
Štartovné: 10,- €

5.Názov: súťaž st. „Z*“ – 1. kolo pre 4-ročné kone

Dátum: 14.10.2017 Čas: následne
Čl. pravidiel: 273.3.2.4.4
Výška prekážok: 105 cm
Počet prekážok: 9/10
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné: 30,- €
(4 ročné kone narodené v SR oslobodené od štartovného)

6.Názov: súťaž st. „ZL“– 1. kolo pre 5-ročné kone
Dátum: 14.10.2017 Čas: následne
Výška prekážok: 110 cm
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3

Čl. pravidiel: 273.3.2.4.4
Počet prekážok: 9/10
Štartovné: 40,- €

7. Názov: súťaž st. „L“ – 1. kolo pre 6, 7 ročné kone handicap

10.Názov: súťaž st. „S"– 2. kolo pre 6, 7 -ročné kone handicap
Dátum: 15.10.2017 Čas: následne
Čl. pravidiel: 273.3.2. 4.4
Výška prekážok: 6 r. 130 cm, 7 r. 135 cm
Počet prekážok: 11/14
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny 3000,- € (1000, 800, 600, 400, 200)
Prémia pre prvé tri najlepšie umiestnené kone
narodené v SR 450,-€ (200, 150, 100)
Prémia pre chovateľov prvých troch najlepších koní narodených v SR
450,-€ (200, 150, 100)

11.Názov: súťaž st. „ZL/L“ – Cena poslednej príležitosti
- otvorená súťaž
Dátum: 15.10.2017 Čas: následne
Výška prekážok: 110/120 cm
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Ceny: 200,- € (60, 50,40, 30, 20)

Čl. pravidiel: 274.5.3
Počet prekážok: 8/4
Štartovné: 10,-€

Dátum: 14.10.2017 Čas: následne
Čl. pravidiel: 273.3.2.4.4
Výška prekážok:6 ročné 120 cm / 7 ročné 125 cm
Počet prekážok: 9/11
Rýchlosť: 350 m/min.
Počet koní na jazdca: 3
Štartovné: 60,- €

Poznámky:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na časovú úpravu programu. Usporiadateľ neakceptuje štarty mimo konkurencie.
Jazdci štartujú v korektnom jazdeckom úbore. Úhrada: náklady na preteky hradí vysielajúca organizácia. Usporiadatelia nepreberajú zodpovednosť za
úrazy zúčastnených osôb a koní, ani za vecné škody spôsobené účasťou na pretekoch. Všetci účastníci sú osobne zodpovední za škody, ktoré spôsobia sami,
ich zamestnanci alebo ich kone tretej osobe. Protesty treba predložiť písomne hlavnému rozhodcovi s vkladom 7,- €.

Členovia ZCHKS zdarma.
Registrované MK SR
Reg.číslo:
EV 3351/09
Distribúcia:
ZCHKS
tel.:+421 37 630 15 59
email:
svetkoni@horses.sk
Foto na obálke:
Šampión výstav koní
Topoľčianky 2017
4641 SAŠA
Foto: P. Čepček
Dátum vydania:
2. október 2017
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Pred pár dňami som bol v lese na prechádzke so svojím psom. Padajúce lístie
a ranný opar na oblohe ma po návale hektického obdobia leta upozornili, že už je tu
jeseň. Jeseň – tak farebná, krásna, ktorá
prináša záver roka a pre nás chovateľov
finále chovateľských a športových súťaží.
Stojíme na prahu už 12. ročníka Šampionátu slovenského teplokrvníka, ktorý je
v tomto roku obohatený o výraznú finančnú dotáciu nielen pre majiteľov najlepších
koní, ale aj pre chovateľov, ktorí ako prví
stoja pri zrode víťazstva.
O pár dní na to sme hostiteľmi furmanských pretekov za účasti reprezentantov
krajín V4, ktoré určite budú mať v priestoroch chovateľsko – športového centra
v Nozdrkovciach vysokú športovú úroveň.
Furmani neobyčajným spôsobom v jednotlivých kolách súťaže „O pohár ZCHKS“
dokazujú svoje majstrovstvo a zároveň
svojimi výbornými výkonmi priťahujú
na slovenské pomery veľký divácky záujem. Popularita tohto záprahového športu
a záujem oň výrazne stúpa, veľkú a úžasnú
divácku kulisu by nám mohli závidieť aj
niektoré extraligové futbalové mužstvá.
Pri náročnej ekonomickej podpore
a ťažkých podmienkach v práci je veľký
záujem o prezentáciu chovu pre nás hnacím motorom pri organizovaní a samotnej
účasti na našich podujatiach.
Vážení priatelia, prajem Vám veľa úspechov a krásnych zážitkov na posledných
podujatiach tohto roku organizovaných
našim zväzom.
Marko Halo
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Výkonnostné skúšky chladnokrvných koní
– Bratkovica, 29. 5. 2017

Odovzdávanie plemenárskej dokumentácie

Na základe žiadostí súkromného chovateľa koní p. Kubicu
z Hriňovej – Bratkovice, ktorý je v súčasnosti chovateľom
chladnokrvných koní plemena percheron, hodnotiaca komisia
chladnokrvných koní v zložení: Ing. V. Šmelko, Ing. F. Grácz
a V. Schmidt na základe predvýberu zabezpečila výkonnostné
skúšky dvoch plemenných žrebcov plemena percheron.
Skúšok sa zúčastnil i jeden žrebec plemena norik muránsky.
Z troch žrebcov, ktoré sa výkonnostných skúšok zúčastnili,
dva žrebce nevyhoveli požiadavkám výkonnostných skúšok
v disciplíne ovládateľnosť záprahu. Na základe rozhodnutia
komisie uvedené žrebce absolvovali opravné skúšky, ktoré sa
uskutočnili v Málinci 14. 6. 2017.
Meno: Diablotin D´Arzembouy

Nar.: 11. 5. 2013

Farba: beluš

Zákl. miery: 177 / 165 / 225 / 27,0

Chovateľ: Francúzsko

Plemeno: percheron

Majiteľ: Kubiš Martin, Bratkovica,
Hriňová
Pôvod:

Pohlavie: žrebec
Neubougr

Galopin

Vaillante
Journallier D´Atout

Si Belle D´Arzembouy

Noisette 7

Meno: Chablis D´Arzembouy

Nar.: 17. 5. 2012

Farba: vraník

Zákl. miery: 185 / 174 / 225 / 30,0

Chovateľ: Francúzsko

Plemeno: percheron

Majiteľ: Kubiš Martin, Bratkovica,
Hriňová

Pohlavie: žrebec

Pôvod:

Upozorňujeme všetkých majiteľov plemenných žrebcov
na povinnosť odovzdania plemenárskej dokumentácie
– pripúšťacích registrov do 30. októbra 2017.

Bonitácie a výkonnostné skúšky koní
– jeseň 2017
Akcia

Miesto

Termín

Výkonnostné skúšky
teplokrvných žrebcov

JK Mackovjak
Spišská Nová Ves

5. 10. 2017

Šampionát mladých koní
slovenského teplokrvníka

Trenčín Nozdrkovce

14. – 15. 10.
2017

Bonitácia ŠCH plemena furioso
Výkonnostné skúšky kobýl
plemena furioso

Motešice a Cetuna

17. 10. 2017

Výkonnostné skúšky žrebcov
furioso a nonius

Čierna Voda (BA)

24. 10. 2017

Bonitácia chovu plemena SŠP
Výkonnostné skúšky žrebcov
a kobýl SŠP

Veľké Pole

25. 10. 2017

Bonitácia ŠCH plemena
norik muránsky

SCHK Dobšiná

26. 10. 2017

Výkonnostné skúšky
žrebcov GR

NŽ Topoľčianky,
š. p.

26. 10. 2017

Akceleračný program
Žiadame všetkých majiteľov kobýl spĺňajúcich podmienky
akceleračného programu na rok 2017 o zaslanie žiadosti
a potrebných dokladov o výkonnosti kobyly v elektronickej
podobe do 30. 11. 2017 na adresu zchks@horses.sk.

Silver Shedows Sheik

Gold And Silver

RRDiablotin D´Arzembouy

Bichette
Jornalier D´Atout

Sidonie D´Arzembouy

Herbagere

Meno koňa: Hochberg Schaunitz – 59
Titlis

Nar.: 7. 4. 2013

Farba: hnedák

Zákl. miery: 172 / 162 / 215 / 26,0

Chovateľ: Lesy SR, š.p., SCHK
Dobšiná

Plemeno: norik muránsky

Majiteľ: Urda Ján, SHR, Málinec

Pohlavie: žrebec

Pôvod:
Hollerberg Schaunitz XIV

4595 Hochberg Schaunitz XV

Hochberg Schaunitz – 59 Titlis

Bellisima-Laura
4474 Tischler Vulkan

213 Inga

179 Tosca

Celkové výsledky VS:
P.č.

Meno
koňa

Nar. Majiteľ

Typ

Exter. Výkon. Spolu

Trieda

1.

Diablotin 2013

Kubiš Martin,
Bratkovica

7,37

7,22

7,34

7,29

I.

2.

Chablic

2012

Kubiš Martin,
Bratkovica

8,07

7,55

7,63

7,68

I.

3.

HS – 59
Titlis

2013

Urda Ján,
Málinec

8,37

8,32

7,34

7,91

I.
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Životné jubileum
prof. Ing. Marka Hala, PhD.
Viacerí básnici a spisovatelia uvádzajú, že: „Päťdesiatka je krásny a zaujímavý vek.“ Je to veľa alebo
málo rokov? Každý z nás by na túto otázku asi odpovedal s istou mierou subjektivity. Najjednoduchšie by
to možno vyjadrili matematici a štatistici: 50 rokov je
600 mesiacov, 18 250 dní, 438 000 hodín, 26 280 000
minút ...
Prof. Halo sa narodil 31. 8. 1967 v Topoľčanoch.
Vo svojom rodnom meste vychodil základnú školu,
a v roku 1985 zmaturoval na Strednej poľnohospodárskej a technickej škole. V nadväznosti na to pokračoval v štúdiu na Vysokej škole poľnohospodárskej
v Nitre (dnes SPU v Nitre), kde bol v roku 1989 v zootechnickom odbore promovaný za poľnohospodárskeho
inžiniera. V rokoch 1990 – 1992 absolvoval internú
ašpirantúru na Katedre špeciálnej zootechniky, na disciplíne Chov koní. V roku 1995 sa na KŠZ stal odborným
asistentom a zaradil sa do kolektívu pracovníkov interne označovaných ako „koniari“. Za docenta v odbore
Špeciálna zootechnika bol habilitovaný v roku 2001
a svoj vedecko-pedagogický rast zavŕšil v roku 2011,
kedy bol vymenovaný za vysokoškolského profesora.
Od roku 2015 je vedúcim KŠZ a v súčasnom období aj
členom senátu Fakulty agrobiológie a potravinových
zdrojov SPU v Nitre.
Prof. Halo je garantom bakalárskeho študijného
programu Hipológia a členom odborovej komisie Špeciálna živočíšna produkcia. Bol a je gestorom niekoľkých
vyučovaných predmetov, ktoré významne modernizoval a inovoval ich výučbu. Pre študentov doktorandského štúdia zaviedol nové predmety Plemenárska práca
v chove koní a Testovanie výkonnosti koní. Pod jeho
vedením ukončilo doktorandské štúdium 6 doktorandov, a viac ako 170 študentov vypracovalo záverečné
bakalárske a diplomové práce. Podľa vyjadrení kolegov
a hlavne študentov je výborným pedagógom dokonale
ovládajúcim pedagogické majstrovstvo pri výučbe, pri
ktorom využíva dlhoročné osobné skúsenosti. V priebehu celej svojej kariéry sa významne podieľal aj na modernizácii priestorov Jazdeckého strediska Katedry
špeciálnej zootechniky v Nitre a Vzorkovnice chovu koní
v VPP SPU v Kolíňanoch. Prof. Halo bol a je zodpovedným
riešiteľom, resp. spoluriešiteľom 13 domácich i zahraničných výskumných úloh a projektov. Venuje sa problematike
zveľaďovania šľachtiteľských programov v chove koní na Slovensku, rieši otázky intenzifikácie chovu koní, testovania
výkonnosti koní a hodnotenia vplyvu záťaže na výkonnosť
teplokrvných koní. V súvislosti s tým dlhodobo a intenzívne
spolupracuje aj s viacerými zahraničným partnerskými univerzitami a inštitúciami napr. v Českej republike, v Poľsku
a aj v Damasku v Sýrii.
V mimoškolskej činnosti je prof. Halo členom redakčnej rady odborného časopisu Slovenský chov a predsedom
redakčnej rady odborného časopisu Svet koní. Poľnohospodárskou praxou je pravidelne pozývaný ako prednášajúci
na rôzne odborné semináre, prednášky a školenia, ktoré pre
chovateľov koní aj sám organizuje. V priebehu celej kariéry
veľmi intenzívne spolupracuje s takými významnými plemenárskymi a šľachtiteľskými organizáciami chovu koní v zahraničí a hlavne na Slovensku, akými sú Národný žrebčín TopoľSvet koní 3/2017

čianky, š. p., Závodisko, š. p., Bratislava, Zväz chovateľov
koní na Slovensku – družstvo, Žrebčín Dobšiná. Metodicky
usmerňoval „Experimentálny chov slovenského športového
pony“ na Veľkom Poli.
V súčasnom období pôsobí ako predseda Predstavenstva
Zväzu chovateľov koní na Slovensku, predseda Výberovej komisie pre chov koní MPRV SR, predseda a člen viacerých rád
plemenných kníh jednotlivých plemien koní, člen Dostihovej
komisie SR a dlhoročný uznávaný hodnotiteľ koní na výkonnostných skúškach, zvodoch a výstavách koní na Slovensku
i v zahraničí.
Pre človeka je vždy radosťou, keď sa v živote môže v rámci svojej profesie venovať svojmu koníčku. V prípade prof.
Hala je táto pravda splnená „do bodky“, keďže od malička
miloval kone a venoval sa hlavne parkúrovému jazdeniu,
v rámci ktorého zaznamenal aj mnohé výborné výsledky
na súťažiach na Slovensku aj v zahraničí.
Pán profesor, pre mnohých familiárne Marko, prajeme
Ti do ďalšej päťdesiatky veľa zdravia, šťastia, spokojnosti,
elánu a úspechov!
ZCHKS
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INFOSERVIS
PREMIN HORSE DAY
– POSTREHY ZO SEMINÁRA FIRMY VVS
Začiatkom leta usporiadala firma VVS – výrobca a distribútor výrobkov Premin – seminár o výžive koní a základnej
veterinárnej starostlivosti. V modernom areáli stajne Cedos

