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organizujú pre chovateľov i vlastníkov koní
a majú propagovať segment chovu koní,
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a výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl.
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INFOSERVIS

INFOSERVIS

Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl
Výkonnostné skúšky chladnokrvných
plemena furioso a slovenský teplokrv- žrebcov a kobýl 2019
ník v roku 2019
Zväz chovateľov koní na Slovensku ako uznaná choZväz chovateľov koní na Slovensku ako uznaná chovateľská organizácia poverená vedením PK plemien furioso
a slovenský teplokrvník, ako aj výkonom kontroly úžitkovosti koní oznamuje, že termín výkonnostných skúšok
žrebcov a kobýl plemien furioso a slovenský teplokrvník
bol stanovený na 25. 10. 2019. Výkonnostné skúšky sa
uskutočnia v areáli Suelin, s. r. o., Bukovec pri Myjave.
V prípade, že ste sa ako majitelia žrebcov a kobýl rozhodli so svojím žrebcom, resp. kobylou výkonnostných
skúšok zúčastniť, žiadame vás o potvrdenie účasti do
10. 10. 2019 z dôvodu aktualizovania katalógu.
Ak nie ste spokojní s fotografiou vášho žrebca uverejnenou na www.horses.sk, je potrebné zaslať aktuálnu fotografiu žrebca s identifikáciou na e-mail adresu
zchks@horses.sk. Zároveň vás žiadame o vyplnenie a
spätné zaslanie tabuľky „C1 Výcvik“ odborne spôsobilou
osobou, t. j. trénerom s licenciou platnou na rok 2019
v rámci EÚ.
Predvádzanie žrebcov a kobýl sa vykonáva v korektnom jazdeckom oblečení. Pri prezentácii koní je
potrebné predložiť: doklad o zaplatení poplatku za
výkonnostné skúšky vo výške 133,- € + DPH pri žrebcoch a 40,- € + DPH pri kobylách poštovou poukážkou
alebo prevodným príkazom na číslo účtu: SK56 0200
0000 0000 1091 7162; pas koňa a Potvrdenie o pôvode
koňa s aktuálnym majiteľom.
Z dôvodu oboznámenia sa žrebcov a kobýl s prostredím, ako aj s metodikou VS – možnosť tréningu skoku
vo voľnosti, a z dôvodu aktualizácie telových mier odporúčame príchod 24. 10. 2019 od 14.00 do 16.00 hod.
Ustajnenie koní je zabezpečené v priestoroch areálu,
cena boxu je 25,- € / deň, kontakt: 0905 779 248.
Pred príchodom do areálu je potrebné predložiť pas
koňa s platnou vakcináciou proti chrípke koní podľa
platnej schémy na rok 2019. Všetky kone prihlásené
na VS musia byť serologicky testované na infekčnú
anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 6
mesiacov, potvrdenie o negatívnom výsledku musí byť
zapísané v pase koňa a predložené pri prezentácii.
Ku skúškam nebudú pripustené žrebce, resp. kobyly,
ktorých majitelia nebudú mať v deň výkonnostných
skúšok uhradený poplatok, nepredložia vyplnenú a podpísanú tabuľku „C1 Výcvik“ a nebudú mať platnú vakcináciu proti chrípke a výsledky testu na EIA.
Predbežný program na 25.
Otvorenie
Hodnotenie typu a exteriéru
Hodnotenie skoku vo voľnosti
Drezúrna skúška, hodnotenie
mechaniky pohybu
a prijazdenosti
Skoková skúška, jazditeľnosť
Vyhlásenie výsledkov VS 2019

10. 2019:
- 9.00 hod.
- 9.15 hod.
- následne
- následne
- následne
- 15.00 hod.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu.
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vateľská organizácia poverená vedením PK chladnokrvných koní a výkonom kontroly úžitkovosti oznamuje, že
termíny výkonnostných skúšok chladnokrvných žrebcov
a kobýl boli stanovené na:
16. 10. 2019 – SCHK Dobšiná
– pre chovateľov z východného a stredného Slovenska;
30. 10. 2019 – Gazdovský dvor Branovo
– pre chovateľov zo západného Slovenska a Považia.
Zraz účastníkov je o 8.00 hod.
V prípade, že ste sa ako majitelia žrebca, resp. kobyly rozhodli výkonnostných skúšok zúčastniť, žiadame
vás o potvrdenie účasti do 5. 10. 2019 z dôvodu aktualizovania katalógu žrebcov a kobýl. Pri prezentácii koní
je potrebné predložiť: doklad o zaplatení poplatku
za výkonnostné skúšky vo výške 133,- € + DPH pri žrebcoch a 40,- € + DPH pri kobylách poštovou poukážkou
alebo prevodným príkazom na číslo účtu: SK56 0200 000
0 0000 1091 7162; pas koňa a Potvrdenie o pôvode koňa
s aktuálnym majiteľom.
K výkonnostným skúškam chladnokrvných koní je potrebný furmanský voz k disciplínam „Dištančná jazda“
a „Vozatajský parkúr“. „Vozatajský parkúr“ absolvujú
kone v jednozáprahu.
Pred príchodom do areálu je potrebné predložiť pas
koňa s platnou vakcináciou proti chrípke koní podľa
platnej schémy na rok 2019. Všetky kone prihlásené
na VS musia byť serologicky testované na infekčnú anémiu koní (EIA). Tento test nesmie byť starší ako 6 mesiacov, otvrdenie o negatívnom výsledku musí byť zapísané
v pase koňa a predložené pri prezentácii.
Ku skúškam nebudú pripustené žrebce, resp. kobyly,
ktorých majitelia nebudú mať v deň výkonnostných skúšok uhradený poplatok a nebudú mať platnú vakcináciu
proti chrípke a výsledky testu na EIA.

Ing. Ladislav Salaj šesťdesiatnikom
Ladislav Salaj sa narodil 19. 8. 1959 v Lučenci do vojenskej rodiny. Ako syn dôstojníka svoje detstvo a časť
obdobia v základnej škole prežil v Hradci Králové. V roku
1971 sa so svojimi rodičmi presťahoval späť na Slovensko
– do Košíc, kde dokončil základnú školu a gymnázium.
Po základnej vojenskej službe nastúpil na štúdium
na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, odbor zootechnik, kde v roku 1984 spromoval. Ešte počas školy
sa oženil a v roku 1984 sa mu narodila dcéra Michaela.
Hneď po škole nastúpil do zamestnania na Poľnohospodárske družstvo v Nižnej Myšli pri Košiciach a tu si
prvýkrát sadol na koňa, akéhosi ťažného koníka, ktorý
pracoval na družstve.
Keďže jeho veľkou láskou aj láskou jeho rodiny bola
a je príroda a zvieratá, tak sa v roku 1985 odsťahoval
s rodinou na Veľkú Lúku, kde nastúpil k Štátnym lesom
na miesto vedúceho chovu koní v Žrebčíne na Veľkej
Lúke na Muráni.
So skupinou „konských“ nadšencov tu založil prvé Muránske rodeo. Prvé tri ročníky sa organizovali priamo
na Veľkej Lúke, a potom sa rodeo presťahovalo za obec
Muráň, kde ho každoročne až dodnes organizuje obec Muráň. Je spoluzakladateľom Slovenskej asociácie westernových disciplín, najmä reiningu a rodea na Slovensku.
Niekoľko rokov úspešne absolvoval súťaže na rodeách,
v zime dokonca súťažil v skijoringu – v zimnom športe,
ktorý bol na Slovensku v tom čase v úplných začiatkoch,
a absolvoval aj nejaké dištančné preteky na Slovensku.
V roku 1997 sa presťahoval s rodinou na Spiš za obec
Hrabušice, kde sa mu podarilo vybudovať vlastný ranč,
v ktorom prevádzkuje zážitkové jazdenie na koni po Slovenskom raji. Ako zamestnanec firmy Akron, a. s., založil farmu chovu koní quarter horse a mäsového dobytka,
plemena angus a charolais.
Ku svojim 60-tinám prešiel na koni so svojím kamarátom „Cestu hrdinov SNP“ od Dukly až na Devín.

Aktualizovaný sumárny zoznam akcií v roku 2019

Výkonnostné skúšky sa riadia STN 46 6310 „Plemenné kone“, a uskutočnia sa podľa nasledovného
programu:
8.00
9.00
9.15
10.00
11.00
12.00
13.30

–
–
–
–
–
–
–

Aktualizácia mier
Otvorenie
Hodnotenie typu a exteriéru
Dištančná jazda
Vozatajský parkúr
Skúška spoľahlivosti v ťahu
Vyhlásenie výsledkov VS 2019

Akcia

Miesto

Termín

Šampionát mladých koní slovenského teplokrvníka + finále KMK

Trenčín - Nozdrkovce

5. – 6. 10. 2019

Finále súťaže furmanov „O pohár ZCHKS“ 2019

Trenčín - Nozdrkovce

12. 10. 2019

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

SCHK Dobšiná

16. 10. 2019

Bonitácia ŠCH plemena norik muránsky

SCHK Dobšiná

17. 10. 2019

Bonitácia ŠCH plemena furioso

Motešice a Cetuna

22. 10. 2019

VS kobýl nonius

Motešice a Cetuna

22. 10. 2019

Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl do populácií plemien furioso a slovenský teplokrvník

Bukovec pri Myjave

25. 10. 2019

Bonitácia chovu plemena SŠP

Veľké Pole

29. 10. 2019

Výkonnostné skúšky žrebcov a kobýl SŠP

Veľké Pole

29. 10. 2019

Branovo

30. 10. 2019

Výkonnostné skúšky chladnokrvných žrebcov a kobýl

Svet koní

K životnému jubileu ešte veľa pekných chvíľ v kruhu
priateľov a koní praje
ZCHKS

Svet koní
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HAFLING

NORIK RAKÚSKY

Už po tretíkrát sa
centrálny zvod kobýl plemena hafling
uskutočnil v rámci
Stredoslovenskej
výstavy koní všetkých plemien
v Podzámčoku, ktorá sa už tradične konala 1. septembra 2019.
Zvodu sa zúčastnili len 3 kobyly,
pričom iba jedna bola 3-ročná,
zvyšné dve boli vo veku 4 a 5
rokov. Hodnotiaca komisia, ktorá
pracovala v zložení MVDr. Jaroslav Dražan (ČR), MVDr. Eduard
Morvay (SR) a p. František Rindoš (SR), mala preto pomerne
jednoduchú úlohu a za víťazku
zvodu vyhlásila 3-ročnú kobylu
Paninu (o: Salim, m: Lif/Andrit)
v majetku MVDr. Cyrila Bontu
z Pečeníc, ktorá získala 7,93
bodu. Na druhom mieste sa
umiestnila 4-ročná kobyla Marvel
Emily (o: Wildprinz, m: Musik/
Winternacht) majiteľky Lucie
Ďurinovej z Lehoty pod Vtáčnikom s bodovým hodnotením 7,17
a pomyselnú tretiu priečku obsadila 5-ročná kobyla Dafne (o:
Buchberg, m: Darleen/Nugát)
v majetku Radomíry Michnovej zo Spišskej Belej. Nakoľko
posledná menovaná kobyla pri
predvedení krívala na prednú
končatinu, hodnotiaca komisia
sa dohodla, že hodnotenie pohybu u tejto kobyly bude riešené
individuálne po doliečení zranenia a v rámci centrálneho zvodu
bol hodnotený len jej exteriér,
za ktorý získala 5,92 bodu.
Napriek tradične nízkej účasti
kobýl na centrálnom zvode však
musíme s potešením skonštatovať, že väčšina predvedených
haflingov, ktoré sa tohto roku
prezentovali na Stredoslovenskej výstave v rôznych vekových
kategóriách, predstavovala v súčasnosti žiadaného moderného
haflinga a viaceré z nich by boli
schopné uspieť aj vo svetovej
konkurencii. Preto bolo majiteľom 3 koní pochádzajúcich zo
slovenského chovu odporučené
zváženie účasti na budúcoročnej
svetovej výstave haflingov, ktorá
sa bude konať v dňoch 21. – 24.
mája 2020 v mekke chovu haflingov – v rakúskom Ebbse.
RNDr. Z. Kapustová
Foto: FG
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CENTRÁLNY ZVOD KOBÝL
PLEMENA HAFLING 2019 - PODZÁMČOK

Panina

Dafne

Marvel Emily

Na základe dobrých
vzťahov s rakúskym
Zväzom chovateľov norických koní, sídliacim
v typickej rakúskej dedinke Maishofen, využili predstavitelia ZCHKS a Lesov SR, š. p., pozvanie rakúskych hostiteľov
a prijali ponuku na prehliadku pastevného odchovu norických koní v Rakúsku. Počas troch dní sme mali možnosť
vidieť a pochopiť filozofiu chovu norika v podmienkach
Rakúska.
V prvý deň nám predstavitelia rakúskeho zväzu chovateľov norika prezentovali odchovňu mladých žrebcov
v Stoissene. V tomto zväzovom zariadení sa odchovávajú
mladé žrebce od roku 1920! V odchovni sa momentálne
pripravuje deväť žrebcov na predvýber, ktorý sa uskutoční
v polovici septembra v centrálnom testačnom zariadení
v bývalom cisárskom a kráľovskom rakúskom žrebčinci
Stadl-Paura. Žrebce, ktoré sa nachádzali v odchovni, boli
z ročníka 2017. Všetky boli vo vynikajúcej kondícii, dostatočne mohutné, chodivé. Pastviny, ktoré samozrejme
k takémuto zariadeniu patria, poskytujú počas celého pobytu v odchovni vynikajúce podmienky pre odchov. Podľa
vyjadrenia riaditeľa zväzu Dipl. Ing. Johana Wiesera okrem
núteného pohybu sú žrebce jedenkrát v týždni predvádzané na ruke. Počas obeda sme sa dozvedeli niektoré štatistické údaje. V Rakúsku je evidovaných 130 000 koní, z toho
4 500 kobýl plemena norik. Z uvedeného počtu sa pripúšťa
cca 2 700 kobýl. Každoročne jednotlivé zväzy (8 norických
zväzov) zaregistrujú cca 1 500 žriebät. V Krajinskom zväze
chovateľov koní v Salzburgu je registrovaných asi 1 100
plemenných kobýl. Každoročne je zaregistrovaných asi
550 žriebät. Z počtu narodených žriebät je približne 160
žrebčekov od vybraných plemenných kobýl, ktoré sa povinne zúčastňujú zvodu. Tie najlepšie sú vybrané a odkúpené norickým zväzom pre odchovňu v Stoissene. Uvedené
čísla jasne hovoria o vzťahu chovateľov k plemenu norik
v Rakúsku. Pre chovateľa je prípadný výber do odchovne
finančne zaujímavý, a v neposlednom rade sú chovatelia
aj patrične hrdí na chovateľský úspech v podobe zaradenia
ich žrebca do odchovne.
V popoludňajších hodinách nám rakúski priatelia prezentovali Múzeum histórie norika v dedinke Niedernsill. V múzeu sme mali možnosť vidieť históriu norikov v Rakúsku,
ktorá je úzko spätá so soľnou cestou z rímskej provincie
Norikum. V rámci interaktívnych prezentácií sa na malom
priestore podarilo pracovníkom múzea prezentovať zviazanosť obyvateľov Rakúska s koňmi plemena norik.
V nasledujúcom dni sme mali možnosť v praxi vidieť
ochranu Národného parku Hohe Tauern. História Národného park Hohe Tauern siaha do roku 1913 kúpou 1 100 ha
spoločnosťou na ochranu prírody. Pre vojnové konflikty sa
myšlienkou národného parku začali opäť zaoberať v roku
1971. Spolkové krajiny Salzburg, Korutánsko a Tirolsko sa
rozhodli podpísať trojstrannú dohodu. V roku 2006 bol Národný park Hohe Tauern uznaný medzinárodne. Salzburské
združenie horských pasienkov Grieswies so svojimi celkove
870 ha leží na okraji Národného parku Hohe Tauern.