Nozdrkovce sa stretlo asi 30 účastníkov a okrem teoretickej
časti mali možnosť navštíviť aj ukážky jazdeckého umenia
drezúrnej jazdkyne Veroniky Marthaler a reingovú show Engi
Dobešovej.
MVDr. Jitka Válková je praktickou veterinárnou lekárkou
a špecialistkou v oblasti parazitológie koní. Priaznivci dostihového športu ju určite poznajú aj ako majiteľku rovinových
koní. Vo svojom prvom vstupe prezentovala svoj pohľad
na prácu veterinárneho lekára a informovala chovateľov
o veterinárnom minime, ktoré by mali zvládnuť. Za najdôležitejšie považuje preventívne opatrenia, ktoré majú
chorobám koní predchádzať. Vakcinácia proti influenze
(chrípke koní) je povinná, vyplýva z legislatívy a má zabrániť šíreniu tohto ochorenia, no za oveľa nebezpečnejší považuje dr. Válková napr. tetanus koní, pretože sa vždy končí
úhynom a majiteľ koňa by nemal váhať ani so zaočkovaním
proti pôvodcovi tohto ochorenia. Preventívne opatrenia
proti šíreniu parazitov – ako pravidelné zbieranie trusu z výbehov a pasienkov – by mali byť samozrejmosťou. Majiteľ
stajne by mal pri príchode nového koňa do stáda požadovať
parazitologické vyšetrenie. Toto by malo byť aj súčasťou
pravidelného monitoringu zdravotného stavu každého koňa.
Medzi chovateľmi je veľmi rozšírená aplikácia antihelmitík
(prípravkov na odčervenie) „na slepo“, teda bez predchádzajúceho koprologického vyšetrenia či kôň vôbec parazitmi
napadnutý je alebo nie je. Takéto postupy častokrát vedú
k vypestovaniu rezistencií parazitov voči účinným látkam
v prípravkoch, čo následný boj s parazitmi veľmi komplikuje. Vyšetrením trusu získame nielen informáciu, či je nález
pozitívny alebo negatívny, ale z laboratória dostaneme aj
správu o použití správnej účinnej látky.
Aj kŕmením a kŕmnou technikou je možné prispieť k prevencii pred rôznymi zdravotnými komplikáciami. Netreba
zabúdať, že črevná mikroflóra a mikrofauna sa musí novým
krmivám prispôsobiť, a preto je okrem zabezpečenia kvalitných a zdravotne bezchybných krmív dôležité kŕmnu dávku
meniť len pozvoľne a stereotypné kŕmenie (každý deň rovnaké krmivo) je z tohto pohľadu výhodou. Vysoké množstvo
jadra na jednu porciu môže viesť k prekysleniu v tráviacom
aparáte a až vzniku vredov, preto jeho maximálne množstvo
by nemalo presahovať 2 kg na jedno kŕmenie.
V závere MVDr. Válková spomenula aj ochorenia pohybového aparátu, očí, kože a degeneratívnych chorôb, no
prízvukovala, že jedným z najnebezpečnejších pomocníkov
je „doktor Google“, pretože neodborným domácim liečením
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s použitím informácii bez hlbšej znalosti súvislostí môžeme
nášmu štvornohému priateľovi natrvalo ublížiť.
Ing. Roman Mokráň oboznámil účastníkov nielen so sortimentom firmy VVS a krmivami značky Premin, ale aj s niektorými novinkami v oblasti výživy koní a zvierat všeobecne.
Upozornil na to, že v našich podmienkach základom výživy
je z objemových krmív seno, ktoré síce môže byť zdravotne
bezchybné, no spravidla
je vyrobené z tráv vo vyššom vegetačnom štádiu
s vysokým obsahom málo
stráviteľnej vlákniny a nízkym obsahom iných živín
(bielkovín a energie). Kŕmenie kvalitnými trávnymi
senážami, ako je tomu napr. v niektorých krajinách
ako Nemecko, Holandsko
a Belgicko, nemá u nás tradíciu a je komplikovanejšie z dôvodu rozdielnych prírodných
podmienok. Priemyselne vyrábané jadrové krmivá majú doplniť chýbajúce živiny v kŕmnej dávke a pri doporučenom
dávkovaní zabezpečiť aj základnú potrebu minerálnych
látok a vitamínov. Oproti granulovaným krmivám v produktoch Müsli sú zastúpené aj hydrotermicky spracované obilné
a strukovinové vločky s vyššou stráviteľnosťou a produkt je
pre kone veľmi atraktívny.
Kŕmne doplnky treba používať „s rozumom“ a rozhodne
neplatí, že čím viac vitamínov koňovi do válova dáme, tým
lepšie. V čase tréningovej a športovej záťaže sa odporúča
podávať elektrolity. Do výživy koní sa dostávajú aj nové technológie spracovania niektorých komponentov. Nanotechnológie prenikli aj do tejto oblasti, a v prípravkoch firmy VVS
môžeme nájsť niektoré prvky v nano forme – napr. Premin
Hoofcare obsahuje zinok v nanoforme, čo je vlastne špeciálne upravená molekula oxidu zinočnatého. Takto „stlačená“
molekula je pre telo oveľa využiteľnejšia, mikroprvok sa
dostáva aj do lymfy a je sprístupnený aj tkanivám, ktoré nie
sú dostatočne zásobené krvou. Ďalšou novinkou v sortimente
je Premin monolaurín, ktorý sa získava z kokosového oleja
a efektívne pôsobí proti vírusovým ochoreniam. Kvasinky
sa vo výžive koní používajú už dlhšie. Diamond V však obsahuje aj metabolity kvasiniek a prostredníctvom nich zvyšuje nešpecifickú imunitu organizmu voči chorobám. MSM je
moderným prvkom výživy a pozitívne pôsobí proti zápalom
kĺbov a šliach. O ostatných produktoch firmy je možné sa
dozvedieť viac na stránke www.vsetkoprechov.sk.
Záverečnú prednášku mal „konský zubár“ pán Juraj
Franko. Upozornil na problémy spojené s nerovnomerným
opotrebením chrupu koní. Najlepšie je začať s úpravou už
u mladých (5 až 6-ročných) koní, pretože výrazné opotrebenie chrupu vo vyššom veku je už veľmi ťažké úplne korigovať. Predídeme tak problémom so zlým prijímaním krmiva
a nedostatočným trávením. V neposlednom rade správne
prevedenou a pravidelnou úpravou konského chrupu sa
vyvarujeme aj zraňovaniu slizníc v ústnej dutine a z tohto
dôvodu prehnaným reakciám na zubadlo.
Veríme, že záujem o podobné akcie bude rásť, ako aj povedomie o správnej starostlivosti o koňa. Odmenou za Vašu
snahu bude zdravý kôň, ktorý Vám bude prinášať radosť.
Ing. R. Mokráň
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MÁJ
Lea Jakubíková A Michael Bugan na CDI
Lipica
Na CDI 25. – 28. mája 2017 v slovinskej
Lipici malo Slovensko zastúpenie v podobe Michaela Bugana a Lei Jakubíkovej.
Medzi mladými 5-ročnými koňmi sa
na 5. mieste umiestnila hannoverská
kobyla Scarlett O´Harrah s Michaelom
Buganom. Za svoju jazdu získali známku
7,08. Druhý deň si polepšili a s výsledkom
7,88 obsadili 4. priečku.
Michael Bugan štartoval aj vo „veľkej runde” so svojím koňom For President. V súťaži Grand Prix získali 62,020 %, čo
stačilo na 13. miesto, avšak v súťaži Grand Prix Special si
vyjazdili 6. miesto so ziskom 65,843 %.
V juniorskej kategórii štartovala Lea Jakubíková s koňom
Da Felice. V prvej súťaži dostali za svoj výkon hodnotenie
66,892 % a umiestnili sa na 5. mieste. Druhý deň nevyšiel úplne podľa predstáv a dvojica obsadila 11. pozíciu
so 63,921 %. V nedeľňajšej voľnej zostave na hudbu sa ale
opäť predviedli v lepšej forme a zajazdili na 69,275 %, čo
ich vynieslo na 7. miesto.
JÚN
Slováci obsadili všetky stupne víťazov vo Wiener Neustadt
na CSIYH a 1. miesto v Grand Prix CSI1*
Začiatkom júna sa v rakúskom Wiener Neustadt konali náročné medzinárodné skokové preteky CSI, kde si 1. miesto
vo finále mladých 6-ročných koní odniesol Juraj Hanulay
s koňom Gentle Blue, 2. miesto Sára Štangelová s koňom
Cassico a 3. miesto Marián Štangel s koňom Casselo.
Juraj Hanulay si odniesol aj 1. miesto s koňom Donjo v kategórii Grand Prix CSI1*.
Hymna pre Leu Jakubíkovú a splnená kvalifikácia na ME
pre Michaela Bugana na CDI v Brne
„Hymna pre Leu Jakubíkovú a splnená kvalifikácia na ME
pre Michaela Bugana”, aj takto sa dá v skratke popísať
účasť slovenských reprezentantov v drezúre na CDI-W/
CDI3*/CDIJ/CDIP/CDICh v Brne na Panskej Líche v dňoch
16. – 18. júna 2017.
19. ročníka medzinárodných drezúrnych pretekov Svetového pohára sa zúčastnilo bezmála 110 koní z 19 krajín.
Rozhodcovský zbor bol zložený z popredných drezúrnych
rozhodcov, predsedom bol 4*FEI rozhodca Ilja Vietor (SVK)
a členmi rozhodcovského zboru boli štyria olympijskí 5* FEI
rozhodcovia – Irina Maknami (RUS), Thomas Lang (AUT),
Eddy de Wolf van Westerrode (NED), Peter Holer (GER).
Ďalej rozhodovali 4* FEI rozhodcovia Elisabeth Max-Theurer
(AUT), Orsolya Hillier (HUN) a 3* FEI rozhodkyne Simona
Fialová (CZE) a Gabriela Valeriánová (CZE).
Hneď v úvodný deň sme si vypočuli hymnu Slovenskej
republiky pre Leu Jakubíkovú a jej Da Felice, ktorým sa
podarilo v juniorskej kategórii zvíťaziť so ziskom 67,657 %
spomedzi 20 juniorov. V najsilnejšie obsadenej tzv. „malej
runde“, kde štartovalo až 32 dvojíc, nás reprezentovali
Kristína Flaková s Converasano VI-47 a Peter Vančo s kobylou Labella. Umiestnili sa na 25. a 26. priečke so ziskom
62,852 % a 61,798 %. Víťazom sa stal maďarský jazdec
Róbert Ács s koňom Quatar, ktorý skončil zároveň aj druhý
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s koňom Bilan 3, účastníkom finále MS mladých koní. Róbert je zároveň aj trénerom našej Lei Jakubíkovej. V úlohe
Grand Prix zvíťazila Švédka Malin Nilsson s KWPN valachom
Bon-Ami s výrazným náskokom až 4 %. Štartovalo 12 dvojíc, náš Michael Bugan s For President skončili na skvelom
8. mieste so ziskom 65,120 %, čím si splnili kvalifikáciu
na ME Seniorov 2017 v Gothenburgu.
Druhý súťažný deň priniesol 2. miesto pre Leu Jakubíkovú
so 68,377 %. V Intermediate I si naši jazdci zlepšili výsledok, keď Kristína Flaková zajazdila za 63,903 % a obsadila
24. miesto, a Peter Vančo získal 63,289 % a 26. miesto.
Zvíťazil opäť Róbert Ács s Bilanom 3. Grand Prix Special
ovládla opäť s výrazným náskokom Malin Nilsson, ktorá získala hodnotenie 73,529 %. Michael Bugan získal 62,529 %,
čo stačilo na 10. priečku.
V nedeľných voľných zostavách sme mohli vidieť Leu Jakubíkovú, ktorá svoj kűr zajazdila za 69,475 %, čo jej vynieslo
6. miesto. Po zarátaní výsledkov z týchto pretekov je Lea
aktuálne na 35. priečke FEI rebríčka juniorov zo 440 jazdcov.
Najväčšou senzáciou pretekov bola účasť švédskeho reprezentanta Patrika Kittela, ktorý je aktuálne na 15. priečke
v rebríčku FEI. Jazdec štartoval s 11-ročnou kobylou Well
Dona De La Roche a suverénne ovládol CDI-W, v súťažiach Grand Prix a Grand Prix Freestyle získal 73,440 %
a 78,500 %.
Lea Jakubiková

Michael Bugan
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Záprahári na CAI v rakúskom Altenfeldene
Naši záprahoví jazdci z NŽ Topoľčianky sa v dňoch 15.
– 18. júna zúčastnili na medzinárodných záprahových
pretekoch CAI v rakúskom Altenfeldene. V konkurencii 33
jazdcov zo 6 krajín sa umiestnil Miro Matúška na peknom
treťom mieste. Miro Matúška v drezúre skončil na 15. mieste, maratón aj napriek zdržaniu v jednej prekážke vyhral,
parkúr dokončil ako tretí. Jozef Mašír sa v drezúrnej úlohe
umiestnil na 26. mieste, v maratóne na 19. mieste, v parkúre skončil na 26. mieste, čo mu nakoniec zabezpečilo
celkové 21. miesto.
Miroslav Matúška

Výsledky MSR v drezúre 2017:
MSR mladých 5 – 6-ročných koní 2017:
1. Forever – Michaela Horná – JK pri NŽ Topoľčianky
2. Furst Lothario – Petra Pechová – JK Ivanka pri Dunaji
3. Anabella – Silvia Záhorská – JK Ivanka pri Dunaji
4. Liliane – Michaela Horná – JK pri NŽ Topoľčianky
5. Conversano VIII-47 – Peter Vančo – JK pri NŽ
Topoľčianky
6. Siglavy XIII-19 – Jana Maťavková – JK pri NŽ
Topoľčianky
7. Siglavy XV-2 – Dávid Kintšer – JK pri NŽ Topoľčianky
8. Chevalier – Viera Poláčková – Dan Club Stupava
9. Harmonia – Tatiana Telecká – JK Považany
10. Conversano XIII-38 – Dávid Kintšer – JK pri NŽ
Topoľčianky
11. Leap of Faith – Daniela Kseňáková – JK Michalov Dvor
12. Tarantino – Tamara Trubačová – JK Ivanka pri Dunaji
MSR detí 2017:
1. Linda Kilíková – Liberta 3 – Merci Cheval Krškany
2. Katarína Košinová – Tiffany 2 – KPKRJ Rimavská Sobota
3. Luisa Lipovská – Hakim – Beri Klub Nová Baňa
4. Sarah Caspar – Kendy
5. Dorota Jurštáková – Deril – JK Gazdovstvo Uhliská
6. Lucia Gledurová – Szelíd – KPKRJ Rimavská Sobota

JÚL
Sophia Lukáčiková 3. na ME v Poľsku
Sophia s koňom Steppin with Class vyhrali v Poľsku na európskom Affiliate šampionáte 1. miesto v triede NRHA youth
14-18 a celkové 3. miesto na ME 2017 s celkovým skóre 216
zo zúčastnených 21 jazdcov v triede EAC Youth 14-18.

MSR mladších juniorov 2017:
1. Martina Kollová – Porthos 2 – JK Limfora Badín
2. Emma Markovičová – Berlina Van De Capitol – RS Team
Bratislava
3. Elena Sklenárová – Bertramka – Ranč Palomino
Bohunice
4. Tereza Gajtková – Lussy – JK Ivanka pri Dunaji
5. Rebeka Némethová – Víťaz – JK Equinibrium
MSR seniorov 2017:
1. Kristína Flaková – Conversano VI-47 – JK pri NŽ
Topoľčianky
2. Zdeno Daniel – Rubicon – Dan Club Stupava
3. Michaela Pechová – Edgar – JK Ivanka pri Dunaji
4. Martina Nittnaus – Neapolitano XI-15 – JK pri NŽ
Topoľčianky
5. Peter Vančo – Labella – JK pri NŽ Topoľčianky
6. Kristína Flaková – Siglavy XI-14 – JK pri NŽ Topoľčianky
7. Peter Pošvanc – Enimo – Merci Cheval Krškany
8. Ivan Sihelský – Welt Regency – KPKRJ Rimavská Sobota

Sophia Lukáčiková

AUGUST
Argentínsky Cazone prial Miške Supekovej – vybojovala si
3. miesto, a Lucku Supekovú posunul na 1. miesto v Young
Riders World Endurance Ranking
4. – 5. augusta sa na juhoamerickom kontinente, v argentínskom Cazone, konali prestížne preteky vo vytrvalostnom
jazdení. Na týchto pretekoch nás úspešne reprezentovali
17-ročné dvojičky, Michaela a Lucia Supekové.
V najvyššej seniorskej súťaži CEI3* 160 obsadila Michaela
vynikajúce 3. miesto, a v CEI2* 120 skončila na 6. mieste.
Miška, ktorá sa momentálne nachádza na 16. mieste v Open
Riders World Endurance Ranking, si pripísala ďalších 179
bodov.
V juniorskej súťaži CEIYJ2* 120 a CEIYJ1* 80 skončila Lucka na 8. a 9. mieste, čo jej prinesie 95 bodov do Young
Riders World Endurance Ranking, v ktorom je momentálne
na 1. mieste.