Norik rakúsky, alebo ako by sa to malo robiť ...

Súčasťou existencie národného parku je už tri dekády
každoročné „vyháňanie“ plemenných žrebcov na jeho
pastviny. Táto udalosť púta pozornosť niekoľko tisícového davu nadšených priaznivcov norikov nielen z Rakúska,
ale aj z Nemecka, Švajčiarska a Českej republiky. V tomto

roku v júni ju navštívili i nadšenci zo Slovenska Ľ. Dobrotka a M. Veterník. Na pastviny v Hohe Tauern bolo v tomto
roku umiestnených 21 žrebcov, ktoré si museli najskôr
v ohrade „vyriešiť“ hierarchiu medzi sebou. Následne
po kontrole veterinárom boli odvedené na pastviny, kde
strávia obdobie do polovice septembra. V tejto súvislosti
je zaujímavá skutočnosť, že v Rakúsku sa končí pripúšťacia
sezóna 15. júna. Po tomto termíne sa nepripúšťa. I napriek
tomu z celkového počtu cca 160 žrebcov v plemenitbe sa
počty pripustených kobýl pri jednotlivých žrebcoch pohybujú od 20 – 40 kobýl.
Po náročnom výstupe do nadmorskej výšky cca 1 700
m. n. m. sme si najskôr prezreli stádo mladších a následne
stádo starších žrebcov. Po súbojoch z ohrady nebolo ani
stopy. Žrebce sa pásli v náročnom teréne, a bolo vidieť,
že im nič nechýba. Následne sme mali možnosť prezrieť
si stádo mladých žrebčekov a stádo kobýl so žriebätami.
Okrem koní sa v národnom parku pasie i hovädzí dobytok.
O všetko sa starajú traja pracovníci, ktorí každodenne
obchádzajú jednotlivé sekcie, a v prípade zdravotného
problému kontaktujú veterinára.
Neviem si predstaviť, že by sa podobný projekt dal zrealizovať na Slovensku. Spolupráca ochranárov a chovateľov
u nás nie je na úrovni, ktorá by hľadala cestu ako sa niečo
dá. Na Slovensku sa hľadá dôvod ako sa niečo nedá. Ďalším
faktorom, na ktorý by sme u nás narazili, by bola bezpečnosť pred predátormi (vlky, medvede a v neposlednom
rade i ľudia). Takže nám zase ostáva len ticho závidieť ...
V posledný deň sme navštívili pastvu nad Christl-Alm
am Trattberg – jednou z najkrajších vysokohorských chát
v okolí Salzburgu (1 500 m. n. m.). V tejto oblasti majú
jednotlivé krajinské zväzy v prenájme pasienky, na ktorých
v období pastvy majú možnosť členovia jednotlivých zväzov pásť svoje zvieratá za symbolický poplatok. Na pastvinách vo výške nad 1 600 m. n. m. sme mali možnosť vidieť
stáda kráv a mladého dobytka spolu s rôznymi kategóriami
a plemenami koní z celého Salzburska.
Po prehliadke tejto lokality sme sa rozlúčili s hostiteľmi.
To, čo sme videli, nás presvedčilo, že staré dobré heslo
„Kde je vôľa, tam je cesta“ v Rakúsku platí na sto percent ...
FG
Foto: FG
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VÝSTAVA KONÍ VELIČNÁ

VÝSTAVA KONÍ TREBIŠOV

Yfke fan´e săn Ieren
4662 Gazal IX (Nandy)

Fribena
Unika

4662 Gazal IX (Nandy) a komisia pri dekorácií

HI Mr Playboy

Stáva sa už tradíciou, že počas „Jarmoku remesiel“ sa
vo Veličnej koná Výstava koní Oravy. Tento rok to bolo
už tretí raz. Obecný úrad pre výstavu vždy zapožičia
areál futbalového ihriska, a tak chovateľom koní vytvoril i tento rok nadštandardné podmienky na predvádzanie. Komisia, ktorá hodnotila kone vo Veličnej, bola
zložená z Ing. Víta Čelka, predsedu družstva v Lieseku,
ktorý je dlhoročným propagátorom chovu koní na Orave
a výraznou mierou sa podieľal na prísune licencovaných
chladnokrvných žrebcov do oblastí Oravy; MVDr. Petra
Holakovského, emeritného riaditeľa Žrebčinca vo Veľkom Šariši, a dlhoročného konzulenta ZCHKS Františka
Rindoša.
Na výstavu, ktorá sa konala 6. 7. 2019, sa prihlásilo
štyridsať koní, ktoré boli rozdelené do jedenástich
kategórií. Početná plejáda plemien predstavená na výstave potvrdila, že trend nákupu zahraničných plemien
koní prenikol i na Oravu, ktorá bola dlho oblasťou
s chovom arabov, arabolipicanov a v severných častiach
horských koní v type hucula. Na tohtoročnej výstave
sa prezentovali plemená koní paint, QH, irsky cob,
hafling, plemeno fríz, klusák, ale aj noriky muránske
a shagya araby. Nechýbali predstavitelia teplokrvných
6
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plemien koní – slovenský a český teplokrvník. Komisia
mala skutočne ťažkú úlohu vybrať z plejády plemien
toho najlepšieho. Medzi mladými koňmi komisiu zaujala
kobyla Destiny. Táto haflingská kobylka v modernejšom
type haflinga sa stala sa Juniorskou šampiónkou výstavy. V starších koňoch sa do užšieho finále dostal shagya
arabský žrebec Gazal IX Nandy a arabská kobyla Unika.
Nakoniec titul Šampión výstavy koní vo Veličnej komisia
udelila predstaviteľovi plemena shagya arab, žrebcovi
4662 Gazal IX Nandy (2744 Gazal I Alinea z 178 Nugeta
CZ-Sh-178) v majetku pani Nikoly Mikulcovej, ktorá vtedy ešte netušila, že toto víťazstvo nebude v tomto roku
posledným. Ale to už je iný príbeh. Vicešampiónkou
výstavy sa stala arabská kobyla Unika (po Saturn z Ultima po Hamadan) v majetku Simony Belovej z Dolného
Kubína.
Je potešiteľné, že Orava nezostala bez regionálnej
výstavy ani v tomto roku, a chovatelia vďaka hlavnej
organizátorke výstavy Katke Vajdiarovej sa majú kde
stretnúť, prekonzultovať chovateľské problémy a samozrejme popýšiť sa svojimi výsledkami.
FG
Foto: FG

Šampiónka výstavy Fiona

Už niekoľko rokov je neodmysliteľnou súčasťou kalendára ZCHKS jedna výstava koní v regióne východného
Slovenska. Po Pavlovciach, Michalovciach a Zámutove
sa v tomto roku 4. 8. 2019 východoslovenskí chovatelia
koní stretli v Trebišove, v časti Nová Koronč na Sunnyho
ranči. Pri pohľade do histórie tohto regiónu južného
Zemplína je nutné povedať, že v oblasti Trebišova sa
vždy chovali dobré kone. Preto ponuka od domácich
organizátorov na uskutočnenie výstavy v areáli Sunnyho ranča po zrušení výstavy v Zámutove bola zo strany
ZCHKS akceptovaná. I napriek tomu, že výstava nebola
dlhodobo plánovaná, podarilo sa organizátorom osloviť
chovateľov dvadsiatich šiestich koní. Najmä kategória
pony a teplokrvných koní zniesla i prísnejšie kritériá.
Tak ako na predchádzajúcich výstavách východoslovenského regiónu, i výstava v Trebišove potvrdila, že
východné Slovensko je predovšetkým chovateľskou oblasťou slovenského teplokrvníka. Ak sa pozrieme ďalej
na západ, chovatelia ostatných regiónov skôr teplokrvné
kone dovážajú z ČR a ostatných západoeurópskych krajín. Východ Slovenska však naďalej zostáva baštou chovu teplokrvných koní, a chovatelia ako rodiny Koprivňákových, Ciganových, Kuchárových, Peter Mackovjak či

Jozef Bechera a mnoho ďalších neskĺzli do pohodlných
importov, ale tešia sa a prežívajú vzrušenie z dozrievania vlastných produktov odchovaných na slovenských
pastvinách. Za túto prácu im patrí veľká vďaka. Ovocia
úspechu sa dočkala rodina Koprivňáková i v podobe víťazstva na Výstave koní v Trebišove. Ich kobyla Fiona,
predstaviteľka slovenského teplokrvníka po Christen
z Fantagiro po Robinson, zopakovala svoje víťazstvo
z minuloročnej východoslovenskej výstavy v Zámutove.
Úspešne jej sekundovala kobyla SŠP Fribena (po Natan
zo Žiara po Fain) v majetku domácej Ivety Ďurišinovej,
ktorá sa stala vicešampiónkou. O tom, že okrem teplokrvného chovu koní sa začínajú na východe Slovenska
chovať i dobré pony kone, nás presvedčila i Juniorská
šampiónka výstavy v Trebišove – kobylka Vltava (po Natan z Včielka po Nestor) z chovu Agro Merník, s. r. o.
I napriek problémom so zmenou miesta výstavy a nižšiemu počtu prihlásených koní regionálna výstava koní
určite na východné Slovensko patrí a je predpoklad, že
tradícia výstav v tomto regióne bude pokračovať i v budúcom roku.
FG
Foto: FG
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NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 2019 – NITRA

NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT 2019 – NITRA

Jozef Fogada
6477 Batika

4479 Laura

3880 HS-III Timur

1834 Drinka

2901 Lancelot

Koniec augusta už tradične patrí prezentácii
Národného výstaviska v Nitre, kde sa stretávajú chovatelia hospodárskych zvierat z celého
Slovenska, aby prezentovali výsledky svojej
chovateľskej práce. Pre tých starších je výstava
Agrokomplex nostalgickou spomienkou na minulosť, keď
Agrokomplex trval tri týždne a Nitra praskala „vo švíkoch“
od autobusových zájazdov z celého Slovenska. Súčasné
ponímanie Národnej výstavy hospodárskych zvierat sa
nieslo v duchu prezentácie toho najlepšieho, čo jednotlivé druhy hospodárskych zvierat ponúkajú.
Z chovu koní sa tohtoročnej výstavy zúčastnili stabilní
vystavovatelia, ako spoločnosti Roľan a Jasoň, s. r. o.,
Horná Ždaňa s kolekciou slovenského športového pony,
Ing. Katarína Žiaková, SHR, Bzince pod Javorinou – tentokrát nie s furiosom, ale s kolekciou z populácie slovenského teplokrvníka. Z chladnokrvných plemien sa na výstave predstavili kone norika muránskeho od niekoľkých
majiteľov. Žrebec HS III Timur je v majetku Juraja Maka
z Malej Čausy. Kategóriu mladých kobýl tvorila trojica
kobýl z Veľkého Zálužia: G-6 Ulrika a G-8 Uva v majetku
Martina Križana, a HS-92 Verzia v majetku Jozefa Fogadu.
Zo starších koní tohto plemena sa predstavila kobyla Laura so žriebäťom po žrebcovi HS III Timur. Všetky kobyly
8
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norika muránskeho na tohtoročnej výstave mali spoločného chovateľa, ktorým sú Lesy SR, š. p., SCHK Dobšiná.
Po minuloročnej zmene, ktorá stanovila deň hodnotenia
na deň otvorenia výstavy, komisia v zložení prof. Ing. Marko Halo, PhD., Ing. Vladimír Šmelko a Ing. Juraj Kovalčik
začala hodnotiť jednotlivé kolekcie na hlavnej predvádzacej ploche.
Celkovým víťazom NVHZ 2019 v rámci chovu koní sa stal
plemenný žrebec 2901 Lancelot v majetku Ing. Kataríny
Žiakovej. Tento elegantný holštýn s dobre vyjadreným typom, vynikajúcou mechanikou pohybu, preverený (vlastná
výkonnosť „T“ drezúra, so skokovým indexom 141,8 b.) sa
stal aj Šampiónom NVHZ 2019 v Nitre za kolekciu koní.
NVHZ má svoje plusy a mínusy. Pre propagáciu hospodárskych zvierat je to stále výstava, ktorú navštevujú desiatky tisíc divákov. Pre ZCHKS je každoročne čoraz ťažšie
presvedčiť chovateľov k prezentácii svojich chovov, pričom
sú vystavovateľom hradené dopravné náklady, ubytovanie
pre ošetrovateľov a strava. Možno, že je na čase uvažovať
nad rotáciou jednotlivých uznaných chovateľských organizácií, ktoré zastrešujú chovateľov koní v rámci SR.
FG
Foto: FG

3872 Goro

Komisia

Víťazi jednotlivých kategórií - 22. 8. 2019 - Agrokomplex, NVHZ Nitra
Kategória

Kat. č.

1.

2.

2.

Meno

Pohl.

Plem.

2901 Lancelot

ž

holštýn

6.

VP-105 Chantal

k

3.

7.

6477 Batika

4.

12.

Gambi - 6 Ulrika

Majiteľ

Body

Žiaková Katarína Ing., Bzince pod Javorinou

8,32

SŠP

Jasoň, s. r. o., Horná Ždaňa

7,97

k

ST

Žiaková Katarína Ing., Bzince pod Javorinou

8,01

k

nor.m.

Križan Martin, Veľké Zálužie

8,12
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STREDOSLOVENSKÁ VÝSTAVA KONÍ 2019 – PODZÁMČOK

MAJSTROVSTVÁ SR PONY V SKOKU – LIPTOVSKÁ SIELNICA

4662 Gazal IX (Nandy) s hodnotiacou komisiou

Dekorácia M SR v kategórii pony: zľava Z. Bačová, L. Tarabová, M. Bouma

V jazdeckom areáli Hippoclub Liptovská Sielnica sa
v dňoch 22. – 25. 8. 2019 uskutočnili Majstrovstvá SR
v skoku na koni.
Kategória PONY začala v piatok otváracím skákaním
„PZL“ na výške 70 cm. V otvorenej súťaži súťažilo jedenásť dvojíc, z toho deväť ukončilo parkúr bez trestných
bodov. Do prvého kola majstrovstiev, „PL“ – 80 cm,
nastúpilo 15 jazdeckých dvojíc, pričom osem z nich
išlo bez trestných bodov, dvom jazdcom s poníkmi sa
šance skončili vylúčením. V sobotu pokračovalo zápolenie druhým kolom majstrovstiev, taktiež na výške 80
cm. V tomto kole išli bez trestných bodov tri dvojice.
Po dvoch kolách ostali bez trestných bodov z 15 jazdcov len traja: Marco Bouma z JK Betty Bukovec s pony
kobylou Kača, Alexandra Kiabová z JK Linda Prievidza
s kobylou Melisa, ktorá na vlaňajších MSR PONY získala
bronzovú medailu, a Terézia Sedliaková so skúsenou
kobylou Etna – 2 (SŠP, o: Fain, m: Majka) z JK ISOKMAN
Zvolen. Poradie sa nakoniec poriadne zamiešalo v nedeľu v záverečnom – treťom kole na výške „PS“ – 90 cm.
Do finále nastúpilo 10 jazdeckých dvojíc. Nešťastným
pádom pozornej pony kobyly Etna – 2 skončili nádeje na medailu pre Terezku, a Marco so Saškou zhodili
po jednej prekážke.
V Majstrovstvách SR PONY v skoku za rok 2019 si
nakoniec prvenstvo, zlatú medailu a titul Majsterky SR
s jedným trestným bodom v celkovom súčte po troch
kolách odniesla 15-ročná Linda Tarabová a dvanásťročný valach plemena hafling Amos (o: Ahnherr, m: Alysa)
z Ranča Ouzkých Bratislava pred zverenkyňou úspešného
10