Michaela Supeková

Pavľak, Andrea Bičová, Tamara Kotvasová, Martin Vaváček,
ošetrovatelia koní a šéf ekipy. Na podujatie cestovali aj 4
kone: Fausto (VK Sundance Nitra), Catalin /MT2/ Lukas G
(SŠ Ivanka pri Dunaji), KCM Vaultinghorses Lord (JK Rusty),
Trouble Maker Z (TJ Slávia UVLF Košice).
Juniorské súťaže trvali od stredy do soboty. Jednotliví pretekári sa predstavili vo svojich povinných a voľných zostavách. V kategórii skupín pretekalo spolu 13 štátov, muži
juniori mali vo svojej kategórii 24 účastníkov, a klasicky
najsilnejšie obsadenou kategóriou šampionátu bola kategória žien junioriek, v ktorej bolo až 42 pretekárok. Slovenskej ekipe sa nevyhli ani problémy tesne pred odchodom
na šampionát, kedy kôň Sáry Šoltészovej musel ostať doma
kvôli zdravotným komplikáciám, a preto musela štartovať
na náhradnom koni Cairo z TJ Lucky Drásov s lonžérkou
Petrou Cinerovou. Rovnako aj Kristína Hajduová štartovala
na tomto koni, keďže Fausto nezvládol náročné podmienky
v hale počas oficiálnych tréningov. Nakoľko tréneri koňa
veľmi dobre poznajú, rozhodli sa pre výmenu s cieľom vytvoriť pohodu pre cvičenca, a tak zostať v hre o popredné
umiestnenia.
Pre Simona a Hanku bol tento šampionát vstupom do sveta
veľkej voltíže. Na ich premiére Simon obsadil 24. miesto
a Hanka 40. miesto. Kristíne sa na náhradnom koni podarilo dosiahnuť na 25. miesto a Sáre patrí 28. miesto. Sebastien Martin bol po prvom kole na krásnom 7. mieste, no
vo finálovom kole povinnej aj voľnej zostavy zapracovali
nervy, a tak v súčte dvoch kôl obsadil konečné 14. miesto.
K tomuto úspechu dopomohol aj kôň KCM Vaultinghorses
Lord s lonžérkou Andreou Bičovou, ktorý za svoju prácu
na kruhu patril k tretine koní, ktoré dostávali vysoké bodové hodnotenia. Skupina z Košíc skončila na konečnom
10. mieste.
Juniori - Košice

Dekorácia
MS juniorov vo voltíži 2017 - Ebreichsdorf
V dňoch 31. 7. - 6. 8. 2017 sa presunuli najlepší jazdci
sveta do jazdeckého parku Magna Racino v rakúskom Ebreichsdorfe, aby zabojovali o tie najvzácnejšie medaily
v sezóne. Nechýbali ani tí najlepší zo Slovenska.
Slovenská výprava pozostávala celkovo z 24 členov, z toho
boli 3 ženy juniorky (Kristína Hajduová – VK Sundance Nitra, Sára Šoltészová – TJ Slávia UVLF Košice, Hana Jezberová – SŠ Ivanka pri Dunaji), 2 muži juniori (Sebastien Martin
– JK Rusty, Simon Bohunický – SŠ Ivanka pri Dunaji) a jedna
juniorská skupina z TJ Slávia UVLF Košice v zložení: Zuzana
Majsniarová, Sára Šoltészová, Zuzka Orinčáková, Michaela
Malegová, Patrícia Malegová, Petra Kolcunová s náhradníčkou Emou Czetoovou. Zvyšok tímu tvorili lonžéri: Marián

MSR v drezúre 2017
Vrcholné podujatie slovenskej drezúrnej sezóny sa uskutočnilo v dňoch 14. – 16. júla v Národnom žrebčíne Topoľčianky, š.p. Trojdňového maratónu 22 otvorených súťaží sa
zúčastnilo bezmála 80 jazdeckých dvojíc, ktoré predviedli
svoje výkony vo viac ako 300 drezúrnych úlohách. Súťažilo sa na všetkých stupňoch náročnosti od stupňa „Z“ až
po „TT“. Rozhodoval kvalitný medzinárodný rozhodcovský
zbor v zložení dvoch 4* FEI rozhodcov: Iľja Vietor (SVK)
a Péter Hansághy (HUN), a národných rozhodcov: Nadežda
Ivaničová (SVK), Heinz Breza (AUT), Zoltán Prutkay (HUN)
a Miklós Berényi (HUN).
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Premiéra Michaela Bugana v slovenskej trikolóre vyšla
Michael Bugan, ktorý nás reprezentoval na FEI World Breeding Dressage Championships for Young Horses, má svoju
premiéru vo farbách slovenskej trikolóry za sebou. S koňom
Scarlett O Harrah sa umiestnil na perfektnom 19. mieste
so známkou 704 (klus 8,5, krok 7,5, cval 6,9, priestupnosť
6,8 a perspektíva 7,3) a s koňom Floretto DK na 23. mieste
so známkou 7,04 (klus 6,3, krok 7,3, cval 7,6, priestupnosť
6,8 a perspektíva 7,2 ). Scarlett dostala v malom finále
známku 8,5 za klus, žiaľ, v kroku a cvale bola trošku nervózna. Florettov klus nebol zase až tak dobrý, ale zato krok
a cval šiel veľmi dobre. Ako nám sám Michael prezradil,
jeden z rozhodcov mu povedal, že obidva kone majú veľkú
budúcnosť.

Svet koní 3/2017

Svet koní 3/2017

ME juniorov v drezúre - Roosendaal, Holandsko a Lea Jakubíková
Naša reprezentantka Lea Jakubíková s koňom Da Felice
predviedli na ME juniorov v Roosendaale skvelý výkon a odchádzajú s 33. miestom v súťaži jednotlivcov z celkového
počtu 78 juniorov.
ME detí, juniorov a mladých jazdcov v Šamoríne
8. – 13. 8. 2017 hostil slovenský Šamorín deti, juniorov
a mladých jazdcov na ME. Slovensko malo v „bojisku“ zastúpenie dvoch jazdkýň v kategórii deti a družstvo skladajúce sa zo 4 dievčat v kategórii juniori. V tejto kategórii nás,
žiaľ, nemohla reprezentovať Vanessa Porazíková, nakoľko
jej kôň Armagedon S neprešiel veterinárnou prehliadkou.
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Dievčatá odchádzajú s obrovskými skúsenosťami a umiestnením:
KATEGÓRIA DETI:
Tereza Gulášová s koňom Kalut – 91. miesto
Nina Ševčechová s koňom Amphion D – 73. miesto
KATEGÓRIA JUNIORI:
družstvo SVK 13. miesto z 23 družstiev
Michaela Ješková s koňom Cara Kann – 55. miesto
Petronela Neuschlová s koňom Ekita – 96. miesto
Sára Štangelová s koňom Chacco Blue Diamond – 71. miesto

FEI MAJSTROVSTVÁ 7-ROČNÝCH KONÍ V ENDURANCE – BRUSEL 19. 8. 2017
Z pätice slovenských dvojíc úspešne zvládli náročnú, 126 km
dlhú a miestami až nebezpečnú trať, iba Lucia Starovecká
na koni Kadal (Hosam I-12 SK) a skončila na finálnej 11. pozícii.
Viera Smolinská s koňom Zubi a Michaela Supeková s koňom
Mounadel B boli pre krívanie koní vylúčené po treťom kole
(105 km) …
Po druhom kole (70 km) pre krívanie skončila aj Dominika
Kleinová s koňom Mintemir. Lenka Kováčiková s koňom Sha-

Juniori
Sophia Lukáčiková si z FEI World Reining Championschip
vo švajčiarskom Givrins odniesla finálne 18. miesto
9. – 12. 8. 2017 sa konal FEI World reining championschip
v Givrinse, Švajčiarsko. Na tomto podujatí svetového významu nás reprezentovala Sophia Lukáčiková s koňom Steppin
with Class. Prebojovala sa až do finále kde si v silnej konkurencii odniesla pekné 18. miesto.

Sophia Lukáčiková

Endurance
kira boli po druhom kole diskvalifikovaní pre nedodržanie
rýchlostného limitu.
Na ME v skoku na koni v Goteborgu skončila Monika Noskovičová, žiaľ, predčasne
V dňoch 21. – 27. 8. 2017 sa v Goteborgu konali ME seniorov
v skoku na koni. Na tomto náročnom podujatí nás reprezentovala jazdkyňa Monika Noskovičová s koňom Castelan 3.
Po úspešnom zvládnutí veterinárnej prehliadky nastúpili
na druhý deň do 1. kola, kde po 9. prekážku šli bezchybne.
Avšak na ďalšej vodnej prekážke sa Castelan zľakol a dvojica bola zo súťaže vylúčená.

ME vo vytrvalostnom jazdení seniorov 2017 - Brusel
Majstrovstvá Európy vo vytrvalostnom jazdení sa napriek
pochybnostiam o vhodnosti miesta konania uskutočnili
v bruselskom mestskom parku. Na štart sa po úspešnom absolvovaní vstupnej veterinárnej kontroly postavilo všetkých
päť slovenských dvojíc v zložení:
Mário Hoffmann na koni Novisaad D’Aqui
Miriam Malá na koni Spirit
Simona Zelmanová na koni Tom Jones FT
Lucia Supeková na koni Aquiles
Petra Hubačová na koni Ocaz
Ranný štart v stiesnených podmienkach lesného chodníka,
našťastie, napriek obavám o bezpečnosť koní a jazdcov,
prebehol bez komplikácií a 68 jazdeckých dvojíc sa vydalo
do prvého kola. Z neho sa Mário Hoffmann vrátil vo vedúcej
skupine po boku španielskej reprezentácie a budúcej víťazky Sabriny Arnold s 20-minútovým náskokom na ostatné
jazdkyne slovenského tímu. Po prvom kole sa, bohužiaľ,
preteky skončili pre Aquiles a Luciu Supekovú aj Ocaza
a Petru Hubačovú, obe nemohli pokračovať pre krívanie.
Po druhom kole vysoké tepy znemožnili pokračovať Novisaadovi s Máriom Hoffmanom, a v boji o umiestnenie ostali
len dve slovenské dvojice. Po treťom kole rozhodcovia
vystavili pre krívanie stopku aj Tomovi Jonesovi FT so Simonou Zelmanovou, a tak v pretekoch ostala len Miriam Malá
na koni Spirit. Tej sa podarilo súťaž dokončiť s priemernou
rýchlosťou 17,354 km/h a obsadiť tak skvelé 15. miesto.
Celkovo súťaž dokončilo 33 dvojíc zo 68 štartujúcich,
t. j. 48,53 %.
Miesto konania, ako aj podmienky na trati boli častým zdrojom kritiky viacerých tímov. Priestory veterinárnej kontroly
boli minimalistické, krajné trotting lines boli lemované betónovými tvárnicami. Ustajnenie, cooling area aj paddocky
boli postavené na asfalte, trať v priestore cieľa lemovali
kovové stĺpiky, rovnako ako už spomínaný priestor štartu.
Priestor v cooling area bol veľmi stiesnený, a po príchode
hlavnej skupiny v prvom kole vzniklo množstvo kolízií.
Vzhľadom na hustú dopravu počas špičky (majstrovská súťaž sa bežala cez pracovný deň) bolo pre crew cars veľmi
problematické dostať sa načas z a na crew pointy na trati.
V jednotlivých kolách bol terén takisto nebezpečný, či už
išlo o nerovnosti spôsobené vodnou eróziou, rôzne zábrany
na lesných chodníkoch alebo prechody trate cez cesty.
MSR v skoku na koni pony, detí, juniorov a mladých jazdcov
Šamorín hostil v dňoch 18. – 20. 8. 2017 pony, deti, juniorov a mladých jazdcov na otvorených MSR 2017 v skoku
na koni.
Majstri Slovenska v jednotlivých kategóriách:
PONY
Marianna Antalíková na koni Jurášek (Ranč Veľká Ves)
DETI
Ema Boďová na koni Centa-Raza (JK Mitani Prievidza)
JUNIORI
Petronela Neuschlová na koni Ekita (Carpatia Equine Centre
Plavecké Podhradie)
MLADÍ JAZDCI
Táňa Hatalová na koni Eldorado (Hippoclub Liptovská Sielnica)
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Šamorín - dekorácia

Úspech vo svete endurance
Michaela Supeková sa v 17 rokoch dostala ako najlepšia Slovenka na 6. miesto svetového seniorského FEI rankingu.
Jej rovnako úspešná dvojička, Lucka, si drží skvelé 2.
miesto v juniorskom svetovom FEI rankingu.
SEPTEMBER
MSR 2017 – záprahy
V dňoch 1. – 3. 9. 2017 sa konali MSR v záprahovom jazdení
2017 v Motešiciach.
Majstrom SR v kategórii H1 (jednozáprahy) sa stal Ján Bíro
so svojím 8-ročným lipicanským žrebcom Favory XII-10 (JK
pri NŽ Topoľčianky). V súťaži štartovalo 6 jazdcov so siedmimi koňmi z klubov JK pri NŽ Topoľčianky, JZK Equs Poprad
a TJ Žrebčín Motešice.
Kategória H2 (dvojzáprahy) sa pre nenaplnenie dostatočného počtu jazdcov nekonala.

Ján Bíro
Všetkým jazdcom ďakujeme za reprezentáciu!
PhDr. Z. Bačiak Masaryková, PhD.
Foto: archív SJF
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VÝSTAVA KONÍ – DLHÁ NAD ORAVOU 2017
Začiatok prázdnin, čas oddychu, dovoleniek a aj výstav
odštartovali v Dlhej nad Oravou v Jazdeckom areáli Húšť
manželia Brienikoví. Ako to už býva zvykom v tomto kraji,
návštevníkov výstavy, chovateľov a majiteľov tento raz privítala upršaná Orava. Počasie sa podpísalo aj na počte vystavovaných koní. Bolo sedem kategórií – mladé kone, teplokrvné kobyly staršie, mladšie, teplokrvné žrebce a valachy,
shagya araby a araby, netradičné plemená a malé plemená.
Z prihláseného počtu koní vidno, že bolo ťažké zostaviť
kolekciu predvádzaných zvierat. Komisia v zložení: Ing. Vít
Čelko, MVDr. Ján Varinský a Ing. Vladimír Šmelko mala ťažkú
úlohu vybrať z tejto plejády šampióna a vicešampióna výsta-

Každoročné tradičné jazdecké preteky sa tento rok
v Trenčianskych Tepliciach
nekonali. Nahradilo ich nové
podujatie, ktoré prinieslo nečakaný úspech. Aj keď i v ňom
mal hlavnú úlohu kôň, išlo skôr
o myšlienku ukázať rôznorodosť, dôležitosť a postavenie
koňa v spoločnosti.
Prvý deň (15. 7. 2017) bol
spojený s pracovnými koňmi.
Deväť záprahov s furmanmi
ukázalo prekvapeným divákom,
čo všetko tieto nádherné zvieratá dokážu doviezť či utiahnuť, ako vedia zacúvať, ako
pomáhať ľuďom. Na vlastné
oči sme sa mohli presvedčiť,
že zvieratá sú nám aj veľmi
podobné – nie každé s každým
vychádza. Keď sa pár koní
nenávidí, je to nebezpečné
nie len pre nich samotných, ale
aj pre furmana. Väčšina párov
záprahových koní však pracovala v úplnej symbióze a prekvapovala svojimi výsledkami.
V troch blokoch súťaží sa
napokon celkovým víťazom stal
furman Ľuboš Dobrotka z Chrenovca - Brusna.
Druhý deň (16. 7. 2017) sa
spočiatku skákal parkúr. Diváci
nadšene tlieskali poníkom i veľkým koňom. Svoje jazdecké
umenie ukázali hobby jazdci
a deti.
Druhá polovica nedele bola
vyslovene exhibíciou. Dvojzáprah lipicanov a reprezentanti
SR Miroslav Matúška a Juraj
Katrinec predvádzali umenie
z európskych i svetových kolbísk, pri ktorom diváci ani nedýchali. Národný žrebčín Topoľčianky ukázal drezúru a skoky
koní. Najviac zaujal kozí skok,
ktorý zvládnu len najšikovnejšie kone. Divácky úspešná bola
aj voltíž.
Počas víkendu si deti s rodičmi mohli pohladiť poníka,
somárika, ovečky i kozičky,
povoziť sa na koni či koči. Deti
odchádzali z podujatia s balónikmi, pexesom i džúsmi, ktoré
pre nich nachystali sponzori.
No najväčšou odmenou za to,
že prišli, bol zážitok zo stretnutia so skutočnými koníkmi.

vy. Víťazkou sa napokon stala teplokrvná kobyla Nonius XX-7
SK Nela, v majetku RD Pod Skalkou Krásna Hôrka s bodovým
ohodnotením 8,15, a vicešampiónkou sa stala takisto teplokrvná kobyla Stella, v majetku p. Vladimíra Vargu z Vranova nad Topľou s bodovým ohodnotením 8,13.
Záverom treba poďakovať manželom Brienikovým za ich
snahu, ochotu a vytrvalosť v usporadúvaní výstav na Orave.
Zároveň by sme chceli vyzvať chovateľov aj majiteľov koní
v tomto prekrásnom kraji, aby podporili tento ich entuziazmus a v budúcnosti sa prišli popýšiť svojimi štvornohými
tátošmi.
EG

Teplice.sk
Foto: archív Stajňa Cedos
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NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT – NITRA 2017

3840 Catalin XV (C IX-15) Váňa

3588 Natan

Stakatina

Kolekcia kobýl norika muránskeho získala Zlatý kosák za rok 2017.
Tradične koncom augusta cesty poľnohospodárov smerujú na Agrokomplex v Nitre. Pre chovateľov je to príležitosť
ukázať širokej odbornej i laickej verejnosti výsledky svojho
chovateľského umenia. Na známych miestach v pavilóne Z 1
sa stretli chovatelia hovädzieho dobytka, ošípaných, koní,
na voľnej ploche sa prezentovali kolekcie oviec a kôz.
Zväz chovateľov koní na Slovensku v tomto roku prezentoval z chladnokrvných koní plemeno norik muránsky (Lesy
SR, š .p., SCHK Dobšiná – kobyly, a Juraj Mak, Malá Čausa –
žrebec), z génových rezerv plemeno furioso (Suelin, s. r. o.,
Bukovec pri Myjave), z teplokrvných koní populáciu teplokrvných kobýl (VPP-SPU, s. r. o., Kolíňany) a plemenného žrebca
KWPN (Ján Demeter, Veľký Šariš). Populáciu SŠP zastupovali
kobyly v majetku Jasoň, s. r. o., Veľké Pole.
Pri hodnotení plemenných žrebcov najlepšie obstál pred-
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staviteľ plemena furioso 3840 Catalin XV (C IX-15) Váňa.
V teplokrvných kobylách zvíťazila kobyla Calanta. Najvyššiu
známku u kobýl plemena SŠP dostala kobyla VP-100 Cecilka. Ozdobou expozície koní v rámci NVHZ v roku 2017 bola
kolekcia kobýl norika muránskeho (234 Galvani Diamant
– 141 Olívia, 240 Hochberg Schaunitz – 38 Siréna a 242 Zeisig Schaunitz – 35 Silva), ktorej bol v rámci výstavy udelený
Zlatý kosák za rok 2017. Zároveň sa kobyla 240 Hochberg
Schaunitz – 38 Siréna stala Šampiónkou Národnej výstavy HZ
2017.
Pre najmenších návštevníkov výstavy zväz zabezpečil
do expozície gazdovského dvora kobylu Lilinku, predstaviteľku mini pony (maj. Juraj Katrinec, Hostie), ktorá sa stala
miláčikom detí.
Počas Agrokomplexu stánok zväzu slúžil ako „azylové“

Svet koní 3/2017

miesto členov ZCHKS, kde sa mohli občerstviť, poprípade
prekonzultovať nejasnosti, ktoré vyplynuli z novej zootechnickej legislatívy.
V sobotu sa pred stánkom ZCHKS prezentoval cech kováčov, ktorí svojím umením a praktickými ukážkami všetkých
presvedčili, že o podkúvačstvo ako remeslo sa obávať nemusíme.
Tradičnú bodku za výstavou už niekoľko rokov dávajú
furmani. Nebolo tomu inak ani tento rok, a počas prezentácie ťažkého ťahu sa tribúny okolo predvádzacej plochy
zaplnili. V ťažkom ťahu sa predstavilo sedem furmanov,
ktorí prezentovali um a silu svojich koní. Je potešiteľné,
že v silnej konkurencii plemien ako sliezsky norik, nemecký
chladnokrvník, poľský chladnokrvník sa nestratili noriky muránskeho typu, a Oidipus (v plemennej knihe 3818 Neugot
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z Netolic III Oidipus v majetku Ľuba Dobrotku z Chrenovca,
Brusno) zvíťazil. Ako jedinému sa mu podarilo hmotnosť
1 860 kg potiahnuť do vzdialenosti 20 m. Druhý skončil Osterman s Paľom Kitašom (1 860 kg / 17,5 m), a tretie miesto
obsadil predstaviteľ poľského chladnokrvného koňa Gaštan
(1 860 kg / 8,2 m). Novinkou ťažkého ťahu bolo váženie
koní pred súťažou. Vďaka spoločnosti VETIS bolo možné
operatívne odvážiť všetky zúčastnené kone. Hmotnosť
koní sa pohybovala od 720 kg pri Opusovi (norik muránsky)
po 936 kg pri Ostermanovi (nemecký chladnokvník). Víťazný
Oidipus vážil 812 kg.
FG
Foto: FG
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STREDOSLOVENSKÁ VÝSTAVA KONÍ – PODZÁMČOK 2017
Po minuloročnom úspešnom štarte sa organizátori
– Zväz chovateľov koní na Slovensku, Slovenská asociácia
chovateľov haflingov a rodinná farma Podzámocký dvor
rozhodli opäť zorganizovať toto divácky úspešné podujatie. Týždeň pred konaním výstavy však bolo prihlásených
len 8 koní a hrozilo, že sa výstava neuskutoční. Nakoniec
bolo v deň konania výstavy 1. septembra hodnotených
v ôsmych kategóriách 28 z celkového počtu 32 prihlásených koní z rôznych kútov Slovenska a Českej republiky.
Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: MVDr. Jaroslav
Dražan, prezident Asociácie zväzov chovateľov koní
Českej republiky, MVDr. Cyril Bonta, nestor chovu koní
plemena hafling na Slovensku, člen Predstavenstva
Slovenskej asociácie chovateľov haflingov, a František
Rindoš, konzulent Zväzu chovateľov koní na Slovensku.
Fundovaného moderovania počas celej výstavy sa už tradične zhostil Ing. František Grácz, výkonný riaditeľ Zväzu
chovateľov koní na Slovensku.
Tohtoročná výstava opäť potvrdila, že slovenskí chovatelia sa majú čím pochváliť. Návštevníci mohli vidieť
miniatúrne americké kone s výškou sotva 80 centimetrov,
ako i ardénskeho koňa, ktorého hmotnosť prevyšuje 1
tonu. Hodnotiaca komisia veru nemala ľahkú úlohu vybrať z takého množstva koní rôznych plemien šampióna
tohtoročnej výstavy. Nakoniec si titul Šampiónka výstavy
Podzámčok 2017 odniesla kobylka Erva plemena slovenský
športový pony, v majetku Ing. Andrey Machalovej z Kriváňa. Vicešampiónkou výstavy sa stala kobyla Daphne
plemena oldenburský teplokrvník, v majetku Petra Rajnu
z Prešova.
Víťazi jednotlivých kategórií:
- Žriebätá do 2 rokov: BLONDIE, hafling, Podzámocký
dvor, s. r. o., Podzámčok
- Hafling, kobyly 4 – 8-ročné: BELLE SAUVAGE, Podzámocký dvor s.r.o., Podzámčok
- Teplokrvné kobyly: DAPHNE, oldenburský teplokrvník,
Rajna Peter, Prešov
- Hafling, žrebce: AVALON, Studničkovci Pavel a Martina,
Vrchovany, ČR
- SŠP, kobyly: ERVA, Machalová Andrea Ing., Kriváň
- Pony, žrebce: SILAJ, Srncová Marta, Hronovce
- Chladnokrvné kone: TOTO DU WOLFERT, ardén, Varga
Jaroslav, Modrý Kameň
- Teplokrvné valachy: AMORINO, ST, Sedláková Blanka
MVDr., Trnava
Súčasťou výstavy bol tento rok aj centrálny zvod kobýl
plemena hafling. Pokračuje nezáujem zo strany chovateľov haflingov o centrálny zvod, takže zvodu sa zúčastnili
len dve, aj to staršie kobyly (Gaila v majetku Jozef Rypák, Ťapešovo, Lokca, a Ajrin v majetku Lucie Parničanová, Čekovce).
Krásne kone neboli to jediné, čo v tento deň pritiahlo
na farmu množstvo návštevníkov. Hlavne deti, ktoré si
ešte užívali posledné dni prázdnin, si nenechali ujsť možnosť povoziť sa na koni, dať si namaľovať niečo pekné
na tvár, stretnúť pravých indiánov a dozvedieť sa niečo
o ich živote.
Výstava koní nebola v tomto roku posledným podujatím, ktoré na farme pre verejnosť usporadúvajú. Už
tradičným podujatím je „Country babie leto“ – priateľské
westernové preteky a hon na líšku, ktoré sa bude konať
14. októbra. Tento rok to bude už 13. ročník, a na farme
sa stretnú westernoví jazdci z okolitých rančov.
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Ing. R. Hudák
Foto: V. Chramazda

Na jar, po prečítaní si prvého tohtoročného
čísla Sveta koní s kalendárom akcií na rok 2017,
sa chovatelia, majitelia a milovníci koní potešili
plánovanému „obnoveniu“ medzinárodnej výstavy koní v Trenčíne. Tešili sa, bohužiaľ, predčasne,
situácia sa vyvinula inak, a koncom júna vedenie
ZCHKS hľadalo náhradnú možnosť prezentácie výsledkov slovenských chovateľov koní. Po dohode
s vedením Národného žrebčína Topoľčianky, š. p.,
bolo rozhodnuté, že výstava koní sa uskutoční
s podporou MPRV SR v septembri v priestoroch
žrebčína.
A tak sa v piatok 15. 9. 2017 v Topoľčiankach
stretlo šesť desiatok koní slovenských a českých
chovateľov a majiteľov v snahe získať titul „Šampión výstavy koní Topoľčianky 2017“. Hodnotiacej
komisii v zložení: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
(SR), Ing. Juraj Kovalčík (SR), Ladislav Karásek
(ČR), Ing. Vladimír Šmelko (SR), MVDr. Jaroslav
Dražan (ČR) a Ing. Péter Görözdi (SR) boli kone
postupne predvádzané v 19 kategóriách podľa
veku a plemennej príslušnosti. Po celý deň sa za
komentátorským mikrofónom striedali a zaplnenú
divácku tribúnu odborne, ale určite nie nudne o dianí na predvádzacej ploche informovali
Ing. Emil Kovalčík, PhD., a Ing. Kamil Šulko.
Po otvorení výstavy krátkymi príhovormi prof.
Ing. Marka Hala, PhD., predsedu Predstavenstva
ZCHKS, a Ing. Michala Horného, PhD., riaditeľa
NŽ Topoľčianky, š. p., a Ing. Štefana Rybu, generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva MPRV
SR boli pred komisiou predvedené 3 kategórie 1
a 2-ročných žriebät. Medzi arabskými plnokrvnými žriebätami najlepšie hodnotenie získal žrebček 15/595 Ajman v majetku Ing. Pavla Mikulu
z Púchova. Najlepším chladnokrvným juniorom
sa stala norická kobylka 128.16 Ketty, narodená u Jozefa Halása v Novom Meste nad Váhom,
a zo žriebät plemena furioso 1. miesto získala kobylka PRZEDSWIT XXXII-55 RED PANAMA majiteľky
Ing. Kataríny Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou,
ktorá sa následne stala aj „Juniorskou šampiónkou výstavy koní Topoľčianky 2017“.
Ďalšie tri kategórie patrili predstaviteľom
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arabského plnokrvníka. Medzi kobylami prvenstvo získala 4157 Salina P, ktorej majiteľom je Ladislav Sárkány
z Trstíc, medzi mladšími žrebcami 14/631 Achilles majiteľa
Róberta Körössyho z Janíka, a zo starších žrebcov najlepšie hodnotenie dostal 3845 Urtik v majetku Jána Blaška
z Dúbravice (Poniky). Tento žrebec si odniesol aj titul
„Šampión plemena arabský plnokrvník“ a spolu s ostatným
šampiónmi jednotlivých plemien postúpil do záverečného
súboja o titul celkového šampióna výstavy.

až kým na kolbisku nezostali len dva. A bolo rozhodnuté:
vicešampiónom výstavy sa stal žrebec plemena furioso
3692 FURIOSO XXXIV RED FERNET vo vlastníctve Ing. Kataríny Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou, a titul „Šampión výstavy koní Topoľčianky 2017“ získal norický žrebec
4641 SAŠA na veľkú radosť svojho majiteľa Tibora Tótha,
SHR, z Kolárova, ktorému víťazný pohár s gratuláciou odovzdala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Gabriela Matečná.

Víťazkou shagya arabských kobýl sa stala 78/480 Daniela
českej majiteľky Pavlíny Pichlíkovej (Cehnice), ale titul
„Šampión shagya arabských koní“ získal žrebec 3844 Kemír I (Kemír – 9 SK) v majetku Kataríny Rovnej, Monty ranč,
Nitrianske Pravno.