Svet koní

trénera Rastislava Noskoviča, 11-ročnou Zuzanou Bačovou s atraktívnym sedemročným žrebcom plemena Nemecký jazdecký pony – Chippendale (o: Caspar´s Quick
Star, m: Jette) z TJ Slávia STU Bratislava, ktorí skončili
s celkovým súčtom 2 trestných bodov na druhom mieste
so striebornou medailou. Chippendale je prémiovaný
žrebec z hannoverského körungu s vynikajúcou jazditeľnosťou, charakterom a výkonnosťou. Ako 4,5 a 6-ročný
sa zúčastňoval v Nemecku súťaží do úrovne „T+“ (125
cm) a bol úspešným finalistom nemeckého Bundesšampionátu. Majitelia uvažujú o jeho využití v plemenitbe
pre našich chovateľov formou mrazených ID.
O bronzovú medailu MSR zabojovali traja jazdci s rovnakým súčtom 4 trestných bodov po troch kolách. V rozoskakovaní z nich nakoniec zvíťazil a tretiu medailovú
priečku vybojoval 11-ročný Marco Bouma s 10-ročnou
welsh-part-bred belkou Kača (o: 2927 Chester, m: Farina-3) z JK Betty Bukovec. Štvrtá skončila 13-ročná Sofia
Laura Petranová a kobyla SŠP Olympia (o: 3653 Tornado,
m: 3239 Olina) z TJ Žrebčín Motešice a piate dekorované miesto obsadila 15-ročná Alexandra Kiabová a Melisa
(o: 2962 Hassan B, m: Madlenka) z JK Linda Prievidza.
Umiestneným srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným pony jazdcom prajeme veľa šťastia a úspechov do ďalších súťaží ...
Ing. A. Machalová
Foto: archív autorky

Po troch úspešných ročníkoch sa organizátori
– Zväz chovateľov koní na Slovensku, Slovenská asociácia chovateľov haflingov a rodinná farma Podzámocký
dvor, s. r. o., rozhodli opäť zorganizovať toto divácky
úspešné podujatie. V deň konania výstavy 1. septembra
bolo hodnotených v 14 kategóriách 41 koní z rôznych
kútov Slovenska. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: MVDr. Jaroslav Dražan, prezident Asociácie zväzov
chovateľov koní Českej republiky, MVDr. Eduard Morvay,
zakladajúci člen Zväzu chovateľov koní na Slovensku,
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 okrem
haflingov vidieť frízske kone, írske coby, kone plemien
nonius i furioso, ako i ardénske žrebce. Hodnotiaca
komisia veru nemala ľahkú úlohu vybrať z takého množstva koní rôznych plemien šampióna tohtoročnej výstavy. Nakoniec sa ním stal žrebec Gazal IX plemena shagya
arab, v majetku Nikoly Mikulcovej z Ružomberka. Vicešampiónkou výstavy sa stala kobyla plemena slovenský
športový pony Etna, v majetku Ing. Andrey Machalovej
z Kriváňa. Juniorskou šampiónkou výstavy sa stala kobylka českého teplokrvníka Samanta, ktorej majiteľkou
je Ing. Jana Maťugová z Dolného Kubína.
Víťazi jednotlivých kategórii a ich majitelia:
Žriebätá hafling do 2 rokov: Belatrix, Miroslava Závodná, Turá Lúka
Žriebätá ostatné do 2 rokov: Samanta, ČT, Ing. Jana
Maťugová, Dolný Kubín
Hafling kobyly – zvod: Panina, MVDr. Cyril Bonta, Pečenice
Hafling kobyly: Blondie, Podzámocký dvor, s. r. o., Podzámčok
Pony kobyly: Etna, SŠP, Ing. Andrea Machalová, Kriváň
Pony žrebce: Miro, pony, Miroslav Štančík, Jablonica

Teplokrvné kobyly: Chelsea, ST, Ing. Jana Maťugová,
Dolný Kubín
Teplokrvné žrebce: Gazal IX, shagya arab, Nikola Mikulcová, Ružomberok
Chladnokrvné kobyly: Sambáda, sliezsky norik, Jozef
Puškár, Kováčová
Chladnokrvné žrebce: Doudou de la Hachette, ardén,
Ján Fracisty, Krupina
Írsky cob: Fler, Miloš Jahôdka, Rajecké Teplice
Frízske kone: Tjitske Durkje B., Lucia Rezbáriková,
Myjava
Westernové plemená: Smart Marlene O Lena, paint
horse, Natália Chodásová, Ružomberok
Teplokrvné valachy: Lorenzo, ČT, Marcela Adamcová,
Banská Bystrica
Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým zúčastneným
želáme ešte mnoho chovateľských úspechov a tešíme sa
na ďalšie stretnutia.
Súčasťou výstavy v Podzámčoku bol aj tento rok centrálny zvod kobýl plemena hafling (popísaný v samostatnom článku).
Krásne kone nebolo to jediné, čo v tento deň pritiahlo na farmu také množstvo návštevníkov. Hlavne deti,
ktoré si ešte užívali posledné dni prázdnin, si nenechali
ujsť možnosť vyšantiť sa na detskom ihrisku či skákacom hrade. Nechýbalo množstvo stánkov s tematickým
tovarom.
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
12. októbra. Tento rok to bude už 15. ročník, a na farme
sa stretnú westernoví jazdci z okolitých rančov.

Ing. R. Hudák
Foto: FG
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VÝSTAVA KÔŇ 2019 – TRENČÍN - NOZDRKOVCE
Počasie ako na objednávku prialo aj tento rok ďalšiemu ročníku medzinárodnej výstavy koní „Kôň“ v Trenčíne
– Nozdrkovciach, organizovanej Zväzom chovateľov koní
na Slovensku. V dňoch 13. – 14. septembra 2019 sa v Jazdeckom areáli firmy Cedos, s. r. o., v Nozdrkovciach znovu
stretli chovatelia, majitelia, jazdci, furmani a ďalší milovníci koní, aby strávili príjemný deň v spoločnosti týchto
krásnych zvierat.
Súčasťou akcie bol opäť aj workshop na tému „Predvádzanie koní“, ktorého sa v piatok 13. 9. 2019 zúčastnilo
v sprievode majstrov odborného výcviku aj 16 študentov
zo všetkých stredných odborných škôl na Slovensku, ktoré
sa venujú chovu koní, resp. jazdectvu. Workshop pozostával z teoretickej časti vo forme prednášky prednesenej
prof. Ing. Markom Halom, PhD., a praktickej časti, ktorú
odborne viedol doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., z ČR.
Stredoškolskí študenti mali túto formu vzdelávacej aktivity
zároveň ako prípravu na ich účasť v „Súťaži študentov SOŠ
v predvádzaní koní“, ktorú organizoval ZCHKS a firma Cedos
v rámci sobotnej výstavy koní (súťaži je venovaný samostatný článok).
Tohtoročnej výstavy „Kôň“ sa v sobotu 14. 9. 2019
z pôvodne prihlásených 51 koní zúčastnilo 43, ktoré boli
zaradené v 14 kategóriách (1 kategória bola z dôvodu
neprítomnosti koní zrušená). Každú kategóriu hodnotila
trojčlenná komisia, v ktorej sa striedali prof. Ing. Marko
Halo, PhD. (SK), doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. (ČR),
Ing. Juraj Kovalčík (SK), Ing. Péter Görözdi (SK), Ladislav
Karásek (ČR) a Ing. Vladimír Šmelko (SK). Za komentátorským mikrofónom sa počas celého dňa striedali Ing. Kamil
Šulko a Ing. František Grácz.
Po oficiálnom otvorení výstavy príhovormi predsedu Predstavenstva ZCHKS prof. Ing. Marka Hala, PhD., a generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Ing. Štefana
Rybu, PhD., sa začal kolotoč hodnotenia koní. Najskôr mali
možnosť predviesť sa 1 a 2-ročné žriebätá rozdelené podľa
plemien a veku do štyroch kategórií. Z nich vzišla Juniorská
šampiónka výstavy „Kôň 2019“, ktorou sa stala OOH Summer Blosson, 1-ročná kobylka plemena quarter horse v majetku Z. Nerádovej z Piešťan.
Medzi kobylami slovenského športového pony titul „Šampiónka“ získala 13-ročná Anita v majetku Ing. K. Žiakovej
zo Bziniec pod Javorinou. Rovnakú majiteľku má aj Šampión
žrebcov pony, ktorým sa vďaka najvyššej známke v kategórii stal 920 Bonsay, žrebec plemena welsh pony, sekcie „B“.
Oba kone sa tak dostali do finále v boji o titul celkového
šampióna a vicešampióna výstavy rovnako ako ostatní šampióni plemien, resp. plemenných skupín.
Následne sa pred hodnotiacu komisiu dostali kobyly
plemien slovenský teplokrvník a furioso. Z pätice kobýl
najlepšie hodnotenie dostala 6477 Batika, opäť v majetku
Ing. K. Žiakovej. V kategórii kobýl ostatných teplokrvných
plemien si prvé miesto a aj titul Šampiónka kobýl teplokrvných plemien odniesla päťročná holštýnska kobyla Carlina
van de Champ majiteľky Ing. M. Kurtišovej z Ratnoviec.
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov s mnohopočetným
zastúpením sa výstavy „Kôň 2019“ zúčastnili len 2 teplokrvné žrebce z pôvodne troch prihlásených. Už tretí pohár
v tento deň si odniesla Ing. K. Žiaková, tentokrát za Šampióna žrebcov teplokrvných plemien – holštýnskeho plemenného žrebca 2901 Lancelot, ktorý získal najvyššie bodové
hodnotenie spomedzi všetkých koní výstavy.
Plemeno shagya arab bolo zastúpené iba dvoma žrebca12
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mi, z ktorých len o 7 stotín bodu vyššou známkou komisia
za šampióna určila víťaza Výstavy koní vo Veličnej – žrebca
4662 Gazal IX Nandy vo vlastníctve N. Mikulcovej z Liptovskej Teplej.
V ďalšom kole sa predmetom hodnotenia stali nie kone,
ale študenti slovenských SOŠ, aby si zmerali sily v súťaži
o čo najlepšie predvedenie koňa. Zo 16 súťažiacich sa najlepšie darilo Sáre Murínovej z SOŠ chovu koní Šaľa, odbor
Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo.
Ďalšou pri hodnotení koní bola druhá najpočetnejšie zastúpená kategória, a to chladnokrvné kobyly, ktoré všetky
patrili do populácie norika muránskeho. Len 2 stotiny bodu
bol rozdiel v hodnotení kobýl na 1. a 2. mieste. Šampiónku
kobýl plemena norik muránsky vlastnia Lesy SR, š. p., SCHK
Dobšiná, a je ňou len štvorročná 261 G-21 Vikina.
Z prihlásených chladnokrvných žrebcov vo veku do 3 rokov sa výstavy zúčastnil len 286.17 Mikas, belgik, ktorého
majiteľom je Š. Balvan z Ďurďového. Zo starších chladnokrvných žrebcov lepšie hodnotenie dostal 1439 Sagem, sliezsky
norik vo vlastníctve Zemského hřebčince Tlumačov, s. p. o.
(ČR). Zároveň bol dekorovaný ako Šampión chladnokrvných
žrebcov výstavy „Kôň 2019“.
Poslednou, ale zároveň najpočetnejšou bola kategória
koní, presnejšie kobýl netradičných plemien. Najlepšie
hodnotenie 7,78 bodu získali hneď dve frízske kobyly. Keďže mali aj rovnaké známky za plemenný typ, o prvenstve
musela rozhodnúť známka za mechaniku pohybu v kluse. Tú
mala vyššiu Ibbeltje fan Harns českého majiteľa D. Čecha
z Blanska, a stala sa tiež Šampiónkou frízskych kobýl.
Po ukončení hodnotenia jednotlivých kategórií nastala
pre teraz už šesťčlennú komisiu ťažká chvíľa – vybrať spomedzi ôsmich šampiónov plemien a plemenných skupín dva
najlepšie kone, ktoré si odnesú z TN – Nozdrkoviec titul šampióna a vicešampióna tohtoročnej výstavy. Po postupnom
vyraďovaní koní krúžiacich okolo komisie nakoniec na predvádzacej ploche zostali dva, a bolo treba vysloviť záverečné rozhodnutie. Vicešampiónom výstavy „Kôň 2019“ sa
po dlhej diskusii stal sliezsky norik 1439 Sagem vo vlastníctve Zemského hřebčince Tlumačov, s. p. o., a hlavný
titul „Šampión výstavy Kôň 2019“ si odniesol holštýnsky
plemenný žrebec 2901 LANCELOT určite na veľkú radosť
svojej majiteľky Ing. Kataríny Žiakovej zo Bziniec pod Javorinou, ktorá si tak rozšírila svoju bohatú „zbierku“ celkových šampiónov nielen z trenčianskych výstav.
Záver výstavy po dekorácii víťazov spojených s fotografovaním šťastných majiteľov tradične patrí sprievodnému
programu, ktorý tento rok zabezpečili prevažne jazdci „domáceho“ JK Cedos Trenčín – Nozdrkovce. Diváci mali možnosť vidieť drezúrnu úlohu zajazdenú jazdkyňou Dorotou
Jurštákovou na českom teplokrvníkovi Ridley, ako aj ukážky
parkúrového skákania na veľkých koňoch i na pony v podaní
jazdeckých dvojíc: Katarína Jantáková – Forest Gump Wavo;
Katarína Štefániková – M Jarys; Erik Sipka – Lugano; Matej
Marčok – Catch The Win; Romana Matějíčková – Okidoki; Rebeka Veberová – Oskar a Veronika Kuchtová – Oliver.
Medzinárodná výstava „Kôň 2019“ je už minulosťou.
Veľké poďakovanie určite patrí tak pracovníkom a členom
ZCHKS, ako aj firme Cedos, s. r. o., Trenčín za opäť veľmi
dobre pripravený areál i za podmienky, ktoré poskytli nielen
vystavovateľom a návštevníkom, ale i účastníkom workshopu zo stredných škôl.
L. Polyaková
Foto: I. Kido

VÝSTAVA KÔŇ 2019 – TRENČÍN - NOZDRKOVCE
Šampión výstavy „Kôň 2019“ - žrebec 2901 Lancelot s majiteľkou Ing. K. Žiakovou
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VÝSTAVA KÔŇ 2019 – TRENČÍN - NOZDRKOVCE
261 G-21 Vikina

Ibbeltje fan Harns

107.15 Cassedy

6419 Anne-Mari
920 Bonsay

OOH Summer Star

3831 Agón
2901 Lancelot

Carlina van de Champ
Gold Frido

1439 Sagem

Tiarcke Gaia

404 G-5 Uva

Catalin XIV-1 SK Babylon
106.15 Catania Fortis

Anita

2901 Lancelot

031.18 Red Lander

Carlina van de Champ

Cortina Jurremi Black Princess
1439 Sagem
4662 Gazal IX (Nandy)