Dekoráciou víťaza sa však program výstavy neskončil.
Po malej prestávke na úpravu predvádzacej plochy sa
začal galaprogram, v ktorom mohli diváci vidieť lukostrelcov z Jelenieho hradu, „Arabskú show“ Lenky Krbaťovej
s arabským plnokrvným žrebcom Uranus, ukážku dôvery
a spolupráce človeka a koňa v podaní Romana Kolínka a
aj westernové vystúpenie Ing. Petra Šimeka na koni Kam
Gondor Whiz. Svoje umenie predviedli členovia voltížneho
družstva z NŽ Topoľčianky, a nechýbalo ani Pas de Deux
a ukážky klasickej školy s lipicanmi v podaní domácich
jazdcov.

Plemeno lipican zastupovala v boji o celkového víťaza
výstavy kobyla Conversano XIII-3 SK Saria vo vlastníctve
Jozefa Hasičku z Lábu.
Podobne ako pri araboch, aj medzi furiosami „prehrala“ kobyla 4894 Przedswit XXIII-11 Vanilka (maj. Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave) zápolenie o titul šampión
plemena s víťazom kategórie „Teplokrvné kone, furioso
– žrebce“. V tejto veľmi kvalitne obsadenej kategórii
mala hodnotiaca komisia naozaj ťažkú úlohu vybrať toho
najlepšieho, o čom svedčí aj to, že hneď 2 žrebce dostali
za typ a pohlavný výraz od 2 hodnotiteľov „desiatku“, čiže
najvyššiu možnú známku. A kuriozitou bolo aj to, že prvé
tri miesta tejto kategórie s vysokým výsledným bodovým
ohodnotením (8,70 – 8,58 – 8,45) obsadili žrebce v majetku
Ing. Kataríny Žiakovej (Bzince pod Javorinou). Víťazom kategórie a „Šampiónom plemena“ sa stal 3692 Furioso XXXIV
Red Fernet.
Spomedzi slovenských športových pony sa „Šampiónkou
plemena“ stala 4793 Etna, ktorej majiteľkou je Ing. Andrea Machalová z Kriváňa. Ostatné plemená pony v celkovom šampionáte zastupoval 689.11 Silaj v majetku Marty
Srncovej z Bratislavy.
Kategóriu norických kobýl vyhrala predstaviteľka plemena norik muránsky 235 Oska (NN I-53) vo vlastníctve
Lesov SR, š. p., OZ Revúca, SCHK Dobšiná, zo žrebcov najlepšie hodnotenie dostal norik 4641 Saša majiteľa Tibora
Tótha, SHR, Kolárovo. Žrebec bol komisiou zároveň vyhlásený za „Šampióna norických koní“.
V ďalších kategóriách patriacich koňom belgických
plemien najvyššie ohodnoteným žrebcom bol 3853 Lotton
(maj.: Juraj Kontra, Semerovo), najlepšou kobylou a zároveň „Šampiónkou belgických koní“ sa stala 3724 Beauty
vo vlastníctve PD Podolie.
Tradične na konci výstavy bývajú zaradené kategórie
netradičných plemien koní. Tentokrát sa celkového šampionátu výstavy v Topoľčiankach za westernové plemená
zúčastnil Gondor Whiz, žrebec plemena quarter horse
v majetku Akron, a. s., Košice, a plemeno frízsky kôň reprezentovala kobyla Keen Wiennetta Van de Best majiteľa
Libora Pavloviča z Banky.
Hodnotenie koní mala komisia úspešne za sebou, čakala
ju však asi najnáročnejšia úloha dňa – vybrať celkového
šampióna výstavy. Po obvode predvádzacej plochy chodilo
10 šampiónov jednotlivých plemien, a každý predvádzajúci sa snažil svojho zverenca predviesť čo najlepšie. Komisia vyraďovacím spôsobom postupne znižovala počet koní,
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Milovníci koní mali o program v Topoľčiankach postarané
aj v sobotu. Doobeda sa uskutočnili preteky jednozáprahov, nasledovali ukážky jazdy detí v sulkách a zvyšok dňa
patril furmanom a ich chladnokrvným zverencom. Diváci
mali najskôr možnosť vidieť dvojkolovú súťaž týchto mohutných koní na takmer rovnakej trati parkúru ako jazdili
predtým teplokrvné kone, vrátane 1 maratónskej prekážky. Napriek tomu, že túto zložitú prekážku videli kone
prvýkrát v živote, zvládli ju všetky páry bez problémov.
Nielen množstvo divákov na tribúne, ale aj majstri opratí
zapriahajúci teplokrvné kone zostali prekvapení z ohybnosti a šikovnosti „chlaďasov“.
Po dekorácii sa furmani aj diváci presunuli na trávnatú
plochu, kde sa následne začala tzv. „kráľovská“ disciplína
furmanských súťaží – ťažký ťah. Základná hmotnosť, ktorú každý z piatich súťažiacich záprahov na saniach ťahal
po vyznačenej 20-metrovej trati, bola 1 600 kg. Postupne sa na sane prikladala záťaž po 100 kg. Pri hmotnosti
1 800 kg vypadol prvý z furmanov, Jozef Halás z Podolia
s kobylami Beauty a Bára. Zdalo sa, že rekordov sa nedočkáme. Zdanie klame ... Ďalšou „vyraďovacou“ hmotnosťou
bolo až 2 600 kg, a to pre Jána Francistyho st. z Krupiny
s koňmi Pastille 29 a Perla. Len o 100 kg viac už nezvládli ani kone Lordo a Zaphyra furmana Mariusa Sondora
z Velušoviec. Medzi zostávajúcimi 2 furmanmi o víťazovi
rozhodla úctyhodná hmotnosť 3 000 kg, ktorú do vzdialenosti 10,6 m dotiahli kone Pavla Kitaša z Golianova – Zaster
a Osterman. „Len“ o 6,1 m dlhšia vzdialenosť znamenala
zaslúžené víťazstvo pre Jána Francistyho ml. z Krupiny
a jeho záprah Cedrik – Dollar.
Celkovým víťazom furmanských súťaží v Topoľčiankach
sa stal Pavol Kitaš z Golianova pred Jánom Francistym ml.
a Jánom Francistym z Krupiny. Celý priebeh týchto pretekov sprevádzal veľký záujem divákov, z ktorých mnohí určite videli súťaže chladnokrvných koní naživo po prvý raz.
LP
Foto: P. Čepček
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CHOVATEĽSKÝ DEŇ V SKANZENE TENTO ROK PRILÁKAL 3 200 NÁVŠTEVNÍKOV

MEDZINÁRODNÝ ŠAMPIONÁT HAFLINGOV V PARDUBICIACH
V dňoch 4. – 6. augusta sa v areáli Dostihového závodiska Pardubice
konal stredoeurópsky šampionát
haflingov, ktorý bol zorganizovaný
Českým zväzom chovateľov haflingov
v spolupráci s Asociáciou zväzu chovateľov koní ČR a Svetovým zväzom
haflingov (HWZSV). Šampionátu sa
mohli zúčastniť iba tie kone, ktoré
spĺňajú podmienky pre plemeno
hafling stanovené HWZSV, to znamená, že musia mať minimálne 5-generačný pôvod a maximálne 1,56 %
podiel arabskej krvi, a jeho cieľom
bolo zvýšiť aktivitu a potenciál chovateľov haflingov v strednej Európe.
V rámci šampionátu sa uskutočnila
chovateľská výstava, ako aj športové súťaže v sedlových disciplínach
a záprahu. Nechýbala ani ukážka
tradičných
poľnohospodárskych
prác, súťaž v orbe a chovateľský seminár o vývoji a budúcnosti plemena
hafling. Chovateľská účasť na výstave bola vysoká, o čom svedčila
účasť tridsiatich zahraničných koní
a celkovo až deväťdesiat prihlásených koní. Akcie sa zúčastnili viacerí
členovia Slovenskej asociácie chovateľov haflingov, ako aj priaznivci plemena hafling. Najväčšia zahraničná
účasť bola práve zo Slovenska, a to
v počte 7 koní.
Na chovateľskej výstave sa kone
predstavili v piatich kategóriách.
Hodnotiaca
komisia
pracovala
v medzinárodnom zložení: Romed
Posch a Lothar Zebisch z Rakúska
a Giuseppe Zaboni a Günther Dejori z Talianska. Slovenské žrebce
Michelangelo (po Masur) a Buchberg
(po Barrique) v majetku Ing. Radoslava Hudáka z Podzámčoku sa
predstavili v najsilnenejšej kategórii
plemenných žrebcov. Šampiónom
tejto veľmi vyrovnanej kategórie sa
stal sedemročný tirolský plemenný
žrebec Sternwächter po Stainz. Rezervným víťazom sa stal, napriek
svojmu veku 19 rokov, plemenný
žrebec Avalon po Amadeus a porazil
zvyšných sedem mladších plemenných žrebcov. Avalon bol následne
znova po 4 rokoch dovezený na Slovensko a v pripúšťacej sezóne 2018
bude pôsobiť na pripúšťacej stanici
v Podzámčoku u pána Ing. Radoslava
Hudáka.
V kategórii mladých kobýl Slovenská republika nemala svoju zástupkyňu, šampiónkou tejto kategórie sa
stala kobyla Amelina po svetovom
šampiónovi Stainz v majetku Pavla
a Veroniky Sixtových z Obroku (ČR),
a rezervnou šampiónkou mladých
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kobýl sa stala Sina po žrebcovi
Walzertraum v majetku manželov
Studničkových z Vrchovian (ČR).
V kategórií 5 – 7-ročných kobýl Slovensko reprezentovala plemenná
kobyla Angelina po Altare v majetku Jany Babicovej zo Zvolena.
Víťazkou a rezervnou víťazkou
tejto kategórie sa stali kobyly Bahar po Stilton a Wunja po Wolfgang
pochádzajúce z Rakúska v majetku
Pavla Studničku z Vrchovian (ČR).
Bahar sa zároveň stala celkovou
šampiónkou starších kobýl.
Tri slovenské kobyly súťažili
v najpočetnejšej kategórii 8-ročných a starších kobýl. Kobyla Afrodita po Stolz, matka spomínanej
kobyly Angelina, ktorej majiteľkou
je taktiež Jana Babicová zo Zvolena, kobyla Ophelia po Allegro v majetku Miroslavy Závodnej z Turej
Lúky a kobyla Smeoja po Auretanius v majetku Štefana Sklenára
z Nitry. Prvé miesto získala kobyla
Sunflower v majetku Pavla Studničku z Vrchovian a stala sa celkovou
rezervnou šampiónkou starších kobýl. Na druhom mieste sa umiestnila kobyla Arezza v majetku Pavla
a Veroniky Sixtových z Obroku.
Najmä v športových disciplínach
sa ukázali talentované kone nielen z Českej republiky, ale aj kone
z Rakúska, Slovenska a Nemecka.
V športových súťažiach slovenské
farby reprezentovali valach Alex
s jazdcom Jánom Zubajom a kobyla
Ophelia s jazdkyňou Alicou Hmirákovou v parkúre, a kobyla Smeoja
s jazdkyňou Simonou Sklenárovou
v drezúre stupňa „L“. Slovenské
kone napriek tomu, že sa neumiestnili na ocenených miestach, sa
v silnej konkurencii určite nestratili.Pardubický šampionát preveril
schopnosti slovenských koní a potvrdil, že sa rozhodne nemajú za čo
hanbiť a dokážu konkurovať koňom
odchovaným i trénovaným v zahraničí. Preto veríme, že na najbližšom
veľkom medzinárodnom podujatí
– Majstrovstvách Európy haflingov
v športových disciplínach, ktoré sa
budú konať v dňoch 23. – 25. augusta 2018 v rakúskej Stadl Paure,
sa slovenské kone predstavia v ešte
hojnejšom zastúpení. Podrobnejšie informácie o tejto akcii bude
Slovenská asociácia chovateľov
haflingov priebežne zverejňovať
na svojom facebookovom profile.

V nedeľu 16. júla 2017 sa v skanzene Vychylovka
Nová Bystrica konal druhý ročník podujatia Chovateľský deň
v skanzene – prezentačnej výstavy hospodárskych zvierat
slovenských plemien. Na zvieratá sa prišlo pozrieť takmer
3 200 návštevníkov. Takú vysokú návštevnosť skanzen
doposiaľ nikdy nezaznamenal.
Chovateľský deň v skanzene ponúka možnosť vidieť
na jednom mieste naše národné plemená koní, hovädzieho
dobytka, oviec, kôz, králikov, holubov, husí, sliepok a psov.
„Našim cieľom je propagovať chov slovenských plemien,
ktorých je pomerne málo. Ich chovu sa u nás venuje len
malé množstvo chovateľov. Niektorým druhom v nedávnej
minulosti dokonca hrozil zánik,“ dodáva František Staňo
z OZ Chováme doma. Toto na Slovensku jedinečné podujatie
populárnym spôsobom šíri osvetu o hospodárskych zvieratách
našich národných plemien. Usporiadatelia tento rok rozšírili
podujatie o ukážky remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby.
„Chceli sme návštevníkom ukázať, ako sa kedysi žilo.
Drevenice, hospodárske zvieratá a remeselníci. To všetko
pomáha vytvoriť si obraz o živote našich dedov.“ Práve
za existenciou vystavovaných plemien zvierat stoja desiatky
rokov šľachtiteľskej práce našich predkov.
Zvieratá vo Vychylovke vystavovali chovatelia
a majitelia fariem z Kysúc, ale aj vzdialených regiónov
Slovenska. Ich účasť podporili chovateľské organizácie,
v ktorých sa združujú: Zväz chovateľov koní na Slovensku,
Zväz chovateľov pinzgauského dobytka, Zväz chovateľov
oviec a kôz na Slovensku, Základná organizácia SZCH
v Žiline a Kysuckom Novom Meste, Klub chovateľov
československého vlčiaka a Klub chovateľov slovenských
hrubosrstých stavačov. Propagačné materiály o chove včiel
zabezpečila organizácia včelárov z Čadce. Zúčastnil sa
aj Marans-Club Slovensko, ktorý na spestrenie podujatia
vystavoval sliepky marans čierno-strieborného farebného
rázu.
Prezentačnú výstavu sprevádzal aj kultúrny program.
Chovateľský deň v skanzene slávnostne otvorilo vystúpenie
Vlasty Mudríkovej. Nasledoval príhovor Daniela Hrežíka
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
V mene usporiadateľov sa návštevníkom prihovoril František
Staňo za občianske združenie OZ Chováme doma a Janka
Berešová, riaditeľka skanzenu Vychylovka. Potom vystúpili
folklórne skupiny Dolina a Ozvena. Podujatie prilákalo
nie len chovateľov, ale najmä rodiny s deťmi. „To, že sa sem
prišla pozrieť takmer tisícka detí, nás veľmi teší. Budovať

M. Kráľ
Foto: FG

Svet koní 3/2017

Svet koní 3/2017

vzťah k zvieratám u detí je veľmi dôležité. Práve oni môžu
pokračovať v našej chovateľskej práci,“ dopĺňa František
Staňo.
Unikátom podujatia bolo, že sa podarilo na jednom
mieste vystaviť všetky slovenské plemená oviec a kôz.
Vrátane nedávno uznaného nového plemena slovenská
dojná ovca. Jej šľachtenie trvalo 25 rokov. Naposledy sa
výstava oviec na Kysuciach konala v roku 1990. Myšlienku
zorganizovať výstavu slovenských plemien mal František
Staňo v hlave už dlhšiu dobu. Pred rokom ju pretavil
do reality. Pritom pôvodne chcel v skanzene urobiť len
výstavu hydiny, chovu ktorej sa venuje už veľa rokov. Ako
hovorí, počas príprav prichádzali ďalšie a ďalšie nápady,
z ktorých napokon vznikla prezentačná výstava národných
plemien hospodárskych zvierat tak, ako ste ju mohli zažiť
aj tento rok. Organizátori majú už teraz plány na ten
ďalší. „Na budúcom ročníku by sme chceli prezentovať aj
volky plemena slovenský strakatý dobytok. Chceli by sme
ukázať, aký veľký náklad dokážu potiahnuť a tiež umožniť
návštevníkom previezť sa na voze ťahanom volským
záprahom,“ hovorí o plánoch na budúci rok František
Staňo. „Volský záprah mal byť atrakciou tohto ročníka.
Avšak kvôli okolnostiam, ktoré nedokážeme ovplyvniť, sa
voly na výstavu nedostali.“ Sprievodný program o rok bude
zameraný na naše tradičné pokrmy. Pomohlo by to vyriešiť
aj obmedzené kapacity na stravovanie v skanzene.
Chovateľský
deň
v
skanzene
organizovalo
občianske združenie OZ Chováme doma, Kysucké múzeum
v Čadci a tento rok aj Zväz chovateľov oviec a kôz
na Slovensku. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a pod záštitou
predsedu Žilinského samosprávneho kraja.
OZ Chováme doma sa zaoberá propagáciou chovu
hospodárskych zvierat. Jeho cieľom je propagovanie
chovateľskej činnosti na verejnosti, usporiadanie výstav,
súťaží, chovných výberov a zvodov, uverejňovanie odborných
článkov. Realizuje vzdelávacie, propagačné, informačné
a konzultačné činnosti. Združenie má zámer starať sa
aj o ochranu genofondu zvierat a rozšírenie genofondu
pôvodných druhov hospodárskych zvierat. V tomto období
pracuje na ďalšom zaujímavom projekte, ktorého cieľom je
tiež priblížiť chov hospodárskych zvierat širokej verejnosti.
Spustiť by sa mal na prelome jari a leta budúceho roka.
M. Staňová, OZ Chováme doma
Foto: J. Tomka
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PROČ JE DŮLEŽITÁ ZROVNA RODINA?
Mnozí z chovatelů mohli
číst mé články, které se zabývají rodinami v teplokrevném
chovu koní. Než se začneme
zabývat rodinami v chovu
koní je třeba úvodem předeslat několik důležitých pojmů
na vysvětlenou. Kůň provází
člověka na jeho cestě historií
už více jak šest tisíc let. Za tu
dobu se jeho využití postupně
mění. Vynález parního stroje
a později spalovacího motoru měl za následek, že koně
pomalu ztráceli svůj význam
jako reprezentanti síly, a tím
pádem stavy koní začaly postupně klesat a chovný cíl se
podle potřeby měnil. Naštěstí
se ukázala nová cesta využití
těchto ušlechtilých zvířat.
Koně se postupně stávají
partnerem člověka jako součást oddychu a zábavy, především pro rekreaci a sport.
Následkem toho šlechtění
koní dosáhlo nevídaný pokrok
za pomoci moderních plemenářských technologií jako je
inseminace, přenos embryí
a klonování. 2. světová válka
ukončila období, kdy byl kůň
využíván jako zdroj pracovní
energie. U nás se po hluboké krizi v chovu koní v 50.
a 60. letech začíná renesance chovu koní pro sportovní
a rekreační využití – jako záliba, na přelomu 60. a 70. let.
Určitou roli v tom nezbytně
sehrálo i uvolnění v naší společnosti okolo roku 1968.
Při studiu rodokmenů koní
dochází často k té chybě, že
dojdeme k nepřesným nebo
dokonce chybným závěrům.
Nelze přihlížet pouze k příbuzenským vztahům bez ohledu
na to, zdali se jedná o matku
– klisnu, či otce – hřebce.
V současné době chovatelé
většinou kladou větší důraz
na výběr otce – hřebce, kde
se často nechají ovlivnit reklamu v naději, že tak získají
žádanou kvalitu potomstva.
Málo kdo bere na vědomí, že
právě matka – klisna má větší
důležitost v celém procesu
šlechtění, neboť se větší měrou účastní na vzniku a vývoji
nového jedince a jeho vlastností. Matka se uplatňuje při
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vzniku nového jedince hned
dvojí měrou. Jednak vajíčkem – zárodek, který vytvořila a do kterého uložila nejen
svoji genetickou výbavu, ale
i vlastnosti a podmínky prostředí, ve kterém žije a kterému se přizpůsobila – asimilovala, jednak sama, ale
které asimilovali samozřejmě
její předkové. Dále matka pak
působí na mládě jako mocný
mentor, neboť v jejím lůžku
probíhá vývoj mladého organismu v nejútlejších vývojových stádiích, kdy je organismus nejpřístupnější jakýmkoli
změnám. Jestliže organismus
mláděte narůstá výhradně
z výživných látek dodávaných z těla matky, pak jistě
má organismus matky mocný
vliv na vývoj plodu v jejím
těle. S tím přímo souvisí, že
chovatel musí důsledně dbát
na vysokou kvalitu odchovu
a výživy klisny v době březosti
a celé období, pokud je hříbě
pod klisnou. Pokud vezmeme
na vědomí, že během celého
období značně kolísá látková
výměna, a to vlivem prostředí, momentálního klimatu
a ročního období, které se
v jednom místě průběžně
mění, a tím si též můžeme
vysvětlit, proč jedinci z téhož
páru rodičů jsou často velmi
rozdílní.
V zootechnické praxi se
rodokmen jednotlivých chovných jedinců zaznamenává
do plemenné knihy. Tyto plemenné knihy vedou původy
po otcích a z matek. V nejstarších dobách znali arabští
Beduini původy svých koní
po několik generací a předávali je z otce na syna v ústním podání. Nejstarší známá
psaná plemenná kniha je asi
plemenná kniha anglického
plnokrevníka – General Stud
Book, založená v roce 1791.
V této plemenné knize jsou
zapsáni všichni angličtí plnokrevníci narození po tomto
roce. A tak i definice anglického plnokrevníka je jednoduchá: anglický plnokrevník
je kůň, jehož oba rodiče jsou
zapsáni v plemenné knize
anglického
plnokrevníka.
Plemenná kniha potom slouží

jako podklad na sestavení krevních linií. Pokud sledujeme přehled potomků samčího pohlaví
– hřebců pocházejících po jednom plemeníkovi, jmenujeme
ho krevní linií. Pokud jde o významnější hřebčí linii (Furioso,
Przedswit), používá se termín
kmen. Pokud sledujeme přehled potomků samičího pohlaví
– klisen až k jedné zakladatelce, jde o rodinu, nebo také
o rod. Jestliže jde o přenášení
vlastností z rodičů na potomstvo, je značný rozdíl zda jde
o samečka nebo o samičku, jelikož samčí potomci mají delší
periodu vývinu, a proto větší
přizpůsobivost podmínkám odchovu než klisničky, jejichž vývin končí dříve. Proto v procesu
vývinu podléhají vlastnosti synů
větším změnám vlivu prostředí
než vlastnosti dcer po stejném plemeníkovi. Průběhem
různých podmínek mají dcery
větší možnost plnějšího rozvoje
vlastností zděděných po otcích
než synové. Pokud se mladí
koně v odchovu, kteří jsou ještě
ve stádiu růstu a vývoje, dostanou do horších, méně vhodných
podmínek, postihne to více
hřebečky, kdežto kvalita dcer
déle odolává nepříznivým podmínkám. Opačně je to pokud
se podmínky v odchovu kvalitativně zlepší, pak se zpravidla
objeví větší počet zdařilých hřebečků než klisniček, neboť ty se
během kratšího vývoje nestačily
rychle přizpůsobit zlepšeným
podmínkám.
Již v historii staří Arabové
stavěli chov arabského plnokrevníka na rodech klisen,
kdežto hřebcům byl přičítán
daleko menší význam. Také
klisnu nebylo prakticky možné
získat, kdežto hřebci byli prodejní. Tato praxe se opět vrací.
Většina současných plemenných
knih (holštýnská, KWPN, SF) zaměřených na chov sportovních
koní je soustředěna na sledování rodin. Podstatou není dosáhnout vysoké čistokrevnosti,
ale rozhodující a žádoucí jsou
jezdecké a sportovní vlastnosti,
především výkonnost v parkurových soutěžích, ale i v drezůře
a všestrannosti. Pokud se u sledované rodiny opakovaně rodí
jedinci, kteří vykazují ve velké

Ilustračná fotografia. Foto: I. Kido
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míře nadprůměrné sportovní výkony na rozdíl od ostatních, kde
se vynikající potomek vyskytne
jen ojediněle nebo vůbec. Je reálný předpoklad, že i další potomci z této rodiny budou ve sportu
úspěšní. Ovšem musí být respektovány některé chovatelské
zásady. Při výběru rodičovských
párů je třeba se soustředit vždy
na zlepšení pouze jednoho, rozhodujícího znaku, přičemž otec
plemeník by měl být výrazným
nositelem tohoto znaku, a jeho
plemenná hodnota musí výrazně
převyšovat plemennou hodnotu
jakou má matka, a zároveň je
třeba vědět, který konkrétní
znak chcete zlepšit (sílu odrazu,
techniku skoku). Např. příslušníci
linie Cor de la Bryére naprosto
pozitivně zlepšují techniku skoku. Přesto je nezbytně třeba si
na potomstvu plemeníka ověřit,
zda pozitivně přenáší námi požadovanou vlastnost – znak.
Je poměrně tenká linka mezi
šlechtěním a množením. Nejčastější způsob u nás je množení,
kdy se chovatel rozhoduje na základě reklamy, kde majitel hřebce vychválí ve všech možných
směrech nabízeného hřebce, ale
většinou se nedozvíte to základní: jaké vlastnosti přenáší a jaké
je procento pravděpodobnosti,
že potomstvo tyto vlastnosti
zdědí. K výběru hřebce zpravidla
chovatele vede ta skutečnost, že
„mě se ten hřebec líbí“. Šlechtění především vyžaduje naprosto
objektivní zhodnocení matek,
a to ne jenom exteriéru, ale též
interiéru, kam nezbytně patří
výkonnost a odhad plemenné
hodnoty. Teprve po stanovení cíle
může nastat výběr plemeníka,
přičemž nesmíme zapomenout
na místní půdně – klimatické
podmínky, protože ty se na různých místech naší vlasti mnohdy
diametrálně liší, mají zásadní
vliv na kvalitu potomstva a jsou
jiné na Hané jako v podhůří Šumavy nebo v Košicích. Snad se mi
podařilo vysvětlit některé zásady,
a nikdy není od věci poradit se
s některým z odborníků, avšak
pozor: „Mnoho povolaných, málo
vyvolených“.
V. Štěrba
Rada plemenné knihy ČT,
Česká společnost hipologická
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A NAOPAK, MY SA MÔŽEME INŠPIROVAŤ U NICH ...

KEĎ O NAŠE SKÚSENOSTI MAJÚ ZÁUJEM AJ V ZAHRANIČÍ
Aj keď to znie až dvakrát paradoxne, lebo v tomto prípade
to zahraničie je Česká republika a druhýkrát je paradoxom
to, že kedysi sme poznatky a výsledky štúdií využívali my
práve z dnešných Čiech. Ale možno práve to je na tom
všetkom krásne, že aj keď sme dnes samostatné republiky,
odborné, pracovné, ale aj priateľské väzby sa nepopretŕhali
a spolupráca pokračuje úspešne ďalej.
V tomto prípade ide o skúsenosti a ekonomické
ukazovatele chovu chladnokrvných koní na Slovensku, o ktoré
mali záujem realizátori projektu „Analýza současného stavu
chladnokrevných koní vhodných pro lesní hospodářství,
skutečnost a potenciál uplatnění a návrh opatření pro zvýšení
jejich využití v LH – s vylišením národních plemen (norik,
slezský norik, českomoravský belgik)“. Výzvu na realizáciu
výskumného projektu vypísala Grantová agentúra podniku
Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové v roku 2015,
a záujem prejavili viacerí kandidáti. Vo výberovom konaní
uspela Foresta SG, a. s., Vsetín, ktorá už v koncepte
ponúkla okrem iného aj využitie skúseností s chovom norika
na Slovensku. Po zvládnutí všetkých formalít pristúpila
Foresta k zostavovaniu realizačného tímu a na Slovensku
oslovila mňa. Dôležitú rolu v tom zohral fakt, že svojho času
som bol autorom štúdie o vplyve chovu koní v rámci Lesov
Slovenskej republiky, š. p., na ekonomiku podniku. A aj keď
dnes pracovne nie som v spojení so SCHK Dobšiná, použitá
metodika a výsledky práce zavážili. Po odbornej stránke
samotného chovu koní bol bezpochyby najvhodnejším
spolupracovníkom Ing. Vladimír Šmelko, vedúci Správy chovu
koní Dobšiná.
Náš príspevok bol jednak v predstavení histórie chovu koní
na Muráni, ale aj aktualizované ekonomické ukazovatele
tohto chovu za posledné roky. Na historických faktoch
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nie je čo meniť, tie sme použili
z predchádzajúcich štúdií, doplnili
sa posledné roky, aktualizovali sa
stavy chovných kobýl a plemenných
žrebcov, počty žriebät, predaných
koní,
zamestnancov,
stavebných
objektov či strojného parku. Metodika
vyhodnocovania
ekonomických
ukazovateľov, ktorá bola navrhnutá
a použitá už v roku 2004, vyhovovala
aj pre tento projekt, a preto sa
posledných
päť
rokov
doslova
rozpitvalo na drobné, aby bolo zrejmé, z čoho všetkého
sa náklady a výnosy chovu koní skladajú. Následné analýzy
nákladov a výnosov, SWOT analýza a aj odporúčania,
čo všetko treba mať na zreteli pri úvahách o zriadení
veľkochovu koní, boli vedúcim realizačného tímu prijaté
pozitívne a potrebovali len nepatrné korektúry. Vyhodnotili
sa aj skúsenosti furmanov pri práci s koňmi pre lesnícke
podniky, a práve tu je aktuálna druhá časť nadpisu tohto
príspevku. Na Slovensku totiž za prácu v sústreďovaní
dreva koňmi nie sú žiadne stimuly, aby sa tento, k porastu
najšetrnejší spôsob vypratávania dreva z lesa, používal
vo väčšom objeme. Práve u susedov je to diametrálne
odlišné. Podpora obhospodarovateľa lesa za každý vyblížený
kubík dreva koňmi je na úrovni 40,- Kč, a zvažuje sa ďalšie
navýšenie tejto sumy. Táto podpora je poskytovaná priamo
Ministerstvom zemědělství ČR. Preto je namieste otázka, či
by sa aj na Slovensku našla v prvom rade vôľa, v druhom rade
finančné krytie a v treťom rade realizácia platieb tak, aby
to nebolo viac náročné, ako samotný príspevok. Podporné
odborné argumenty k dispozícii sú!
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Súčasťou riešenej problematiky boli aj
dva odborné semináre, ktoré boli v novembri
minulého roka. Prvý bol priamo v budove Lesov
ČR, s. p. v Hradci Králové, a druhý vo Vsetíne.
Účasť zástupcov chovateľských zväzov koní,
samotných furmanov, ale aj zástupcov lesníckych
podnikov
obhospodarujúcich
lesy
dávala
predpoklad k rôznorodej diskusii. Do Vsetína dokonca prišli
aj zástupcovia slovenských furmanov. Každý zo spomenutých
skupín účastníkov si z príspevkov odniesol určite pre
seba to najpodstatnejšie. Pre českých furmanov bola asi
najprínosnejšia prezentácia Ing. Ludvíka Pavlíčka „Současná
situace využívání potahů v lesnictví, nákladovost a dotační
podpory“. Náš príspevok „Situácia v oblasti chovu a využitia
koní v rámci Lesov Slovenskej republiky, š. p.“ vyvolal
množstvo otázok, a spolu s odpoveďami sa ďaleko presiahol
čas vymedzený na túto tému.
Samotný výstup projektu, ktorý má 202 strán
(a jeho finálna verzia je na webe: https://lesycr.cz/
grantova-sluzba-projekt/analyza-stavu-chladnokrevnychkoni-vhodnych-pro-lesni-hospodarstvi-a-potencialu-jejichuplatnitelnosti-identifikace-hlavnich-prekazek-zvysovani-j
ejich-vyuziti-v-lh-a-navrh-opatreni-na-jeho-podporu/) bol
vo februári 2017 predložený Lesom Českej republiky, s. p.,
Hradec Králové. V súčasnosti priamo na MZe ČR vytvárajú
tím odborníkov z rôznych odborov, ktorých sa štúdia týka,
aby sa mohlo vytvoriť jednotné koordinované stanovisko,
na základe ktorého by sa mohli realizovať konkrétne kroky
a opatrenia, vrátane tých v pôsobnosti LČR. A aj keď tieto
kroky zatiaľ postupujú pomaly, ako mi napísal vedúci
projektového tímu Ing. Ludvík Pavlíček: „Nadále nezbývá
než věřit, že se „koňské“ věci pohnou správným směrem.“
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Veľavravný, a aj pre pomery na Slovensku aktuálny je
záverečný apel v projekte – citujem: „Aktuálnu situáciu
v oblasti využívania chladnokrvných koní v lesníctve
vrátane s tým súvisiacich oblastí je možné označiť
za NEUSPOKOJIVÚ. K dlhodobo neudržateľným ekonomickým
podmienkam prevádzkovania podnikateľskej činnosti kočiša
v lese sa pridáva zaniknutie sústavy aktívneho vzdelávania,
ekonomicky dlhodobo neudržateľné podmienky chovu
plemenných koní, niektoré problémy v plemenitbe, skúškach
výkonnosti a tak isto negatívne dopady niektorých nástrojov
dotačnej politiky. Nejedná sa o problémy neriešiteľné.
Pretože je však tento stav výsledkom dlhodobého pôsobenia
radu negatívnych faktorov, vedie už dnes k úpadku tohto
oboru podnikania a významnému úbytku kvalifikovaných
pracovníkov. Pritom i naďalej platí, že KÔŇ DO LESA PATRÍ
a má svoje opodstatnenie ako z hľadiska spoločenského
a chovateľského, tak i z hľadiska stavu lesného ekosystému.
Pokiaľ chceme ako spoločnosť udržať kone v lese, je
nevyhnutné stanoviť celkovú koncepciu krokov a opatrení
na jeho podporu (riešenie iba dielčích častí situáciu
efektívne nevyrieši) a podnietiť vznik spoločného úsilia
väčšiny zúčastnených strán. Za danej situácie tu vznikla
spoločenská výzva: VRÁŤME KOŇA DO LESA!“.
Nám, slovenským spoluautorom ostáva na záver
poďakovať za príležitosť podeliť sa o naše skúsenosti, veľmi
dobrú spoluprácu a výbornú tvorivú atmosféru pri všetkých
stretnutiach. No a veríme, že to nebola posledná spolupráca
cez hranice našich krajín a že spolu vytvoríme ďalšie
efektívne a tvorivé kolektívy riešiteľov štúdií a projektov.
Ing. I. Viszlai
Foto: archív autora
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MINIKLUSÁKY - DVA TRIUMFY SANY V BRATISLAVE, CELKOVOU VÍŤAZKOU VIKY