920 Bonsay
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XVI. VÝSTAVA MORAVSKÉHO TEPLOKREVNÍKA - TLUMAČOV

ŠPORTOVÝ ŠAMPIONÁT A VÝSTAVA KONÍ PLEMENA HAFLING – PARDUBICE

Michaela Balážová - Gajlu

Hodnotenie koní

V areálu Zemského hřebčince Tlumačov uspořádal
SCHPMT již XVI. výstavu moravského teplokrevníka.
Termín konání byl stanoven na sobotu 10. srpna 2019.
Na výstavu bylo přihlášeno celkem 40 koní z Čech, Moravy a Slovenska, a tito byli rozděleni do 5ti kategorií.
Aktivní spolupráce s chovateli ze Slovenska potvrdila
jejich účast s pěti zástupci plemene Furioso, a v hodnotitelské komisi spolu s předsedou RPK MT Ing. Romanem
Klosem posuzovali dva zástupci ze Slovenska, Ing. František Grácz a Ing. Peter Görözdi. Slovem výstavou provázeli Marie Urbanová a Ladislav Karásek.
I. kategorie – Klisny s hříbaty – hodnocena byla jen
hříbata. Zvítězila klisnička Stella po Gidran IV MT Garnet z matky Sahib I MT-3 Sachmet (7,64 bodu) z chovu
Ilony Polešenské z Jindřichova, druhý se umístil hřebeček Parik po Przedswit XVIII MT Pares z matky Przedswit II MT-5 Arnika (7,62 bodu) z chovu KVATRO-EKOSTATEK Velká nad Veličkou, třetí se umístila klisnička
Kira po Przedswit XVIII MT Pares z matky 55/626 Persi
(7,29 bodu) z chovu Martiny Kadubcové z Hrubé Vrbky,
čtvrtým byl vyhodnocen hřebeček Nefrit po North Star I
MT Jenisej z matky 58/520 Forta (7,21 bodu) z chovu
Mgr. Boženky Souškové z Uhřičic. Nutno zmínit, že vítězka této kategorie slavila vítězství i mezi hříbaty ČT
na výstavě v Olomouci.
II. kategorie – Hříbata dvouletá. Vítězem se stal
hřebeček Babylon po Catalin XIV SK Nubuck z matky
4562 Bojtorjan (7,64 bodu) z chovu i v majetku společnosti Suelin, s. r. o., z Bukovca pri Myjave manželů
Boumových, kterým patří i na druhém místě hodnocená
klisnička Valencia po Catalin XV SK Váňa z matky Furioso XXVII-3 Wiky (7,29 bodu).
III. kategorie – Klisny 4 – 6ti leté. V této kategorii
zvítězila klisna Furioso VIII MT-2 Fanhally po Furioso VIII
MT Hamlet z matky 70/830 Fantazie (7,69 bodu) z chovu i v majetku Mgr. Boženky Souškové z Uhřičic, na druhém místě polosestra vítězky Furioso VIII MT-1 Forhamy
po Furioso VIII MT Hamlet z matky 58/520 Forta (7,36
bodu) stejné chovatelky jako vítězka, avšak v majetku
Jana Turnovce, Horní Hbity – Kamýk nad Vltavou, a třetí
klisna Przedswit XII MT-3 Rachel G po Przedswit XII MT
Princ z matky 60/276 Ruby (7,26 bodu) z chovu společnosti G3, s. r. o., Zdounky v majetku Františka Juřičky
16
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ze Starého Města u Uherského Hradiště.
IV. kategorie – Klisny starší. Zvítězila klisna Batika
po Przedswit svrženský - 2 z matky Gipsy (7,76 bodu)
z chovu Hřebčína Tasov, s. r. o., v majetku Ing. Kataríny Žiakové z Bzinců pod Javorinou, druhá skončila
Furioso VII MT-2 Foneta po Furioso VII MT Vilám z matky 70/689 Fontána II s 7,76 bodu shodně jako vítězka,
avšak s horším hodnocením za typ a pohl výraz. Fontána
je z chovu Boh. Souška z Uhřičic a v majetku Mgr. Souškové z Uhřičic. Třetí byla vyhodnocena klisna Axina
po Przeswit II MT Ares II z matky Przedswit XIX-4 Amanda (7,64 bodu) z chovu i v majetku Františka Majíčka
z Podolí, Kunovic.
V. kategorie – Plemenní hřebci. V této velmi početné
kategorii zvítězil Przedswit XVIII MT Pares po Przedswit II MT Ares II z matky 55/270 Nina (8,29 bodu) z chovu i v majetku společnosti KVATRO-EKOSTATEK, s. r. o.,
Velká nad Veličkou, na druhém místě byl vyhodnocen
Przedswit XXI MT Hetik po Przedswit Klam z matky 52/
421 Hetika (8,12 bodu) z chovu Společ. chovatelů koní
– Morava Brno a v majetku Marka Richtra Jívka – Janovice. Třetím vyhodnoceným hřebcem byl Furioso XV MT
Čardáš po Furioso XXX SK Frodo z matky 20 Čajka / Čardáš-17 (7,81 bodu) z chovu Ing. Kataríny Žiakové z Bzinců pod Javorinou a v majetku ZH Tlumačov.
Zároveň byl předán „Pohár předsedy SCHPMT“ za rok
2018 pro nejlepšího sportovce z řad sportujících moravských teplokrevníků. Nejvyšší metu „T“ ve spřežení
dosáhl Furioso XV MT Čardáš, který byl tímto vyhodnocen. Pohár převzal Ing. Roman Klos za ZH Tlumačov
a vozataj pan Jiří Nesvačil st., který Čardáše na tuto
úroveň dovedl. Poté byl vyhodnocen šampion výstavy.
Nejvýše hodnoceným koněm výstavy byl Przedswit XVIII
Pares, a stal se tak Šampionem XVI. výstavy moravského
teplokrevníka.
Co na závěr ...? Hlavně poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasloužili o zdárný průběh i přípravu této chovatelsko-společenské akce. Zároveň je nutno
poděkovat řediteli ZH Tlumačov za to, že nám umožnil
využít prostory svatostánku moravských chovatelů koní
k uspořádání svazové výstavy.
L. Karásek
Foto: archív SCHMT

Júlia Martyneková - Ninus

Hafling, „kôň pre celú rodinu“
– slová Českého zväzu chovateľov
haflingov (ČSCHH) – alebo kôň pre
každú jazdeckú disciplínu, tak by
sa dali označiť pocity zo Športového šampionátu a výstavy koní
plemena hafling, ktoré organizoval ČSCHH v spolupráci s Dostihovým spolkom v Pardubiciach v dňoch
23. – 25. 8. 2019.
Výstavy sa zúčastnilo 51 zástupcov tohto plemena,
ktorí boli hodnotení v 7 kategóriách: 1 – 2-ročné žrebce,
plemenné žrebce, 1 – 2-ročné kobyly, 3 – 4-ročné kobyly,
5 – 7-ročné kobyly, 8-ročné a staršie kobyly a valachy.
V športových disciplínach súťažilo 30 koní v disciplíne
drezúra, 17 koní v parkúre, 5 koní vo všestrannej spôsobilosti (military), 8 koní v záprahovom jazdení a 5 koní
vo westernových disciplínach.
Podujatie malo v prevažnej miere zastúpenie koní
z Českej republiky a Rakúska. Zapojili sa do neho však
aj 4 kone zo Slovenskej republiky, a to dva 2-ročné žrebce: Nebrasca (o: Nebbiolo, m: Alexandra / Wintersturm)
a Winchester (o: Weltherr, m: Lora / Antinor) v majetku
MUDr. Richarda Šveca, pochádzajúce z talianskeho chovu, kobyla Gajlu (o: Allegro, m: Gejša / Stello) a valach
Ninus (o: Nexo, m: Gissi / Nestroy) – obaja zo slovenského chovu.
V rámci výstavy bol zo SR najúspešnejší mladý žrebec
Nebrasca, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na prvom mieste. Žrebec Winchester sa v rovnakej kategórii
umiestnil na 4. mieste.
Kone Gajlu a Ninus zároveň v piatok a v nedeľu absolvovali športový šampionát v disciplíne drezúra, ktorej sa
celkovo zúčastnilo 18 koní z ČR, 10 koní z Rakúska a 2
zo SR.
Gajlu s jazdkyňou Michaelou Balážovou sa zúčastnila
4 súťaží, a Ninus s jazdkyňou Júliou Martynekovou 3
súťaží.

Júlia Martyneková - Ninus

Hneď v piatkovej súťaži Z1/2016 (stupeň „Z“) sa Michaela Balážová s Gajlu umiestnila na skvelom 1. mieste
so 72,35 %, a Júlia Martyneková s Ninusom na 5. mieste
s 65,69 % spomedzi 16 jazdcov.
Následne v súťaži DD (stupeň „L“) získala Michaela Balážová 5. miesto s 68,33 % a Júlia Martyneková
13. miesto s 59,55 % spomedzi 21 jazdcov.
V nedeľu sa Michaela Balážová s Gajlu v súťaži Z-DUA
umiestnila opäť na peknom 2. mieste s 68,26 % a Júlia
Martyneková s Ninusom na 7. mieste s 61,21 % spomedzi
12 jazdcov.
V záverečnej súťaži DJ (stupeň „L“), ktorá bola zároveň aj finálnou súťažou športového šampionátu, vybojovala Michalea Balážová s kobylkou Gajlu 4. miesto
s 66,96 % z 18 jazdcov, a rovnako cenné záverečné
ohodnotenie (4. miesto).
Teší nás, že sa naše haflingy v silnej konkurencii českých a rakúskych zástupcov tohto plemena nestratili
a dokázali prezentovať našu krajinu.
Bolo by iste potešením podporiť či motivovať tak
i ďalších milovníkov koní, chovateľov a športovcov
k zviditeľneniu tohto pracovitého plemena s univerzálnym využitím, ktoré okrem iného vyniká odolnosťou,
charakterom a kondíciou.
Hafling je kôň, ktorý je v susedných krajinách, najmä
v Rakúsku, využívaný vo viacerých športových disciplínach a má samostatné súťaže organizované pre toto
plemeno, no je veľmi obľúbený aj ako hobby kôň, tak
ako to bolo možné vidieť i v Pardubiciach na Dostihovom závodisku.
Veľké poďakovanie patrí všetkým organizátorom tohto
podujatia, najmä Českému zväzu chovateľov haflingov
(ČSCHH), sponzorom, nadšencom a zúčastneným, Slovenskej asociácii chovateľov haflingov a všetkým, ktorí
pomohli zažiť atmosféru „žltých blonďákov“ z tirolských Álp.
D. Martyneková
Foto: A. Novotná

Svet koní

17

SÚŤAŽ ŠTUDENTOV SOŠ V PREDVÁDZANÍ KONÍ
Predstavenstvo ZCHKS dlhodobo sleduje akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti chovu a výcviku koní. V rámci Slovenska existuje niekoľko stredných
škôl zaoberajúcich sa učebnými odbormi súvisiacimi
s chovom koní. Klasický odbor „Jazdec a ošetrovateľ
koní“ sa vyučuje v SOŠ chovu koní Šaľa ako „Agropodnikanie - chov koní a jazdectvo“. V Spojenej škole Ivanka
pri Dunaji je možné problematiku chovu koní študovať
na odbore „Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo“.
V Dunajskej Strede na SOŠ rozvoja vidieka v odbore „Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo“. Chov koní a jazdectvo vyučujú i na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici
ako odbor „Podnikateľ pre rozvoj vidieka“. V Nitre sa
s problematikou chovu koní žiaci SOŠ veterinárna Nitra
stretávajú na odbore „Veterinárne zdravotníctvo a hygiena“. Keďže o duálnom vzdelávaní sa toho za posledný
rok dosť nahovorilo, Predstavenstvo ZCHKS sa zaoberalo
myšlienkou, ako by bolo možné teoretické skúsenosti,
ktoré žiaci získavajú v školách, využiť a prezentovať
v praxi. Zároveň zväz chcel, aby chovatelia koní – potenciálni zamestnávatelia mohli svojich možných budúcich
pracovníkov vidieť pri práci s koňmi skôr, ako u nich nastúpia, a tak povediac „nekupovať mačku vo vreci“.
Na základe rozhodnutia Predstavenstva ZCHKS boli
v roku 2019 oslovené SOŠ zaoberajúce sa výučbou chovu
koní a jazdectva s ponukou vyslať na výstavu „Kôň 2019“
v Trenčíne - Nozdrkoviach svojich žiakov, ktorí by súťažili
v predvádzaní koní.
Boli sme príjemne prekvapení záujmom jednotlivých
stredných škôl. Všetci riaditelia a riaditeľky zareagovali
kladne, a po nástupe do školy sme mali nahlásených šestnásť súťažiacich zo všetkých oslovených škôl.
V rámci výstavy sme pre študentov pripravili
workshop na tému „Predvádzanie koní“, ktorý lektoroval
prof. Ing. Marko Halo, PhD. Po teoretickej časti vo forme
prednášok došlo k praktickým ukážkam predvádzania
so všetkými nuansami. Praktickú časť predvádzania
zastrešoval doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc., z ČR.
Po absolvovaní teoretickej a praktickej časti a doriešení
nejasností v diskusii si študenti vylosovali štartové čísla
a následne aj kone do sobotňajšej súťaže.
V sobotu čakala študentov súťaž, v ktorej komisia zložená z prof. M. Hala, doc. M. Maršálka a Ing. J. Kovalčíka
hodnotila ustrojenosť predvádzajúcich žiakov, postavenie koňa do základného postoja a jeho predstavenie. Ďalej komisia hodnotila schopnosť udržať koňa v základnom
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postoji, predvedenie koňa
v kroku a kluse. Záverečná
známka za celkový dojem
dvojice ukončovala jednotlivé predvedenia.
Celkovou víťazkou Súťaže v predvádzaní koní
študentmi SOŠ v rámci
výstavy „Kôň 2019“ sa
stala študentka SOŠ chovu
koní – Ló teny, Štúrova 74,
927 01 Šaľa, odbor „Agropodnikanie – chov koní
a jazdectvo“ Sára Murínová s celkovou známkou 8,92 bodu pred
druhou Lenkou Jáňovou zo Spojenej školy,
Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji, odbor „Agropodnikanie“ s výsledkom 8,55
bodu. Celkovo tretia skončila Fanni Godányová z SOŠ
rozvoja vidieka s VJM, Nám. Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda, odbor „Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo“ s výslednou známkou 8,54 bodu. Všetky tri ocenené
dostali diplom a medailu, ktorá im bude pripomínať ich
úspech z Trenčína - Nozdrkoviec.
Počas oboch dní bolo vidieť, že hlavne študentky
(súťaže sa zúčastnili len dvaja chlapci) chcú ukázať čo
vedia. Ich zdravá súťaživosť i rutina, s akou zvládli niečo
nové, dáva predpoklad, že po dlhom čase pre chovateľov
koní vyrastá generácia, ktorá nahradí presluhujúcich
dôchodcov a zahraničných pracovníkov, ktorých máme
možnosť v slovenských chovoch stretávať. V súvislosti
s výstavami je potrebné si uvedomiť, že dobré predvedenie koňa môže známku jeho hodnotenia zvýšiť niekedy aj
o jeden bod. Niektorí zo študentov dokázali, že by mohli
zaplátať medzeru pri profesionálnom predvádzaní koní,
ktorá vo všeobecnosti na Slovensku prevláda.
Poďakovanie ZCHKS patrí riaditeľom a majstrom odborného výcviku, ktorí zareagovali na ponuku ZCHKS
a vyslali svojich žiakov, aby prezentovali praktické
zručnosti, ktoré nadobudli pri štúdiu na svojich školách.
V neposlednom rade patrí poďakovanie spoločnosti Cedos, s. r. o., Trenčín za ústretovosť a podporu pri organizácii tohto nového projektu. Veríme, že tento pilotný
projekt nájde pokračovanie i v nasledujúcom roku.
FG
Foto: I. Kido

Výsledné poradie Súťaže v predvádzaní koní študentmi
Č.
13.
10.
9.
12.
4.
14.
15.
16.
8.
5.
1.
11.
2.
6.
3.
7.
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Meno študenta
Murínová Sára
Jáňová Lenka
Godányová Fanni
Kršková Nikola
Régy Marek
Bódis Lola Noémi
Satinová Sarah
Galbavý Adam
Ibolyaová Csilla
Kukanová Magdaléna
Tóth Antónia
Kubišová Zuzana
Styková Zuzana
Petrová Laura
Balalová Lenka
Balko Matej

Škola
SOŠ chovu koní Šaľa
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
SOŠ rozvoja vidieka DS
SOŠ chovu koní Šaľa
SOŠ chovu koní Šaľa
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
SOŠ veterinárna Nitra
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
SOŠ rozvoja vidieka DS
SOŠ veterinárna Nitra
Spojená škola Ivanka pri Dunaji
SOŠ veterinárna Nitra
SOŠ Pod Bánošom, BB
SOŠ Pod Bánošom, BB
SOŠ veterinárna Nitra
SOŠ Pod Bánošom, BB