MINIKLUSÁKY - ČESKÁ PREMIÉRA PRE DOMÁCU MAJDALENKU
Historicky prvý test miniklusákov
v Českej republike sa v predposlednú júlovú sobotu konal na hipodróme Bravantice neďaleko Ostravy. Dostihy poníkov
v sulkách, ktoré boli súčasťou riadneho
klusáckeho mítingu, aj tento raz pútali
mimoriadnu pozornosť divákov i médií.
Zápolenie na severe Moravy bolo zároveň treťou položkou seriálu Slovak Mini
Trotter Cup 2017.
Organizátori zaradili Cenu Equi Forum
(miniklusáky, 640 m, 3r+, méty), do stredu klusáckeho popoludnia a vymedzili
mu osobitný priestor, účastníci tak mali
dostatok času na nahrievanie. Na štart
sa postavila pätica poníkov, pričom až
kvarteto pricestovalo zo Slovenska.
Našim želiezkam v ohni však dokonale
vypálila rybník jediná česká zástupkyňa
Majdalenka zo stajne Hanka. Desaťročná belka v opatere skúseného Antonína
Vinklárka pod taktovkou jeho dvanásťročného vnuka Tomáša Kreuzhubera
dokázala napriek opakovanému bočeniu
v priebehu dostihov vyhrať o štyri a pol
dĺžky za 2:28,93.
Striebro po vzore zo Šurian vybojovala
usilovná Csinos zo stajne VEJOBA TEAM,
ktorá mala v sulke debutujúcu trinásťročnú vodičku Veroniku Vargovú, a o prvenstvo ju pripravilo zbytočné rozdávanie metrov v oblúku pred cieľovou rovinkou. Bronz získala výbornou koncovkou
matadorka Zuzka, ktorá nastupovala
s prídavkom dvadsiatich piatich metrov,
pretože mala v sulke dospelú majiteľku
stajne Modráčik Andreu Kirkovú, idúcu
mimo súťaž mladých jazdcov. Tesná štvrtá pozícia napokon zostala pre jej dcéru
Koru zo stajne PlayAda Stables. Až piata
priečka bola sklamaním pre papierovú
jednotku stajne VEJOBA TEAM Lussy.
Exteriérovo vyššia víťazka z Topoľčianok
však nastupovala s prídavkom päťdesiatich metrov a dosiahla najlepší kilometrový čas spomedzi všetkých účastníkov.

Až záverečný piaty diel „Slovak Mini Trotter Cup 2017“
priniesol definitívnu podobu šampionátu miniklusáckych
dostihov. Po dvoch zápoleniach v Šuranoch a Topoľčiankach, respektíve jedných dostihoch v moravských Bravanticiach a Senici, sledovali diváci dva testy v Bratislave,
ktoré dokonale zamiešali celkovým poradím medzi poníkmi
v sulkách a malými vodičmi.
V dramatickom finále na centrálnom hipodróme v petržalskom Starom háji sa dva razy presadila desaťročná
tmavá hnedka Sany zo stajne Nýrwest-Nýrovce, ktorá sa
do seriálu miniklusákov zapojila až na augustovom podujatí
v Senici. Najprv triumfovala v „šprintérskej“ Cene TV RIK
(350 m, 3r+, méty), ktorú napriek štyridsaťmetrovému
prídavku opanovala v čase 1:12,0. Jediná zahraničná účastníčka Majdalenka (Stáj Hanka) s Tomášom Kreuzhuberom
po rýchlom štarte dlho viedla, ale napokon len bránila
striebro pred stajňovou kolegyňou víťazky Viky, ktorá bojovala o celkový triumf v seriáli. Často cválajúca veteránka
Zuzka (Stajňa Modráčik) finišovala štvrtá pred Kiki (Count
of Tuscany), ktorá sa dlho držala v popredí. Poradie uzavrel
trojročný debutant Harry (Count of Tuscany).
Aj vrchol sezóny v podobe Slovenského miniklusáckeho
derby (700 m, 3r+, méty) pod patronátom českej stajne
Hanka vyšiel najlepšie pre Sany. Najvyššia účastníčka dostihov pridala napriek predpísanému päťdesiat metrovému
vstupnému manku druhý triumf za 2:22,2 a v poslednej
chvíli tak do čela Šampionátu vodičov miniklusákov katapultovala štrnásťročnú Barboru Mihályovú na úkor zdravotne indisponovaného Juraja Rekeňa, ktorý po dvojnásobnom
úspechu v Šuranoch vynechal väčšinu sezóny. Druhú priečku
si zopakovala česká belka Majdalenka, a tretia opäť finišovala Viky s Jessikou Kissovou, ktorá však získala dostatok
bodov, aby sa dostala na čelo poradia poníkov pred šaliansku suverénku Miňu. Štvrtá priečka znova pripadla Zuzke
a piate miesto vybojovala pošetrená Kora (PlayAda Stables)
pred unavenou Kiki.
www.harness.sk

Ceny

Výsledková listina pre dostihy poníkov v sulkách:
Bratislava, 10. septembra 2017

Majdalenka (Stáj Hanka) s Tomášom Kreuzhuberom
Sany zo stajne Nýrwest-Nýrovce, v sulke Barbora Mihályová

Po piatich odbehnutých dostihoch
zostáva na čele seriálu trojnásobná premiantka Miňa zo stajne SOŠ Šaľa, ktorá
nazbierala až 37 bodov. Druhú pozíciu
okupuje Viky zo stajne Nýrwest-Nýrovce
s dvadsiatimi dvomi bodmi, ktorá takisto
vynechala českú položku v miniklusáckom kalendári. Medzi mladými vodičmi
stále patrí priebežné prvenstvo deväťročnému Jurajovi Rekeňovi, ktorý dva
razy uspel v Šuranoch, ale začiatkom
júna utrpel pri voltížnych pretekoch vážne zranenie hlavy a do konca sezóny si
do sulky nesadne ...

Poradie Meno

Stajňa

Vodič

Metráž

1./1.

SANY

Nýrwest - Nýrovce Barbora Mihályová

2./2.

MAJDALENKA Stáj Hanka

3./3.

VIKY

Nýrwest - Nýrovce Jesika Kissová

390 m

4./4.

ZUZKA

Stajňa Modráčik

Michal Czucz

370 m

5./5.c

KIKI

Count of Tuscany

Sofia Muráriková

370 m

6./6.c

HARRY

Count of Tuscany

Nelly Skladanová

350 m

N

KORA

PlayAda Stables

Ivana Sitárová

350 m

390 m

Tomáš Kreuzhuber 370 m

Slovenské miniklusácke derby
(miniklusáky, 700 m, 3r+, méty)

D. Skladan
www.harness.sk
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Cena TV RIK (miniklusáky, 350 m, 3r+, méty)
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Poradie Meno

Stajňa

Vodič

Metráž

1./1.

SANY

Nýrwest - Nýrovce

Barbora Mihályová

750m

2./2.c

MAJDALENKA Stáj Hanka

Tomáš Kreuzhuber

725 m

3./3.c

VIKY

Nýrwest - Nýrovce

Jesika Kissová

750 m

4./4.c

ZUZKA

Stajňa Modráčik

Michal Czucz

725 m

5./5.c

KORA

PlayAda Stables

Ivana Sitárová

700 m

6./6.c

KIKI

Count of Tuscany

Adéla Burešová

725 m

N

HARRY

Count of Tuscany

Nelly Skladanová

700 m
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OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V SKOKU NA KONI – ŠAMORÍN 2017
V dňoch 21. – 24. 9. 2017 sa v Šamoríne uskutočnili Majstrovstvá Slovenska dospelých v skoku na koni. Majsterkou
Slovenska dospelých, kategória A, sa stala Monika Noskovičová s kobylou Abanta van de Huiskens (belgický teplokrvník
po Vigo d´Arsouilles z Danza Plaffitco). V kategórii žien sa stala majsterkou Slovenska Barbora Sokolová s kobylou Reyna Wavo
(slovenský teplokrvník po Ballast z Ramon). V mladých koňoch do 8 rokov zvíťazil Tomáš Kuchár s belgickým teplokrvníkom
Elasko Hero (po Erco Vant Roosakker z Laska-III). V kategórii družstiev sa víťazom stalo družstvo Bratislavskej oblasti 4
v zložení Ján Cigan ml. – Derby, Maroš Kuchár – Cywan Toltien, Laura Bargarová – Devareaux, Juraj Poláš – Carry Girl.
Všetkým víťazom gratulujeme. Bližšie info z Majstrovstiev Slovenska dospelých v parkúrovom jazdení prinesieme vo Svete
koní 4/2017.
FG
Foto: L. Grancová

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V SKOKU NA KONI – ŠAMORÍN 2017
Majsterka Slovenska dospelých, kategória A - Monika Noskovičová s kobylou Abanta van de Huiskens

Majsterka Slovenska v kategórii žien - Barbora Sokolová s kobylou Reyna Wavo
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OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ZÁPRAHOCH – MOTEŠICE 2017

Podolie – 24. 6. 2017

Prvý septembrový predĺžený víkend sa
v areáli Žrebčína Motešice uskutočnili historicky prvé Majstrovstvá Slovenskej republiky v jednozáprahoch. Na štartovej listine
M-SR bolo zapísaných 6 jazdcov so siedmimi
koňmi z klubov JK pri NŽ Topoľčianky, JZK
EQUS Poprad a TJ Žrebčín Motešice. V rámci
otvorenej súťaže H1 štartoval aj zástupca
z Českej republiky zo Zemského žrebčinca
v Tlumačove. Kategória H2 dvojzáprahy sa
pre nenaplnenie dostatočného počtu jazdcov
nekonala. Kvalifikáciu na blížiace sa M-ČR si
prišli splniť aj zástupcovia z ČR, menovite
dvojzáprah z OZ CAO – Jezdecká stáj JUKO
a štvorzáprah z JS Valentino.
Prvý deň jazdci absolvovali v doobedňajších hodinách veterinárnu kontrolu, ktorou
úspešne prešli všetky kone. V poobedňajších
hodinách prebehla prvá časť súťaže – drezúra, z ktorej si víťazstvo odniesla domáca
jazdkyňa Marcela Viochnová so štvorročným
plemenným žrebcom Nonius XIX-20 Šarkan,
na druhom mieste sa umiestnil Ján Bíro z JK
pri NŽ Topoľčianky so žrebcom Favory XII-10,
a na treťom mieste opäť Marcela Viochnová
so svojím druhým koňom Catalin IX-16 Saigon.
Druhý súťažný deň pokračoval maratónom, v ktorom si prvenstvo vybojoval Michal Žák so žrebcom De Rossi zo Zemského
žrebčinca Tlumačov, na druhom mieste sa
umiestnil Ján Bíro z JK pri NŽ Topoľčianky
so žrebcom Favory XII-10, a tretiu priečku
obsadil Ľudovít Kurkin z JZK EQUS Poprad
so svojím valachom Puškin. Vo večerných
hodinách sa ekipy stretli pri ohni, kde okrem
dobrej nálady, harmoniky a spevu nechýbali
klasické opekačkové pochúťky.

Príjemnú športovú sobotu mohlo prežiť
15 furmanov a ich výborných koní na pretekoch v Podolí. Obec Podolie a Poľnohospodárske družstvo Podolie zorganizovali už 14. ročník furmanských pretekov
„Podolská konská show“.
Horúce počasie neodradilo furmanov od bohatej, dokonca i zahraničnej,
účasti. Vysporiadali sa so všetkými jeho
nástrahami a spolu s pomocným personálom a divákmi dospeli až do napínavého
záveru. Ako tu už väčšinou býva, ťažký
ťah priláka najviac nových zvedavcov
i skalných fanúšikov, čo výrazne vplýva
na atmosféru a snahu súťažiacich.
Poďme však poporiadku. Domáci
pretekár a zároveň organizátor pán Jozef Halás tradične pripravil zaujímavú
technickú trať na „Furmanský slalom“.
Každý rok prekvapí novou kombináciou
prekážok, na ktorých sa nie vždy všetkým
darí. Ale aspoň sa tu ukáže, ako vie ktorý
pretekár spolupracovať so svojím párom.
Nejde vždy len o rýchlosť a silu, ale aj
o dar v rukách a um vybrať si správnu
cestu. Najlepšie si tu počínal Ján Francisty ml. z Krupiny s párom koní Doudou de
la Hachette a Elegan s výsledným časom
2:33,06. Za ním ako druhý skončil Tibor
Tóth z Kolárova (kone Maček – Litvor)
a tretí Jozef Jurko z Ľubovca (kone Princ
– Baron z Lipský).

Majster Slovenskej republiky v jednozáprahoch pre rok 2017
Ján Bíro s koňom Favory XII-10 z JK pri NŽ Topoľčianky
Víťaz maratónu M. Žák s koňom De Rossi

„Prácu s drevom“ zatraktívnila už druhý rok takzvaná hojdačka. Furman musí
vyviezť drevo na pripravenú kladu tak,
aby zotrvalo vyrovnané, bez dotyku oboch
koncov a zeme, aspoň 3 sekundy. Niekedy
sa aj tento čas zdal nekonečný a napätie
rástlo. Diváci odmenili každé úspešné
absolvovanie zaslúženým potleskom. Víťazom druhej súťažnej disciplíny sa stal
Patrik Játy zo Pšurnovíc.

Víťaz parkúru Ján Bíro s koňom Favory XII-10

Tretí súťažný deň sa jazdci stretli doobeda
vo vozatajskom parkúre, kde najviac zručnosti preukázal Ján Bíro s koňom Favory XII10 z JK pri NŽ Topoľčianky pred druhým
Michalom Žákom zo Zemského žrebčinca Tlumačov s koňom De Rossi a tretím MVDr. Ivanom Babíkom z TJ Žrebčín Motešice s koňom
Nonius XXXII Notár.

Do finálového kola v „Ťažkom ťahu“
sa dostali dvaja pretekári, ktorí museli
zvládnuť konečnú hmotnosť 3 100 kg.
Víťazom sa nakoniec stal Miroslav Šúlava
z Klubiny pred Pavlom Kitašom z Golianova.

Trojdňové zápolenie ukončil poobede slávnostný nástup kočiarov a dekorácia víťaza
a umiestnených. Pri tejto príležitosti záprahoví jazdci odovzdali plaketu MVDr. Ivanovi
Babíkovi ako ich poďakovanie za podporu
a rozvoj jednozáprahov na Slovensku. Majstrom Slovenskej republiky v jednozáprahoch
pre rok 2017 sa stal Ján Bíro s koňom Favory XII-10 z JK pri NŽ Topoľčianky, ktorému
srdečne aj týmto spôsobom blahoželáme.

Najlepším furmanom celého dňa v Podolí sa stal Patrik Játy tesne pred Tiborom
Tóthom, pričom o víťazstve pri rovnosti
bodov oboch furmanov rozhodlo lepšie
umiestnenie v ťažkom ťahu.
Ďakujeme všetkým furmanom za účasť
a celému kolektívu organizátorov za plynulý priebeh pretekov.

M. Viochnová
Foto: archív autorky
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B. Rusnáková
Foto: archív OU Podolie
Víťaz drezúry M. Viochnová s koňom Nonius XIX-20 Šarkam
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JUBILEJNÍ XV. ROČNÍK SOUTĚŽE „O RUCHADLO BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH“ V PARDUBICÍCH, HISTORICKY
POPRVÉ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Velušovce – 2. 9. 2017
V obci Velušovce sa dňa 2. 9. 2017 uskutočnil už tretí ročník
furmanských pretekov o majstra Považského Inovca pod vedením hlavného rozhodcu Ing. Vladimíra Šmelka a rozhodcov
Ľubomíra Kamasa, Jozefa Játyho a Miroslava Kubeláka. Návštevníci zo širokého okolia si prišli vychutnať hlavne kvalitný
kultúrny a športový zážitok. Slnečné počasie prispelo k príjemnému priebehu celej furmanskej súťaže. Na furmanských
pretekoch sa celkovo zúčastnilo 10 párov. Furmani sa museli
so svojimi ťažnými koňmi popasovať s troma náročnými disciplínami a mimoriadne komplikovanou traťou.
Tradične prvá súťažná disciplína bol „Furmanský slalom“.
Zostava prekážok doplnená o vodnú priekopu dôkladne preverila obratnosť zúčastnených dvojzáprahov. Diváci sa presvedčili, že napriek mohutnosti a sile sa ťažné kone musia vedieť
obracať aj v úzkych a zradných úsekoch, s ktorými sa bežne
stretávajú v dennej praxi. Predpoklad najväčších strát vzácnych sekúnd sa očakával pri bludisku, ale aj pri cúvaní v pomyselnej stodole. Napriek tomu však s časom 4:26:35 získal
prvé miesto Ľuboš Dobrotka so svojimi koňmi Oleg a Oidipus.
Druhé miesto patrí Pavlovi Kitašovi, a na treťom mieste skončil Jiří Martinek z Českej republiky. Hlavnému usporiadateľovi
Máriusovi Sondorovi sa však v tejto disciplíne nepodarilo uspieť
a skončil na 9. mieste.
Po krátkej prestávke a prestavbe trate mohla začať druhá
disciplína „Práca s drevom“, ktorá preverila samotnú prácu
s koňmi, ich poslušnosť a zvládnutie časovej náročnosti. S najlepším časom 5:49:11 sa na prvej priečke umiestnil Ján Francisty ml., ktorého kone Cedrik a Dollar predviedli najlepšiu
obratnosť pri práci s drevom. Na druhom mieste skončil Ľuboš
Dobrotka, a tretie miesto patrí Patrikovi Játymu. Bohužiaľ,
hlavný usporiadateľ neuspel ani v tejto disciplíne a bol diskvalifikovaný, čím sa pripravil o možnosť dobrého umiestnenia
v tejto súťaži. Po druhej disciplíne nasledovala hodinová prestávka, kde sa furmani mohli najesť a postarať o svoje kone.
Posledná disciplína „Ťažký ťah“ preverila silu a súhru koní.
Prvé miesto v ťažkom ťahu získal Miroslav Šulava ml., ktorého
kone Malý Kuba a Szaman potiahli sane s nákladom až 2 975 kg.
Druhé miesto získal Pavol Kitaš, a tretie domáci usporiadateľ
Márius Sondor. Aj keď sa nepodarilo v tejto disciplíne prelomiť
rekord z minulého roka, diváci ho vyvážili svojou početnou
návštevnosťou (cca 2 200 ľudí).
Po ukončení tretej disciplíny nasledovalo celkové spočítanie bodov. Na konečnom stupni víťazov sa umiestnil na zlatej
priečke Ľuboš Dobrotka s koňmi plemena muránsky norik: Oleg
a Oidipus. Strieborná priečka patrila Pavlovi Kitašovi s jeho
koňmi Zaster a Osterman. A „poslednú“, bronzovú priečku si
zaslúžil Ján Francisty ml. a jeho kone Cedrik a Dollar.
Príjemný priebeh súťaže ukončila záverečná slávnostná
dekorácia najlepších furmanov 3. ročníka furmanskej súťaže
vo Velušovciach.
Mgr. D. Sondorová
Foto: Z. Podhorská

V roce oslav 190 let převratného vynálezu ruchadla
(více v závěru článku) se jubilejního XV. ročníku této
pardubické soutěže k naší velké radosti účastnil i pár koní
reprezentující Slovenskou republiku. V rámci tradiční výstavy „Koně v akci“ se již od roku 2003 tato soutěž, určená pro pracovní koně, koná na závodišti Velké pardubické
na oranici u Poplerova skoku.
Jako historicky první zahraniční soutěžící se tak zde
představil se spřežením klisen plemene muráňský norik
(Jura a J.T. Kola, obě po Tischler Vulkan I SK) pan Martin
Veterník z Príboviec u Martina. Letošní soutěž se konala
takřka za neregulérních podmínek, od čtvrtka do sobotního rána napršelo 48 mm srážek, na některých parcelách
porůznu stála voda a do bahna se koně místy bořili až
po spěnkové klouby. Všichni soutěžící a jejich koně se ctí
v tom doslova bahně obstáli a vylosované parcely řádně
doorali. Jen musím dodat, že kdyby tento pozemek se měl
orat traktorem, tak ten by se tam tzv. zahrabal a utopil.
Koně tím opět dokázali svoje nesporné výhody čtyř kopyt
a svoji univerzálnost.
Slovenský reprezentant (Martin od Martina) navíc ani
nevyužil slíbenou výjimku z českých oficiálních pravidel,
že jako „prvooráč“ (tj. účastník těchto soutěží úplně
poprvé) má možnost mít pomocníka u opratí nebo u klečí
pluhu, a dokázal tak, že se svými koňmi doma běžně pracuje a všichni „umí“. A že „umí“ dokázal získáním třetího
místa s odstupem pouhých 5 bodů na takřka každoročního
vítěze Oskara Sněhotu a pouhý 1 bod za druhým v součtu
výsledků od šesti rozhodčích.
Je velmi potěšitelné a také doufám, že se tímto ještě
více rozvine vzájemná spolupráce „na poli orby“ tak, jak
tomu již např. bylo v loňském roce v Hodějicích u Slavkova a recipročně čeští oráči letos v červnu na Celoslovenské
výstavě ve Dvorech nad Žitavou.
Na závěr pro doplnění trochu z historie vzniku ruchadla
tzv. „veverčete“:
František Veverka (1796 – 1849) byl rolníkem a bratranec
Václav Veverka (1799 – 1849) kovářem. Na svém vynálezu
společně pracovali tři roky a veřejně ho předvedli na poli
za rybitevskou kovárnou v roce 1827. Do té doby používaný původní tvar hákové radlice po dlouhé sérii pokusů
upravili tak, že půdu nejen krájela, ale také šroubovitým
tvarem desky optimálně obracela a hlavně drolila a kypřila
tj. „ruchala“. Předčili tak tím tzv. skotskou radlici, a navíc šla u ruchadla nastavit na kolečkách i hloubka vlastní
orby, tak jak je to běžné na nynějších pluzích. Bohužel si
však tento převratný a ojedinělý vynález tehdy nenechali
patentovat, ten se pro své nesporné výhody poměrně
rychle šířil hlavně v okolí a následně i v zemích habsburské monarchie, a byl jim záhy ukraden německým úředníkem z Choltic. Ten ho nechal podle jejich vzoru vyrobit
a v roce 1832 ho předvedl pod svým jménem na Hospodářské výstavě v Praze. Oba bratranci pak zemřeli nakonec
v bídě. Spor o autorství ruchadla v té době vyvolal vleklé
protiněmecké národnostní rozepře, a až v roce 1883 bylo
přiznáno již dávno nežijícím bratrancům z Rybitví.
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Ing. J. Navrátil, CSc.
Společnost pro orbu koňmi ČR
a Svaz chovatelů Shagya araba ČR
Foto: J. Bělohlav
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MAJSTROVSTVÁ FURMANOV – AFUS
1. 7. 2017. Nezvyčajne skorý dátum tento rok
pripadol pre Majstrovstvá furmanov – AFUS. Rozhodcovský zbor so štartujúcimi tentokrát hostila malebná
obec na východe Slovenska – Belá nad Cirochou. Táto
udalosť bola príznačná k novovybudovanému „furmanskému areálu“.
Preteky sa pre súťažiacich začali už v piatok, kedy
boli oboznámení s pravidlami jednotlivých disciplín,
hodnotením a výslednou traťou. Prvý štartujúci odštartoval okolo 9. h. ráno za neúprosného dažďa,
ktorý nás sprevádzal celý deň. Prvá disciplína – vozatajská, sa po prvom pretekárovi musela pozmeniť,
keďže jednoduchá prekážka – „cúvačka“ sa stala
neabsolvovateľnou pre kone, ktoré keď do nej vošli,
zapadli až po kolená, a taktiež sa z mierneho potôčika stal neprekonateľný potok. Po miernych úpravách
trate disciplína mohla pokračovať. O náročných poveternostných podmienkach, blate a zložitej trati svedčia aj výsledné časy pohybujúce sa až okolo 6 minút.
Aj napriek tomu sa túto disciplínu podarilo absolvovať
všetkým 14 furmanom. Trať najlepšie zvládli kone
Dollár a Kocúr furmana Janka Francistyho z Krupiny.
Pomyselné striebro patrilo Michalovi Raškievičovi
z Kamienky, a červená kokarda bola pripnutá na uzdy
domácich žrebcov Jána Suška.
Druhá disciplína – „štvorec“, bola pre nepriazeň
počasia zrušená a po krátkej úprave trate nasledovala v poradí tretia disciplína – „slalom s drevom“.
V náročnom teréne si najlepšie a tým aj najrýchlejšie
počínal reprezentant z Golianova Pavol Kitaš s Pejom
a Montym, za ktorými len o pár sekúnd zaostal Ján
Francisty st. Bronzovú medailu a ceny prislúchajúce
tretiemu miestu si domov odnášala trojica z Brezovice na čele s Jakubom Ďuricom.
Po obednej prestávke nasledovala kráľovská a posledná disciplína dňa – „ťažký ťah“. V ňom potvrdil
vysoké kvality a dobrú kondíciu koní Macka a Kariho
domáci reprezentant Ján Suško, ktorého žrebce ako
jediné prekročili cieľovú hranicu 50 metrov. Pár koní
Janka Francistyho obsadil pomyselnú druhú priečku,
a výslednú záťaž do vzdialenosti 40 metrov dotiahli
muránske noriky Jozefa Porvazníka.
Na celkového víťaza sezóny 2017 mal celý rok výborne „našliapnuté“ mladý Janko Francisty z Krupiny
s koňmi Dollár a Kocúr, ktorý svoje kvality potvrdil aj
dnes a tak sa stal Majstrom Slovenska – AFUS pre rok
2017. Vicemajstrom SR sa stal Ján Suško s poľskými
chladnokrvníkmi. Bronz na krk založili Pavlovi Kitašovi, ktorý sa taktiež celý rok poctivo zúčastňoval
jednotlivých pretekov.
Celú akciu hodnotím veľmi pozitívne. Rozhodcovia
aj organizačný zbor zabezpečili relatívne plynulý priebeh celého dňa aj napriek zjavnej nepriazni počasia.
Víťazom gratulujem a prajem veľa šťastia do nadchádzajúcej sezóny. Všetkým zúčastneným ďakujem.
Z. Podhorská
Foto: archív autorky
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Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministerky poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR

VSTUP VOĽNÝ

O občerstvenie postarané

9.30 Slávnostné otvorenie 9.45 Furmanský slalom 12.00 Práca s drevom 14.00 Silák – ťažký ťah 16.00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov
Miesto konania: Jazdec Cedos s.r.o. Trenčín - Nozdrkovce

Program:

21. október 2017

MEDZINÁRODNÉ FURMANSKÉ PRETEKY V4