Svet koní

Body
8,92
8,55
8,54
8,52
8,51
8,49
8,34
8,27
8,21
8,03
7,94
7,94
7,84
7,77
7,67
7,03

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Spoločná fotografia po súťaži

Sára Murínová
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MAJSTERKA SLOVENSKA V DREZÚRE – DIEVČA SO SVETOVÝMI PLÁNMI
Historický úspech Slovenska ... Dorota Jurštáková
vo finále ME v talianskom San Giovanni di Marignano ...
pripomenuli sme si ako znie slovenská hymna ... Majsterkou Slovenska sa stáva Dorota Jurštáková.
To je len niekoľko okamihov a informácií v sezóne 2019
v drezúrnom jazdení. Keď toto 14-ročné dievča pred 6
rokmi prišlo do dnes jej domovskej stajne Cedos Trenčín Nozdrkovce robiť jazdeckú licenciu na svojom poníkovi Derilovi, nikto netušil, že jej ambície, usilovnosť a vytrvalosť
ju privedú na Olympiu drezúrneho jazdectva.
Dorotka, čo je tým, čo Ťa poháňa, motivuje, nedovoľuje zastaviť?
Kone, kone, kone. S touto myšlienkou zaspávam aj vstávam. Milujem ich! Chcem, aby každý videl aké úžasné sú
to zvieratá. Čo všetko dokážu. Nech sú víťazstvá akékoľvek
veľké, vždy oni sú TÍ, ktorých je to najväčšia zásluha.
Predsa len – máš nejaké vzory?
Áno. Veľké, ako Charlotte Dujardin a ďalšie svetové drezúrne špičky. A potom naše slovenské. Ako moja trénerka
Lucka Naštická, ktorá vie vždy a s každým koňom čo a ako.
Chcem byť tá, ktorá bude vedieť pripraviť akéhokoľvek
koňa ako Lucka, ktorá bude rozumieť každému koníkovi ako
Lucka, ktorá predvedie koňa tak, aby sa každý zastavil a povedal: „Wau, to je ale krásny kôň“. Veď ani slávny Valegro
nebol od prvej chvíle vnímaný ako víťaz, až pod vedením
Charlotte je z neho národný hrdina Anglicka. To je môj vzor,
mať národného hrdinu Slovenska.
Po tohtoročných úspechoch, o ktorých sa hovorí ako
historických pre slovenskú drezúru, sa asi pomaly tento
sen začína napĺňať?
Áno, je to krásny pocit, keď na CDI pretekoch zistíte, že
bude znieť slovenská hymna lebo Grigoris (Dorotkin kôň)
je víťaz. V Motešiciach, keďže to boli po dlhej dobe prvé
CDI preteky na Slovensku, bola naša hymna pripravená, no
v Brne ju museli chvíľu hľadať. O to väčšia radosť bola ju
počuť. Majstrovstvá SR v Topoľčiankach, to je taká krásna
až domáca atmosféra. Keď vidíte všetkých našich drezúrnych jazdcov ako Martinka Nittnaus, Kristínka Flaková,
Peter Vančo a Miška Horná ako Vám fandia a tešia sa, je to
pocit domova ktorý sa na svetových pretekoch dá zažiť len
keď ste prví a hrajú vašu hymnu. Sezóna je dlhá a jej vyvrcholením bola práve Európa.
Aký je to pocit dostať sa do finále?
Tak ten už je krásny. No kým to príde, je to obrovský
počet drobných „vecí“, bez ktorých by sa historický úspech
nekonal. Musíte ísť step by step. Už v tomto období, jeseň
predchádzajúceho roka, musíte myslieť na to, čo chcete
v lete v Taliansku zajazdiť. Bola to dlhá, precízna príprava
pod kontrolou Lucky Naštickej. Nie len jazdecká, ale aj
zdravotná, aj logistická, aj taktická. No a človek mieni ...,
takže musíte mať vždy aj záložný plán. Boli to úžasné preteky, excelentne zorganizované, nabité svetovou jazdeckou
špičkou. Mať možnosť byť toho celého súčasťou je proste
to, čo sa nedá opísať, musí to človek zažiť. No a po obrovských nečakaných prírodných zásahoch pred štartom druhý
deň som postup do finále ani nedokázala vnímať.

20

Svet koní

MAJSTERKA SLOVENSKA V DREZÚRE – DIEVČA SO SVETOVÝMI PLÁNMI

Čo tým myslíš „prírodných zásahoch“?
Boli sme v krásnom slnečnom Taliansku, a keďže sa jazdilo každý druhý deň, sobota bola už šiestym dňom našej
účasti. Slnko začínalo vyťahovať teplotu na 30 – 33 stupňov
už okolo 8. hodiny rannej a nekončilo ani o 20. hodine.
A tak sme celý týždeň prosili „tých hore“, aby nám dopriali
aspoň kvapku dažďa a trošku nás osviežili. Štartovať som
mala o 18. hod., a o 17. hod. bolo naše prianie vyslyšané.
No nie v podobe pár kvapiek, ale obrovského lejaku, ktorý
trval až do nedele dopoludnia. Byť celý mokrý je jazdec
zvyknutý. Usmievať sa v obdĺžniku a jazdiť tak, že kaluže
vody vám striekajú až do tváre, tiež nie je žiadny problém.
Ale blesky, hromy, ktoré vás položia na zem, lebo v pár
sekundách ste si nie istí či ide o teroristický útok alebo
blesk buchol meter od vás, to je naozaj ťažké. Grigoris pri
prvom takomto zásahu blesku dostal kŕč do jednej nohy,
a tak miesto štartu v obdĺžniku štartoval do veterinárneho
boxu. V tabuľke štartujúcich sa objavilo: „Dorota Jurštáková – eliminovaná“. No moja rodina, Lucka a Adam Patocs,
šéf našej výpravy, zachovali chladnú hlavu, a keď nám
3 veterinári povedali, že Grigoris je zdravý, mali sme novú
nádej. Veterinár českej výpravy bol ten, ktorý pri nás celý
čas stál a povzbudzoval nás. Aj touto cestou mu patrí obrovské ĎAKUJEM! Rovnako Adamovi, ktorí spravil obrovskú
nadprácu, aby nás vrátil do hry! Adam, ĎAKUJEM! Lucke,
ktorá to nevzdala. Lucka, ĎAKUJEM! Klárke a môjmu otcovi,
ktorí celí mokrí už šiestu hodinu robili servis mne a môjmu
Grigorisovi. Klárka, Ivo, ĎAKUJEM! Mojim starým rodičom,
ktorí doma neprestávali veriť! Môjmu krstnému a jeho rodine, ktorí ma prišli povzbudiť do Talianska a postupne videli
krásu drezúry. Mirko, ĎAKUJEM! Mirkovi Maxonovi, ktorý
nám na cestu daroval talizman koníka, a ten nás ochránil aj
pred touto búrkou. Pán Maxon, ĎAKUJEM! No a po všetkých
útrapách o 21. hod. sme prišli na štart a stali sa postupujúcou finálovou dvojicou.
To znie ako akčný triler a nie drezúrne preteky ...
Áno myslím, že ako film by to mohli sledovať aj milovníci adrenalínových disciplín, nie len milovníci drezúry. Pre
tých druhých ešte dodám, že sme vo finále skončili na 16.
mieste, čím sme Slovensko zaradili k drezúrnych európskym
špičkám.
Aké máš plány? Na čo sa môžeme tešiť?
Pokračovať, trénovať, súťažiť. Postupujem do juniorskej
kategórie. Musíme nacvičiť nové úlohy. Čaká ma jazdenie
kúrov. Pripravujeme choreografiu, vyberáme hudbu. Sníva
sa mi o tom už pár rokov, tak verím, že to bude pre porotu
a divákov príťažlivé. No a zima v našich stajniach Cedos
Trenčín - Nozdrkovce znamená tréning, tréning a zase tréning. Mám obrovské šťastie, že Adelka a Mirko Maxonovci mi
veria. Môžem jazdiť aj ich kone, a napriek tomu, že je u nás
podstatne viac skokových jazdcov, aj mne ako drezúrnemu
jazdcovi vytvárajú podmienky. Bez nich by sme s Grigorisom
a Luckou nemohli dosahovať takéto výsledky. A keď Grigoris
a ja budeme vidieť a cítiť, že máme čo ukázať, zajazdiť sezónu minimálne tak úspešnú ako je táto sezóna 2019, ideme
do toho. Ale nepredbiehajme. Najskôr veľa, veľa trénovať.
Dorotka, ďakujeme za rozhovor a želáme veľa úspechov!
Zhovárala sa Mgr. A. Maxonová
Foto: L. Kovalski

Dorota Jurštáková
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POTREBA MINERÁLNYCH LÁTOK U KOŇA

POTREBA MINERÁLNYCH LÁTOK U KOŇA

4662 Gazal IX (Nandy)

Význam minerálnych látok v organizme je veľký,
pretože sa zúčastňujú na všetkých dôležitých životných procesoch. Dobrými minerálnymi zdrojmi pre
kone sú krmoviny a obilniny. Prirodzeným spôsobom,
ako koňa dostať k plnohodnotnej strave je dlhý pobyt
na zelených pastvinách. V zimných mesiacoch sa však
ustajnené kone k takejto strave dostanú ťažko, a preto
je potrebné kŕmiť kone kŕmnymi zmesami doplnenými
týmito látkami.
Vápnik je najrozšírenejším prvkom v organizme
zvierat. Kôň strednej veľkosti má v tele približne 7 kg
vápnika. V jeho kostre a zuboch sa nachádza až 99 %
vápnika. V krvi koní sa vápnik nachádza v množstve
2,6 – 3,3 mmol.l‾¹. Vápnik má v tele koňa význam pri
činnosti nervovej a svalovej sústavy. Zabraňuje prenikaniu vápnikových iónov z buniek do tkanivovej tekutiny,
má význam pri zrážaní krvi, je aktivátorom viacerých
enzýmov. Vápnikové ióny znižujú priepustnosť bunkových membrán pre škodlivé látky a zvyšujú fagocytárnu
schopnosť bielych krviniek. Vo výžive koní je spolu s fosforom zaradený medzi nepostrádateľné prvky, pretože
sa podieľajú na výstavbe kostry. Denná potreba vápnika
v potrave koní je 35 – 100 g na deň a závisí od jeho živej
hmotnosti, fyziologického stavu, práce, ktorú vykonáva,
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od kŕmnej dávky a jej zloženia, od obsahu ostatných
minerálnych prvkov, vitamínov a ďalších faktorov. Dlhodobý nedostatok vápnika vedie u mláďat k poruchám
rastu a vývoja kostry a pri dospelých jedincoch spôsobuje osteomaláciu a osteoporózu. Kone, ktoré sa pasú
na pastvinách, mávajú vápnika nedostatok v zimných
mesiacoch, no ak sa kŕmia vhodnými kŕmnymi zmesami,
k takémuto stavu nedochádza. Aj keď nadbytok vápnika
nevyvoláva intoxikáciu, negatívne ovplyvňuje resorpciu
horčíka, fosforu a zinku. Optimálny pomer medzi vápnikom a fosforom je 1,2 – 1,6 : 1, avšak ani vyšší pomer
(3 : 1) nemá negatívny vplyv. Fosfor sa nachádza v tele
zvierat väčšinou v kostiach a zuboch (90 %). V krvi koní
sa nachádza v množstve 0,7 – 1,7 mmol.l‾¹.
Fosfor má hlavnú úlohu pri všetkých energetických
funkciách organizmu, pri oxidačnej fosforylácii a pri
tvorbe makroergických zlúčenín, ktorých energia 6
– 8-krát prevyšuje energiu iných nosičov energie. Fosfor
má tiež veľký význam v metabolizme bielkovín, sacharidov, tukov, pri syntéze enzýmov, hormónov a vitamínov. Spolu s vápnikom sa uplatňuje najmä pri tvorbe
a mineralizácii kostí a zubov. Pri poruchách metabolizmu vápnika, fosforu a vitamínu D u mladých zvierat
vzniká ochorenie rachitída – krivica, u dospelých zvierat
osteomalácia – mäknutie kostí a osteoporéza – rednutie
kostí. Prebytok fosforu negatívne ovplyvňuje premenu
vitamínu D na kalcitriol a obmedzuje vstrebávanie zinku, vápnika, medi a železa. Denná doporučená dávka
fosforu pre koňa je 15 – 30 g.
Horčík je v porovnaní s vápnikom a fosforom
zastúpený len v malom množstve – tvorí iba 0,05 %
z hmotnosti tela. Zvieratá získavajú horčík z potravy.
Jeho resorpciu podporuje glukóza. Aktivuje väčšinu
enzýmov súvisiacich s fosforyláciou, ovplyvňuje prenos
energie, je tiež nepostrádateľný pre funkciu dýchacích
fermentov, pre enzymatické systémy zabezpečujúce
metabolizmus nukleových kyselín. Ovplyvňuje elasticitu svalových vláken, svalovú kontrakciu, zúčastňuje sa
pri prenose impulzov na nervosvalových spojoch. Nízky
obsah horčíka spôsobuje vznik tetánie. Pri zvýšených
koncentráciách nastáva útlm mozgovej kôry až narkotický stav s ochrnutím svalstva. Horčík obmedzuje zvýšenú zrážanlivosť krvi a chráni pred vznikom trombóz.
Udržanie normálnej koncentrácie horčíka v organizme
je možné len pri jeho pravidelnom prívode v krmive.
Pri intenzívnom tréningu dochádza k veľkým stratám
horčíka, čo sa prejavuje psychickou nevyrovnanosťou
koňa, zvýšenou dráždivosťou až svalovými kŕčmi. Zdrojom horčíka je najmä zelená pastva, pretože horčík je
súčasťou zeleného farbiva – chlorofylu. Denná doporučená dávka pre koňa je 7,5 – 14 g. Potreba vzrastá
so zvyšujúcou sa fyzickou záťažou.
Síra je súčasťou bielkovín, v ktorých sa nachádzajú
aminokyseliny obsahujúce síru (metionín, cystín, cysteín). Je štrukturálnou súčasťou niektorých vitamínov
(tiamín, biotín), hormónov (inzulín) a ďalších organických látok. Tiež sa podieľa na zneškodňovaní toxických
látok v pečeni. Zvieratá obvykle netrpia nedostatkom
síry pri dostatočnom prívode bielkovín. Síra je dôležitá
aj pre kvalitnú kopytnú rohovinu a kvalitu srsti. Denná
doporučená dávka síry pre koňa je 15 – 20 g.
Sodík je najvýznamnejším iónom vo vnútornom
prostredí živočíšneho organizmu. Koncentrácia sodíka

v krvi je od 134 do 150 mmol.l‾¹. Hlavnou funkciou
sodíka je regulácia osmotického tlaku. Úbytok sodíka vždy súvisí so stratou vody a jeho zadržanie zasa
so zadržaním vody. Znižuje trávenie bielkovín a intenzívne sa uplatňuje aj v metabolizme draslíka a chlóru.
Sodík sa spolu s draslíkom zúčastňuje pri nervosvalových
vzruchoch. Nedostatok sodíka vzniká jednak v dôsledku
jeho zvýšených strát, najmä keď sa súčasne zníži aj
príjem vody (hnačky, ochorenie obličiek, nedostatočná
produkcia aldosterónu), jednak pri jeho nedostatočnom
zastúpení v kŕmnej dávke. Intoxikáciu podmieňuje príjem vody. Kone získavajú sodík predovšetkým vo forme
NaCl, z potravy rastlinného pôvodu. Sodík je vo veľkom
množstve vylučovaný potom. Nedostatok sodíka sa
prejavuje zhoršenou chuťou k žrádlu, zníženou výkonnosťou, svalovou slabosťou a zvýšeným potením. Srsť
koní s nedostatkom sodíka je bez lesku, zježená, kone
majú tendenciu olizovať žľaby a iné zvieratá. Nadbytok
soli je naopak vysoko toxický a môže viesť až k smrti
zvieraťa. Denná doporučená dávka je 25 – 50 g. Potrebné množstvo závisí na pracovnom zaťažení a stratách
sodíka potením.
Draslík sa dostáva do tela predovšetkým krmivom
rastlinného pôvodu. Deficit alebo prebytok draslíka sa
pri hospodárskych zvieratách vyskytujú dosť zriedka,
pretože bežné krmivá stačia kryť požiadavku organizmu. Prebytok by sa mohol vyskytnúť pri súčasnom nedostatočnom príjme sodíka krmivom. Jeho nedostatok
sa môže vyskytnúť pri intenzívnom potení pri dlhotrvajúcej fyzickej záťaži. Prejavuje sa svalovou slabosťou,
akumuláciou tekutín, poruchou nervového systému
a obličiek. Hlavnou funkciou draslíka je udržiavanie
dráždivosti buniek. Draslík zastáva dôležitú úlohu aj
v metabolizme sacharidov, v regulácii vnútrobunkového osmotického tlaku a acidobázickej rovnováhy, pri
bunkovom delení, pri udržovaní normálneho svalového
tonusu. Denná doporučená dávka je okolo 30 g denne.
Chlór má najväčší význam pri tvorbe kyseliny chlorovodíkovej vylučovanej žalúdočnou sliznicou. Nedostatočný prívod chlóru do organizmu krmivami vyvoláva
poruchy trávenia. Funkciou chlóru, tak isto ako sodíka
a draslíka, je podieľať sa na udržovaní acidobázickej
homeostázy a osmotickej rovnováhy. Chlór dodávame
predovšetkým prostredníctvom soľných lizov. Denná
doporučená dávka sa nestanovuje.
Železo sa v organizme zvierat nachádza v malom
množstve. Krv obsahuje 10 – 12-krát viac železa než
ostatné orgány. Je súčasťou hemoglobínu (85 %) a metaloorganických hemínových zlúčenín, ktoré sa ako enzýmy zúčastňujú na biologickej oxidácii. Väčšiu spotrebu
železa majú intenzívne zaťažované kone, mladé kone
a žrebné a kojace kobyly. Na železo sú bohaté motýľokvetné rastliny a jadrové krmivo. Jeho nedostatok
spôsobuje chudokrvnosť. Denná doporučená dávka železa je podľa fyzickej záťaže 800 – 1000 mg.
Meď má špecifickú úlohu v metabolizme železa a pri
tvorbe červených krviniek. Jej význam spočíva v mobilizácii železa z pečene. Tiež sa využíva na tvorbu enzýmov obsahujúcich meď (cytochrómoxidáza, tyrozináza,
superoxiddismutáza, lyzoloxidáza), pri syntéze fosfolipidov a glykolipidov v nervových bunkách. Mladé kone
majú zvýšenú potrebu medi. Pri trvalom nadbytku ale
môže dochádzať k jej hromadeniu, čo má na organizmus

koňa nepriaznivý vplyv. Denná doporučená dávka medi
je 70 mg, mladé kone v raste 20 – 50 mg/kg krmiva.
Kobalt sa zúčastňuje na krvotvorných procesoch
v prítomnosti medi. V látkovej premene sa uplatňuje
priamo alebo prostredníctvom vitamínu B12. Zúčastňuje sa metabolizmu bielkovín a sacharidov. Nedostatok
vedie k zníženej resorpcii vápnika a fosforu. Má vzťah
k tvorbe glykogénu v pečeni, k syntéze nukleových kyselín a svalových bielkovín. Ochorenia z nedostatku sa
neprejavujú špecifickými príznakmi. Pri mladých zvieratách sa zastavuje rast, pri starších pozorujeme únavu
a pokles hmotnosti. Denná doporučená dávka kobaltu
je 1 mg.
Zinok je súčasťou niektorých enzýmov (dehydrogenázy, aldolázy, fosfatázy, peptidázy) a iné aktivuje (endoláza, dekarboxyláza, argináza atď.). Jeho nedostatok
spôsobuje predovšetkým poruchy kože, srsti a kopytnej
rohoviny. Denná doporučená dávka zinku je 250 – 500
mg.
Mangán sa zapája do systémov niektorých enzýmov
v Krebsovom cykle, podieľa sa na tkanivovom dýchaní,
zapája sa do tvorby kostí, červených krviniek, rastu
a rozmnožovania. Ovplyvňuje využitie tukov v organizme a má lipotropný účinok. Na mangán sú bohaté
pšeničné otruby, obsiahnutý je ale aj v zelenej pastve.
Denná doporučená dávka mangánu pre koňa je 200 – 400
mg. Jód sa hromadí v štítnej žľaze. Jeho význam súvisí
s účinkom hormónov štítnej žľazy. Nedostatok jódu má
za následok hypofunkciu štítnej žľazy, čo sa prejavuje
znížením premeny sacharidov, bielkovín, tukov a tvorby
tepla. Pri nedostatku jódu sa rodia málo životaschopné
žriebätá, neskôr sa prejavujú poruchy rastu, kone majú
nekvalitnú srsť a môžu sa vyskytovať vodnaté opuchy.
Denná doporučená dávka jódu je 1 – 2 mg.
Selén vykonáva funkciu katalyzátora v enzymatických systémoch, spolu s vitamínom E sa zúčastňujú pri
biosyntéze koenzýmu A. Antioxidačná funkcia selénu
spočíva v ochrane mastných kyselín pred oxidáciou.
Znížená hladina selénu vyvoláva pri súčasnom nedostatočnom príjme vitamínu E rozvoj svalovej a pečeňovej
dystrofie. Významnú úlohu zohráva už vo vnútromaternicovom vývoji žriebät. Pretože selén prechádza
placentou, môžeme obohatením kŕmnej dávky kobyly
predchádzať jeho nedostatku pri narodení, ktorý sa
prejavuje svalovou slabosťou, ataxiou, obrnami,
uľahnutím, alebo nechuťou a nemožnosťou sa napiť
z vemena matky. Denná doporučená dávka je 1 – 3 mg.
Vyššie nároky majú žrebné a kojace kobyly a intenzívne
športovo zaťažované kone.
Fluór sa podieľa na metabolizme vápnika a sacharidov. Jeho nadbytok pôsobí škodlivo a môže nastať
pri skrmovaní nekvalitných fosfátov (napr. kŕmneho
superfosfátu). Nadbytočné množstvo fluóru sa ukladá
v kostiach, zuboch, vznikajú tak exostózy a tvrdnutie
tkanív. Zvýšené množstvo tiež spôsobuje zmeny na zubnej sklovine, ktorá je krehkejšia a ľahšie sa láme. Denná
doporučená dávka je 500 mg.
Ing. J. Zemanová, PhD., Ing. M. Halo
Katedra fyziológie živočíchov, SPU Nitra
Foto: I. Kido
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ZÁPRAHOVÁ SEZÓNA 2019 VRCHOLÍ SÉRIOU MAJSTROVSTIEV
Záprahová sezóna bola počas letných mesiacov
v znamení výjazdov jedno aj dvojzáprahov na medzinárodné kolbiská...
Začiatkom júna sa Marek Rura z JZK EQUS Poprad
s koňom Conversano XV-15 SK zúčastnil CAI2* v maďarskom Mélykúte, kde spomedzi 6-ich štartujúcich v súťaži obsadil krásne 3. miesto (drezúra 2. miesto, maratón 4. miesto, parkúr 1. miesto). V tejto súťaži bol
pôvodne prihlásený aj Ladislav Hána, ktorý však svoj
štart zrušil. V tom istom čase prebehli aj CAI2* v rakúskej Stadl Paure, kde si to s koňmi Damler a George 129 namieril Szilárd Barta z JO Matrin – Záturčie.
Spomedzi 7-ich štartujúcich obsadil 6. miesto (drezúra
5. miesto, maratón 5. miesto, parkúr 7. miesto). O týždeň neskôr vycestovala Marcela Viochnová z TJ Žrebčín
Motešice s plemenným žrebcom Nonius XIX-20 Šarkan
do poľského Ksiažu, kde sa v súťaži CAI2* umiestnila
na 2. mieste (drezúra 2. miesto, maratón 2. miesto,
parkúr 3. miesto) spomedzi troch štartujúcich. Dokončením týchto pretekov si Marek Rura a Marcela Viochnová splnili kvalifikáciu na štart v súťažiach úrovne 3*.
Marcela Viochnová si dosiahnutým výsledkom v drezúre
splnila aj kvalifikáciu na Majstrovstvá sveta mladých
koní v záprahoch. Júnové výjazdy uzatvorili jazdci
z JK pri NŽ Topoľčianky Miroslav Matúška a Jozef Mašír,
ktorí vycestovali do rakúskeho Altenfeldenu. V súťaži
CAI3* štartovalo 22 jazdcov. Jozef Mašír s koňmi Neapolitano XIV-1, Neapolitano XIV-2 a Pluto XX-19 obsadil
16. miesto (drezúra 22. miesto, maratón 10. miesto,
parkúr 19. miesto). Miroslav Matúška s koňmi Favo-
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ry XII-6, Favory XII-8 a Neapolitano XI-45 začal v súťaži
veľmi dobre – v drezúre obsadil 7. miesto, v maratóne
dokonca 2. miesto, ale na parkúre sa dopustil omylu,
keď prešiel bránku mimo poradia, a preto bol v rámci
kompletnej súťaže eliminovaný.
O dva týždne neskôr Marcela Viochnová z TJ Žrebčín
Motešice s plemenným žrebcom Nonius XIX-20 Šarkan
štartovali v rakúskom Schloss Hofe v súťaži CAN-A, kde
obsadili krásne 2. miesto (drezúra 2. miesto, maratón
6. miesto, parkúr 3. miesto) spomedzi 9 štartujúcich.
Okrem žrebca tu mala svoju premiéru aj jeho 5-ročná
sestra Nonius XIX-23 SK Tinka, ktorú jazdkyňa začala
na jar zapriahať a pripravuje ju na výkonnostné skúšky
plemenných kobýl mnohostranne úžitkového typu. Pre
mladú kobylku to bol jej prvý výjazd a zároveň štart
v živote po relatívne krátkom výcviku, ale preukázala
charakter, keď zvládla v maratónske prekážky vrátane
vody, s ktorými sa do tej doby vôbec nestretla, a obsadila 8. miesto (drezúra 9. miesto, maratón 8. miesto,
parkúr 8. miesto). Koncom júla sa slovenská reprezentácia presunula do poľských Ptakowic na CAI3*. Marcela
Viochnová z TJ Žrebčín Motešice a Nonius XIX-20 Šarkan absolvovali svoj prvý štart v súťaži CAI3* a obsadili
12. miesto zo 16-ich štartujúcich (drezúra 14. miesto,
maratón 13. miesto, parkúr 14. miesto). V kategórii H2
štartovalo 24 záprahov, a slovenské farby hájili Szilárd
Barta z JO Martin – Záturčie s koňmi Damler a George 129, ktorý obsadil 23. miesto (drezúra 21. miesto,
maratón 22. miesto, parkúr 24. miesto), a Miroslav
Matúška z JK pri NŽ Topoľčianky s koňmi Favory XII-6,
Marcela Viochnová a Nonius XIX-20 Šarkan, CAI Ptakowice 2019

Miroslav Matúška, CAI Altenfelden 2019

Szilárd Barta, CAI Ptakowice 2019
Marcela Viochnová a Nonius XIX-20 Šarkan. CAN Schloss Hof 2019
Jozef Mašír

Marek Rura a Conversano XV-15 SK, CAI Mélykút 2019
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CAI Altenfelden 2019

Miroslav Matúška, CAI Ptakowice 2019

Favory XII-8 a Neapolitano XI-45, ktorý obsadil pekné
8. miesto (drezúra 17. miesto, maratón 9. miesto,
parkúr 6. miesto).
V auguste nastala vo výjazdoch pauza. Marek Rura
z JZK EQUS Poprad pôvodne prihlásený na CAI3* do Písečného nad Dyjí svoj štart zrušil. Szilárd Barta a Miroslav Matúška sa pripravovali na Majstrovstvá sveta
dvojzáprahov, a Marcela Viochnová na Majstrovstvá
sveta mladých koní v záprahoch.
Sezóna vyvrcholila v septembri, kedy sa konali
hneď dvoje Majstrovstvá sveta ...
V maďarskom Mezőhegyes 5. – 8. 9. 2019 prebehli
Majstrovstvá sveta mladých koní, kde sa Slovensko
zúčastnilo prvýkrát v histórii týchto majstrovstiev.
Marcela Viochnová z TJ Žrebčín Motešice štartovala
v kategórii 6-ročných koní s plemenným žrebcom
Nonius XIX-20 Šarkan. Dvojica obsadila v 1. kvalifikačnom kole 7. miesto z 11-ich štartujúcich koní a v 2.
kvalifikačnom kole 4. miesto zo 6-ich štartujúcich.
Od postupu do záverečného finálového kola ich delilo
0,41 bodu.
Hneď nasledujúci týždeň vycestovali Miroslav Matúška z JK pri NŽ Topoľčianky a Szilárd Barta z JO Martin – Záturčie na Majstrovstvá sveta dvojzáprahov
do nemeckého Drebkau. Na štart majstrovstiev sa postavilo 82 záprahov. Lepšie sa vodilo skúsenejšiemu Miroslavovi Matúškovi, ktorý obsadil 41. miesto (drezúra
62. miesto, maratón 31. miesto, parkúr 26. miesto).
Szilárd Barta pri svojom premiérovom štarte na majstrovstvách obsadil 73. miesto (drezúra 82. miesto,
maratón 70. miesto, parkúr 70. miesto).
Ďakujeme všetkým jazdcom za dôstojnú reprezentáciu Slovenska!
Medzinárodné dianie sa presunulo hneď 2x aj
na našu domácu pôdu ...
V júli sa v x-bionic® sphere v Šamoríne konali CAI2*
H4. Išlo o 2 súťaže štvorzáprahov v kombinovanom
maratóne, v ktorých sme mohli vidieť svetovú špičku.
Šampión Svetového Pohára FEI Bram Chardon opäť
dokázal, že je neporaziteľný. Zdalo sa, ako keby
holandský jazdec preletel Farrier’s Arénou v záprahu
4 koní, s ktorými dosiahol už tri výhry. Publikum očarili najlepšie štvorzáprahové tímy sveta, medzi nimi
Glenn Geerts z Belgicka, americký viacnásobný šampión Chester Weber, otec a syn Dobrovitzovci z Maďarska, a nemecký Georg von Stein. Všetci ukázali rýchlu
jazdu na svetovej úrovni v kombinovanom maratóne,
ktorý bol navrhnutý Wolfgangom Asendorfom. Všetkým
určite v Šamoríne chýbal šampión šampiónov Boyd
Exell, ktorý sa nezúčastnil. Víťaz Bram Chardon prehovoril v mene všetkých súťažiacich záprahových tímov:
„Bolo nám cťou a výnimočnou skúsenosťou tu byť,
a sme radi, že sme mohli predstaviť štvorzáprahový
šport v top podmienkach tohto jedinečného miesta,
akým je rezort x-bionic® sphere v Šamoríne.“
V Dunajskom Klátove v JK Czajlik Ranch sa konali
koncom augusta CAI2*. Pretekov sa zúčastnilo 16 záprahov nasledovne: H1 – 5 záprahov, H2 – 3 záprahy,
H4 – 1 záprah, P1 – 3 záprahy a P2 – 4 záprahy. Slovensko malo zastúpenie iba v kategórii H1, kde štartovali
hneď 3 jazdci. Najlepšie sa viedlo Ľudovítovi Kurkinovi

z JZK EQUS Poprad, ktorý obsadil 3. miesto (drezúra 5.
miesto, maratón 2. miesto, parkúr 5. miesto). Ladislav
Hána z NDGK Chorvátsky Grob obsadil 4. miesto (drezúra 3. miesto, maratón 4. miesto, parkúr 3. miesto),
a na poslednej hodnotenej 5. priečke sa umiestnil
jeho oddielový kolega Ivan Babík (drezúra 4. miesto,
maratón 5. miesto, parkúr 4. miesto).
Na národných kolbiskách sa jazdil vozatajský
parkúr ...
Seriál pretekov vo vozatajskom parkúre organizovaný ŠKMK pokračoval 16. 6. v Žihárci, 22. 6. na Čiernej Vode, 29. 6. v Dolných Salibách, 13. 7. v Žihárci,
17. 8. v Kolárove a 7. 9. v Dunajskom Klátove. Veľkým
potešením pre záprahovú komunitu je skutočnosť, že
naše mladé jazdkyne Kiara Gasparovics a Vivien Kajos
dávajú na parkúre riadne zabrať seniorským jazdcom.
Nie raz nechali všetkých za sebou.
Výsledky z jednotlivých parkúrov:
Miesto konania

Žihárec
16. 6. 2019

Čierna Voda
22. 6. 2019

Dolné Saliby
29. 6. 2019

Žihárec
13. 7. 2019

Kolárovo
17. 8. 2019

Dunajský Klátov
7. 9. 2019

Umiestnenie

H1

H2

1.

Ľudovít Kurkin, JZK
EQUS

Kiara Gasparovics, ŠKMK

2.

Ivan Babík, NDKG

Károly Besze, HUN

3.

-

Miklós Lóczi, HUN

1.

Ivan Babík

Tibor Geroly, HUN

2.

Ladislav Hána

Kiara Gasparovics, ŠKMK

3.

Ľudovít Kurkin

Ján Kolozsi, ŠKMK

1.

-

Ladislav Gasparovics,
ŠKMK

2.

-

Kiara Gasparovics, ŠKMK

3.

-

Zsolt Fulop, HUN

1.

-

Tibor Geroly, HUN

2.

-

Kiara Gasparovics, ŠKMK

3.

-

Vivien Kajos, ŠKMK

1.

Ivan Babík, NDKG

Kiara Gasparovics, ŠKMK

2.

Ladislav Hána,
NDKG

Tibor Geroly, HUN

3.

Kiara Gasparovics,
ŠKMK

Ladislav Sárkány, ŠKMK

1.

Ľudovít Kurkin, JZK
EQUS

Kiara Gasparovics, ŠKMK

2.

Ladislav Hána,
NDKG

Vivien Kajos, ŠKMK

3.

Božena Kurkinová,
JZK EQUS

Zsolt Fulop, HUN

M. Viochnová, člen ZK SJF
Foto: archív ZK
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HRUBOŇOVO – 3. 8. 2019

ŤAŽKÝ ŤAH – AGROKOMPLEX 2019

Po vlaňajšom nultom ročníku furmanských
pretekov v Hruboňove, ktorý dopadol nad očakávanie ako po športovej, tak i po spoločenskej stránke, sa obec Hruboňovo popasovala
s výzvou usporiadania I. ročníka furmanských
pretekov, ktorý mal byť nielen oslavou furmanstva, ale aj tradícií, ktoré nám tu zanechali naši
predkovia. Je našou povinnosťou ich ďalej rozvíjať a odovzdať ich
našim nasledovníkom. Partia ľudí okolo Alojza Pekaroviča, ktorý je
otcom myšlienky organizácie furmanských pretekov v Hruboňove,
pripravila pre súťažiacich korektnú trať a pre divákov podujatie
s bohatým kultúrno-spoločenským programom. Zrána sa dedinou
Hruboňovo šinul slávnostný vozový sprievod pozývajúci všetkých
milovníkov furmanstva na podujatie, ktoré malo byť oslavou furmanstva a zároveň i spomienkou na tých, ktorí sa furmanstvom
v minulosti živili. V sprievode nechýbali heligónkari z Oravy. Medzi heligónkarmi sme mali možnosť vidieť Bruna Bartoša, nestora
furmanských súťaží na Orave, ktorý organizoval úspešné furmanské preteky v Lokci ešte začiatkom storočia.
Po slávnostnom otvorení boli predstavení furmani, ktorých sa
v Hruboňove zišlo štrnásť zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Zástupcovi furmanov z Poľska prekazila účasť porucha
auta na ceste do Hruboňova. V Hruboňove sa predstavili úspešní
furmani, ktorí sa dlhodobo úspešne prezentujú v medzinárodnej
konkurencii furmanov z krajín V 4.
Hneď v prvej súťaži dal o sebe vedieť Marián Fízek, ktorý väčšinou v roku 2019 súťaže „vypúšťal“, súťaž v Hruboňove si však
nenechal ujsť a všetkých presvedčil, že Buntek a Lordo ešte nepatria do starého železa. Dobre mu sekundoval Ján Francisty ml.,
priebežne prvý muž dlhodobej súťaže „O pohár ZCHKS“. Tretie
miesto obsadil Pavol Blaško s párom norikov muránskych HS-66
Tomáš a HS-52 Tango. Trať v Hruboňove bola postavená technicky
a dokonale preverila všetkých účastníkov.
V „Práci s drevom“ sa presadil Jozef Vrecko, ktorý pravidelne
na preteky nechodí, ale keď už príde, tak to konkurencia pocíti.
Mohli by o tom hovoriť furmani v Hriňovej či Detve ... Druhému
Paľovi Blaškovi nadelil tridsať sekúnd, a to Paľa všetci poznáme
ako pretekára, ktorý miluje rýchlosť. Tretí v tejto disciplíne skončil víťaz prvej súťaže Marián Fízek. Nečakane skončil v druhej súťaži Janko Francisty, keď obsadil až šieste miesto a skomplikoval
si situáciu v boji o celkového víťaza.
Po dvoch kolách bolo jasné, že pred „Ťažkým ťahom“ môže
o celkového víťaza zabojovať štvorica pretekárov Fízek, Vrecko,
Blaško, Francisty. Paľo Blaško skočil v „Ťažkom ťahu“ až ôsmy, čo
znamenalo celkovo štvrté miesto. Víťazom silovej súťaže sa stal
Jozef Vrecko, ktorého po dvoch víťazstvách určite mrzel výpadok
vo „Vozatajskom parkúre“, kde obsadil siedme miesto. Celkovo
skončil Jozef Vrecko na druhom mieste. Druhý v „Ťažkom ťahu“
a celkovo tretí skončil Janko Francisty. Víťazom v celkovom
hodnotení sa stal Marián Fízek z ČR, ktorý si tretím miestom
v „Ťažkom ťahu“ a vyrovnanými výkonmi vo všetkých disciplínach
„profesorsky“ celkové prvé miesto postrážil.
Furmanské preteky v Hruboňove opäť potvrdili, že ak organizátori chcú, nie je problém ani štrnásťčlenné štartovné pole a bohatý kultúrny program. Všetko prebiehalo v pokoji, bez akýkoľvek
problémov.
Z pohľadu ZCHKS patrí poďakovanie všetkým, ktorí prispeli
k zorganizovaniu podujatia propagujúceho furmanov, chov chladnokrvných koní a v neposlednom rade i obec a región Ponitria.
FG

Stáva sa už každoročnou tradíciou, že
ukončenie Národnej výstavy hospodárskych
zvierat v rámci poľnohospodárskej výstavy
Agrokomplex v Nitre sa spája so súťažou
v ťažkom ťahu koní. Nebolo tomu inak ani
v tomto roku, hoci počasie v nedeľu 25. augusta od 11.00 do 13.00 hod. tomu nenasvedčovalo. Predvádzacia plocha sa premenila na kúpalisko, pre
súťaž zostal úzky pás plochy. Po porade s účastníkmi súťaže
došlo k rozhodnutiu, že ťažký ťah v rámci NVHZ 2019 sa uskutoční i napriek podmienkam na hranici regulárnosti. Nakoniec
bol rozmočený terén pre samotnú súťaž vyhovujúci, a výkony,
ktoré dosiahli niektorí furmani, boli jedny z najlepších v celej
histórii tejto súťaže.
Na štart súťaže v ťažkom ťahu sa prihlásilo jedenásť súťažiacich, a slúži im ku cti, že i napriek prognózovanému nepriaznivému počasiu prišli všetci. Svedčí to o pozitívnom vzťahu
k tejto súťaži. Furmani v ťažkom ťahu sú tak trochu „šoumeni“
a plné tribúny počas pretekov ich pozitívne motivujú. Okrem
stabilných účastníkov ako Márius Sondor, Paľo Kitaš či otec a syn
Francistyovci sme mali v súťaži i nováčikov. Všetci zainteresovaní boli zvedaví na výkon sliezskeho norika Neptun z Hradčan,
novú akvizíciu Michala Žabku. Neptun na jar absolvoval výkonnostné skúšky a ťažký ťah v Nitre bol jeho prvým verejným vystúpením. Michal poňal vystúpenie v Nitre ozaj štýlovo a k vynikajúcemu výkonu tohto mladého a nádejného žrebca pridal
prezentáciu kroja, v ktorom pôsobil ozaj impozantne. Je dobré,
že folklór a kroje prenikajú i do furmanstva.
Na prekvapenie všetkých po Miroslavovi Kubelákovi so Silvom už po druhom zvýšení záťaže na saniach opustil súťaž
skúsený matador Paľo Kitaš, ktorého Cyrano jednoznačne nebol v pohode. Na rovnakej hmotnosti 1 370 kg skončil aj Tibor
Tóth s plemenníkom Sašom, čo bolo po jeho predchádzajúcich
výkonoch na furmanských pretekoch ďalšie prekvapenie dňa,
a „do tretice“ aj Tomáš Šulák so Szimonom. V nasledujúcom
kole (1 530 kg) opustil súťaž Miro Šúlava ml. Záťaž 1 700 kg
znamenala stop pre Máriusa Sondora a Michala Žabku. Neptun
z Hradčan zanechal však svojím prejavom dobrý dojem a je
veľkým prísľubom pre chov. Hmotnosť 1 830 kg absolvovali
bez problémov všetci, ktorí zostali v hre o celkové víťazstvo.
O víťazovi nakoniec rozhodla rekordná hmotnosť 2 030 kg.
S týmto nákladom si najlepšie poradili Ján Francisty st. s matadorom Cedrikom. Tento sliezsky norik po dnes už legendárnom
Nachovi Salazarovi - ZV potiahol sane do vzdialenosti 15,4 m.
Na druhé miesto stačil výkon dva metre Jánovi Francistymu ml.
s ardénskym žrebcom Dollar De La Forge. Tretie miesto obsadil
minuloročný víťaz Jozef Gibala, tentokrát však s koňom Oliver.
Tzv. „zemiakové“ štvrté miesto na najvyššej ťahanej hmotnosti
zostalo Petrovi Švantnerovi s Rivalom.
Súťaž v ťažkom ťahu v Nitre potvrdila, že pri „zdravom
rozume“ a udržaní emócií v primeranej norme je možné súťažiť bez toho, aby sa na súťaž poukazovalo ako na neprimerané zaťažovanie koní. Ťažký ťah je jednou z disciplín v rámci
výkonnostných skúšok chladnokrvných koní, a ťažkým ťahom
v podobe ako je prezentovaný na jednotlivých furmanských
pretekoch testujeme a porovnávame vlastnosti, ktoré sú pre
chladnokrvné kone dôležité.
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Pavol Kitaš

Spoločná fotografia

Silvester Kasana

Slávnostný sprievod
Ján Francisty st.

Márius Sondor

Dekorácia

Tibor Tóth

FG
Foto: archív ZCHKS
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FURMANSKÉ PRETEKY

ORBA DVOJZÁPRAHOM

PEČEŇANY - 14. 9. 2019

môže vystreliť!“ Prvým kolom „Ťažkého ťahu“ úspešne
prešli všetci pretekári. Druhé už bolo o inom. Hlinený
podklad sa postaral o ešte väčšie znáročnenie priebehu
poslednej disciplíny. Čo pretekár, to to išlo ťažšie a ťažšie a ťažšie … Neuveriteľný, ale pre ne tradične srdcom
vedený ochotný výkon predviedli Mola a Mišo Jána Debnára, ktorí aj napriek tomu, že štartovali až ako deviaty
v poradí, dotiahli záťaž najďalej zo všetkých a tým si
vybojovali prvé miesto v tejto disciplíne. Absolvovaná
vzdialenosť 30,45 metra zabezpečila pomyselné striebro Patrikovi Játymu. Pára koní Máriusa Sondora si vyslúžila červenú kokardu za tretiu priečku.
Po sčítaní výsledkov bolo celkové poradie hneď jasné.
Najmenší počet bodov (8) počas dňa získal Pavol Kitaš,
ktorý sa stal celkovým víťazom týchto kvalifikačných
pretekov. Lepšie umiestnenie v druhej disciplíne rozhodlo o celkovom umiestnení dvoch pretekárov, ktorí
mali celkovo zhodný počet bodov (9). Tango a Tomáš
nakoniec vybojovali pomyselné striebro pre svojho majiteľa Pavla Blaška. Bronz a ceny k nemu prislúchajúce
putovali do Handlovej s Jánom Debnárom.
Víťazom úprimne gratulujem, a všetkým zúčastneným prajem ku koncu sezóny ešte veľa úspechov. Organizátorom ďakujem za plynulý a bezkonfliktný priebeh
dňa, a dúfam, že sa takéto preteky stanú v Pečeňanoch
tradíciou. Dovidenia o rok!

Malebná obec Pečeňany 14. 9. 2019 hostila nultý
ročník furmanských pretekov v rámci súťaže „O pohár
ZCHKS“. Furmanský deň tradične odštartoval konským
vozovým sprievodom obcou a krátkymi príhovormi organizátorov a pána farára. Po rýchlej prehliadke trate
sa preteky mohli začať. 11 pretekárov zo Slovenska sa
so svojimi koňmi prišlo predviesť v čo najlepšom svetle.
Dovolím si tvrdiť, že prvú disciplínu už tradične svojou dynamickou a presnou jazdou ovládol Patrik Játy
zo Pšurnovic. Pavol Blaško s pomerne novým párom koní
predviedol taktiež obdivuhodný výkon, ktorý mu zabezpečil druhé miesto v rebríčku poradia prvej disciplíny.
Gaštan a staro-nový Santusko Pavla Kitaša z Golianova
naozaj predviedli pružnosť, rýchlosť, ohybnosť i všestrannosť ťažných koní a umiestnili sa na treťom mieste. Po krátkej technickej prestávke sme sa presunuli
do druhej disciplíny – „Práce s drevom“. Trať niektorých
pretekárov naozaj potrápila, o čom svedčí väčšina časov cez 5 minút. Dlhý “kitašovský krok” a poslušné kone
zabezpečili prvenstvo v tejto disciplíne časom 3:44:27
Pavlovi Kitašovi z Golianova. Trestné sekundy odsunuli
pretekára Pavla Blaška z Hričovského Podhradia na ďalšiu druhú priečku dňa. K tretiemu miestu úprimne gratulujem Máriusovi Sondorovi so Zaphyrou a Lordom, ktorý
svoj výkon sám zhodnotil známym výrokom: „Aj motyka

Z. Podhorská
Foto: archív Z. Podhorská

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY SÚŤAŽE "O POHÁR ZCHKS" 2019
Preteky
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Meno furmana

Francisty Ján ml.
Blaško Pavol
Francisty Ján st.
Tóth Tibor
Kitaš Pavol
Debnár Ján
Sondor Márius
Fizek Marian
Hrubec Štefan
Vrecko Jozef
Chromec Ľubomír
Játy Patrik
Červenec Vladimír
Pavlus Slavomír
Kasana Silvester
Raškievič Michal
Šefčík Milan
Kluz Daniel
Marvan Jaroslav
Kubica Piotr
Matejík Jozef
Šúlava Mir.ml.
Švantner Peter
Hajtmar Vladimír
Árvay Agošton
Gnida Daniel
Šulák Lukáš
Blaško Pavol
Kitaš Peter
Veterník Martin
Hradec Jozef
Hodulík Viliam
Gibala Jozef
Jurko Lukáš
Kubelák Zdenko

kôň sedlový

Cedrik, Doudou
Tomáš , Rostand
Doudou, Pralin
Csengo
Osteman
Oleg
Lordo
Lordo
Kaštan
Titan
Anoxa
Maček
Santor
Anton
Tobruk
Tabent
Nasalar
Míša
Marka
Fest
Jantár
Trawers
Silvo
Gordon
Pereket
Coby
Vanda
Orfeus
Zefir
Timur
Vendelín
Mišo
Rival
Falco des
Merida

kôň náručný

Dolar, Elegant
Tango
Elegant, Perla
Saša
Bela
Bilbo
Zaphyra
Buntek
Bubo
Lysko
Luna
Litvor
Poliot
Antares
Brit Vlársky
Brylant
Kern
Sagar
Gira
T.Gwiazdor
Bubo
Muskat
Rival
Galén
Káposvár
Korby
Simon
Rostand
Portos
Pelé
Barmín z Lip.
Bubík
Silva
Princ
Nerot

Hr.
Podhradie
12.1

12
11
10
4
9

Vitanová
23.2.

Nová
Bystrica
27.4.

10

Morovno Hruboňovo
4.5.

3.8.

12

12
11
9
6
2

5
8
5

7
8
3
11

10
14
7

Pečeňany

10
6
11
9
8

6
13

5
8
7

2

5
3
4
1

10
4

9
6

7

3
9
8

6

2
4

4
7

1

5
6
5

4
3
3
2

Spolu:

Por.

14.9.

1
3
2
2
1

1
1

46
37
34
29
25
20
18
14
13
13
12
11
11
11
11
9
9
9
8
8
8
7
6
6
5
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
13.
13.
13.
14.
15.
15.
16.
17.
18.
18.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
20.

Víťaz Jozef Halás

ORBA DVOJZÁPRAHOM SENOHRAD
Dňa 21. 9. 2019 sa v obci Senohrad
uskutočnili Majstrovstvá Senohradu
v orbe
konským
dvojzáprahom,
organizované
Poľnohospodárskym
družstvom
Senohrad
v spolupráci
so Zväzom
chovateľov
koní
na Slovensku. Sponzorsky sa podieľali firmy:
Ronchem, s. r. o., ToP genetik, SBS, a. s., SK Farm
partners. O občerstvenie sa postaral bar u Starého
lišiaka. O zábavu pre deti a ukážky spracovania vlny
Spolok žien senohradských. Po otvorení o 10.00 hod.
a príhovoroch, ktoré nasledovali po sprievode konských
záprahov cez dedinu, sa začala vlastná súťaž, ktorej sa
zúčastnili:
- na pozemku číslo 1 - Ján Francisty st. s kobylami Perla
a Praline du Moulin;
- na pozemku číslo 2 - Jozef Halás s pomocníkom
Urbanom Rodenákom s kobylami Kiara a Adela;
- na pozemku číslo 3 - Michal Melíšek s pomocníkom
Gabrielom Okolenszkým s kobylami Maja a Blanka;
- na pozemku číslo 4 - dvojnásobný majster Slovenska
a vlaňajší Majster ČR Martin Veterník s koňmi SV-7
Steiger Vulkan a HS-84 Libra;
- na pozemku číslo 5 - Stanislav Puvák s pomocníčkou
Gabikou Okolenszkou s kobylkami Gala a Gara;
- na pozemku číslo 6 orali súrodenci Martin a Hanka

Slávnostný nástup

Puvákoví s kobylkami Chaša a Miša;
- na pozemku číslo 7 orali nováčikovia na oráčskych
pretekoch - domáci Matúš a Ján Matejkovci s koňmi
Miloš a Vezír.
Rozhodovania sa so všetkou profesionalitou zhostil
pravidelný rozhodca oráčskych pretekov na Slovensku
doc. Ing. Jozef Duďák, CSc., s pomocným rozhodcom
Ing. Zdenkom Mazúrom. Oproti minulému roku na lepšie
pripravenom pozemku, ktorému sa pre omeškanú žatvu
dal vyčítať najmä chýbajúci porast, sme mohli vidieť
veľmi pekné výkony, ktoré nakoniec priniesli víťazstvo
Jozefovi Halásovi z Nového Mesta nad Váhom pred
druhým Martinom Veterníkom z Príboviec a tretím
Michalom Melíškom z Radavy. V peknom slnečnom
počasí sme mohli vidieť súťaž s pomerne pestrým
zastúpením na Slovensku chovaných plemien koní,
kde sa medzi silákmi ako sú belgické chladnokrvníky
či muránske noriky nestratili huculskí drobci, chýbali
už asi len noniusy či iné teplokrvníky. Snáď už ostáva
len poďakovať všetkým, ktorí pomohli s organizáciou
pretekov, a vyjadriť nádej, že o rok v zdraví a plnej sile
zorganizujeme ďalší ročník pretekov, a že tak ako vlani
sa pretekalo len v Senohrade, tento rok už v Hruboňove
a Senohrade, budúci rok sa nájdu ďalší nadšenci
a pribudnú ďalšie pekné preteky v orbe.
S. Puvák
Foto: archív S. Puvák

Dekorácia víťazov
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OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ORBE – HRUBOŇOVO

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ORBE – HRUBOŇOVO

Martin Veterník s bratom Jozefom, Steiger Vulkan – Libra

Dobrotka Ľuboš

Tóth Tibor

Chromec Ľubomír

Halás Jozef

Po prvých oficiálnych Majstrovstvách
Slovenska v orbe dvojzáprahmi jednoradličným pluhom v Senohrade sa
druhé majstrovstvá uskutočnili 7. septembrea 2019 v osvedčenej furmanskej
lokalite Hruboňova v časti Súľany. Súťaži
v orbe predchádzali konzultácie so spoločnosťou Poľnohospodárske družstvo Devio Nové Sady, ktoré
poskytlo pre súťaž potrebný pozemok. Výraznou mierou
sa na organizácii orby podieľalo i Poľovné združenie
Topolina Šurianky – Hruboňovo, ktoré poskytlo priestory
strelnice a občerstvenie. V neposlednom rade sa do súťaže v orbe vložili i Alojz Pekarovič, ktorý celú akciu
koordinoval, a obec Hruboňovo. V tíme nemohol chýbať
odborný garant pre orbu doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.,
ktorý dlhé roky spolupracuje pri organizácii orieb koňmi
či už v Dvoroch nad Žitavou alebo v Nitre v rámci Agrokomplexu.
Z Českej republiky prijala pozvanie na otvorené
Majstrovstvá SR nielen súťažná ekipa, ale aj rozhodca
MVDr. Jaroslav Dražan.
Po piatkových prípravách pozemkov bolo všetko
pripravené pre dvanásť oráčov, ktorí sa na orbu v Hruboňove prihlásili. Oralo sa podľa pravidiel pre orbu
na štandardných pozemkoch (30 x 10 m). Do výsledkov
sa zarátavalo hodnotenie takých ukazovateľov ako rozorávka, priamočiarosť rozorávky, hrebenitosť rozorávky
pri orbe do skladu a rozkladu, zapracovanie organických
zvyškov, priamočiarosť orby, zahlbovanie a vyhlbovanie
pluhu na hranici pozemku.
Po slávnostnom nástupe oráčov hlavný rozhodca
doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., podrobne vysvetlil divákom
pravidlá súťaže, podmienky, ako aj princíp hodnotenia.
V záujme objektivity si oráči jednotlivé pozemky vylosovali. Po rozorávke a jej vyhodnotení rozhodcami oráči
pokračovali v orbe do skladu. I napriek výdatným dažďom niektorí súťažiaci konštatovali „ťažkosť terénu.“
Dokonca sa objavili i hlasy, že napriek kamenistej pôde
boli v Senohrade podmienky na orbu lepšie. Počas orby
sa začali črtať oráči, ktorí môžu prehovoriť do poradia
o celkového víťaza. Po ukončení orby, ktorá trvala cca
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od 10.00 do 12.30 hod., čakala rozhodcov ťažká úloha
určiť víťaza a umiestnených na druhom a treťom mieste
v otvorených Majstrovstvách SR. Celkovým víťazom orby
v Hruboňove sa stal český súťažiaci František Dobrovoľný s párom haflingov Leontínka – Lumen. Tieto subtílne
kone sa s podmienkami súťaže popasovali z celého poľa
súťažiacich najlepšie a zvíťazili s celkovým počtom 105
bodov. Na druhom mieste skončil Martin Veterník, ktorý
počas sezóny musel v páre vymeniť zranenú kobylu.
I napriek tomu so svojím novým párom koní Steiger
Vulkan – Libra získal 97 bodov. Zároveň sa stal i Majstrom SR v orbe jednoradličným pluhom pre rok 2019.
Celkovo tretím v otvorenej súťaži sa stal Oskar Sněhota
s Nilom a Jasánkom so ziskom 93 bodov. Pamätníci si ho
pamätajú ako víťaza Majstrovstiev Európy v Dobšinej.
V Hruboňove potvrdil svoju univerzálnosť. V slovenskej
majstrovskej súťaži sa ako druhý umiestnil Jozef Halás
s belgickými kobylami Kiara a Adela so ziskom 91 bodov,
a tretie miesto patrí Ľubomírovi Chromcovi s Anoxou
a Lenou. Získal 90 bodov. Rozhodcovia ho zároveň spolu
s pomocníčkou Zuzanou Podhorskou vyhlásili za najkrajší pár súťaže. Darčekový kôš pre najkrajší pár venoval
do súťaže Alojz Pekarovič.
Českí priatelia nám oplatili naše vlaňajšie víťazstvá
vo furmanských súťažiach v Klokočove. Je potrebné povedať, že orba koňmi v slovenských podmienkach nemá
takú tradíciu ako na Morave a v Čechách. V Česko – Slovenskej konfrontácii sme však zaznamenali za posledné
roky i niekoľko úspechov, ako je napríklad víťazstvo
Martina Veterníka v Pardubiciach v súťaži „O ruchadlo
bratranců Veverkových“.
Na záver súťaže sa všetci oráči zoradili a vytvorili rojnicu, ktorá nechala tých skôr narodených zaspomínať si
na prípravu pôdy bez traktorov. Dnes si to už ani nevieme predstaviť, ale ešte pred 70 – 80 rokmi sa podstatná
časť poľnohospodárskej pôdy obhospodarovala koňmi.
Je potešujúce, že tradícia orby ostáva zachovaná. Pri
orbe pomáhalo niekoľko mladých ľudí, a to je záruka, že
orba koňmi má svojich pokračovateľov.
FG
Foto: FG

Spoločná orba

Dobrovolný František
Pri práci

Musil Zdeněk

Sněhota Oskar

Musil Zdeněk
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„A VERU POŠIBAJ KONÍČKA VE VOZE ...“
jubileum erbového programu Jánošíkových dní bolo
okrem iného reflektované aj publikáciou Rok koňa. Pôvod, respektíve korene vozového sprievodu treba hľadať
v starej terchovskej tradícii, ktorá sa v obci kontinuálne
rozvíjala minimálne od polovice 19. storočia. Týkalo sa
to najmä miestnych svadieb, ktoré boli príznačné tým,
že nevestu, ženícha a svadobných hostí vozili gazdovia
so svojimi koňmi na rôznymi pestrofarebnými stužkami
a dekoráciami vyzdobených drevených rebriniakoch. Pri
všetkých svadobných sprievodoch neodmysliteľne asistovala aj terchovská muzika. Vôbec vznik a realizácia
myšlienky konského vozového sprievodu s vyzdobenými

V nedeľu 4. augusta 2019 sa v Terchovej konal už
52. ročník konského vozového sprievodu, ktorý sa už
tradične slávnostne začal v priestore pred obecným úradom o 10.00 hodine rannej. Pred vyše päťdesiatimi rokmi sa to v jednu krásnu nedeľu – 18. augusta 1968 všetko
začalo. V tento deň sa konal úplne prvý konský vozový
sprievod počas Jánošíkových dní. Trasa viedla z Terchovej (od kostola) až do Vrátnej doliny. Trasa sa úspešne
zaužívala až do roku 2014. V tomto roku postihla Vrátnu
dolinu a obec Terchová prírodná katastrofa, kvôli ktorej sa musela tradičná trasa presmerovať po malebnej
dedinke smerom do osady Holubkovcov. Vlaňajšie veľké

“vrchovcami“ a na modro nafarbenými rebriniakmi je
neodmysliteľne spätá s osobnosťou všestranného učiteľa
a kultúrneho činovníka Mira Križa. Vyše štyri desaťročia
sprievod neúnavne organizuje a zabezpečuje Ján Miho.
Konský vozový sprievod už tradične vedie pomyselný
Jánošík so svojou Aničkou, ktorých nasleduje zástup
nádherne vyzdobených koní so svojimi gazdami a vyzdobenými rebriniakmi. Na rebriniakoch si každý vezie
tú „svoju“ muziku, ktorá po celý čas vyhráva o stošesť.
Sprievod sa ako už tradične zakončil pod sochou Juraja
Jánošíka. V malom amfiteátri „Pod Sochou” je predstavený každý gazda so svojimi koňmi, ktorým za ich
účasť na pódiu na rozlúčku naposledy zahrá tá ich muzička. Jánošíkove dni sú mojou srdcovou záležitosťou už
od malička. Som hrdá na to, že môžem byť ich súčasťou.
ĎAKUJEME, TERCHOVÁ!!!
Z. Podhorská
Foto: archív Z. Podhorská

MAJSTROVSTVÁ ČR VO FURMANSKÝCH SÚŤAŽIACH
V dňoch 8. – 9. septembra 2019 sa v Dolním Jelení
uskutočnili Majstrovstvá ČR v jedno- a dvojzáprahoch.
Zastúpenie v oboch súťažiach mala zásluhou otca
a syna Francistyových i Slovenská republika. V jednozáprahoch sa do finále kvalifikoval len mladší z rodiny
a skončil na desiatom mieste. V dvojzáprahoch súťažili
obaja, a staršiemu sa podarilo s jeho osvedčeným párom kobýl Pralin a Perla obsadiť v konkurencii trinástich
párov prekrásne druhé miesto. Janko Francisty ml. zvíťazil v „Ťažkom ťahu“ a jeho celkový výsledok mohol
byť podstatne lepší nebyť smoly v podobe neskorého
príchodu na súťaž číslo jedna z dôvodu poruchy auta,
čo malo za následok pripočítanie dvadsiatich šiestich
32
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bodov za „Vozatajský parkúr“. Pritom na tretie miesto
stačilo Jaroslavovi Marvanovi šestnásť bodov a Janko
ich mal zo súťaží dva a tri dohromady desať. Na „keby“
sa však nehrá. I tak patrí otcovi a synovi Francistyovcom za reprezentáciu Slovenska poďakovanie. Ich vystúpenie v ČR potvrdilo, že výsledky dosiahnuté na spoločných M ČR a SR vlani v Klokočove neboli náhodné
a pri vzájomných Česko - Slovenských konfrontáciách
je nutné so slovenskými furmanmi počítať.
FG
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FINÁLE

furmanskej súťaže

O POHÁR ZCHKS 2019
12. októbra 2019 o 10:00 hod.
Jazdecký areál Cedos, s.r.o., Trenčín - Nozdrkovce
Disciplíny: Furmanský slalom v pároch - Práca s drevom - Ťažký ťah – silák /páry/

