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Letos po šestadvacáté se 
v sobotu 9. a v neděli 10. září 
v Třebíči v jezdeckém areálu 
Polanka konal Chovatelský 
den (CHD). 

 Antonín Zvěřina

Tuto významnou akci organizovala 
Vyšší odborná škola a Střední škola 
veterinární, zemědělská a zdravot-
nická Třebíč, ve spolupráci se Sva-
zem chovatelů Českomoravského 
belgického koně – oblast Morava I.; 
Okresní agrární komorou; TT S ener-
go Třebíč a Svazem jihomoravských 
chovatelů, a Ministerstvem zeměděl-
ství, regionální pracoviště celostátní 
sítě. 

„Šestadvacátý ročník zní neuvěřitelně, 
ale my starší cítíme i podle zorganizo-
vaných Chovatelských dnů, jak ten čas 
letí, a vybavují se nám vzpomínky, jak 
jsme kdysi začínali,“ přiznává hlavní 
pořadatel Ladislav Svoboda. 

„Vidíme, že ti, kteří byli mladí a mlad-
ší, jsou už dneska starší, a třeba i sta-
ří, ale neustále ještě s velkým zájmem 
o chov domácích a hospodářských zví-
řat. V některých případech už jim při-
bývající léta a zdravotní stav nedovo-
lují být chovateli a majiteli, ale je vidět 
jejich entuziasmus, z rozhovoru je slyšet 
zkušenost, životní moudrost, a někdy i 
povzdech: jó, kdybych byl mladší. Ale 
takový je holt život,“ dodává Svoboda. 

V katalozích XXIV. a XXV. Cho-
vatelského dne Svoboda  připome-
nul a vyjmenoval všechny ty, kteří se 
velkou měrou zasloužili a podíleli na 
historii I. čtvrtstoletí. 

Vzdal hold
„Tímto připomenutím jsem jim vzdal 

hold a poděkování za uplynulých 25 
let. Asi určitě jsem někoho neuvedl, na 
někoho zapomněl, ale věřte, že 25 let v 
profesním životě je už poměrně dlouhá 
doba, i tímto se jim omlouvám,“ kon-
statuje Svoboda. 

Připomíná, že již v sobotu dopo-
ledne projížděl po zaplněném třebíč-
ském Karlově náměstí průvod sed-
lových koní v doprovodu koňských 
zápřeží v kočáře a bryčkách, kterým 
pořadatelská škola zvala příznivce na 
nedělní program a současně předsta-
vovala účastníky slavnostního prů-
vodu. 

„Návštěvníci náměstí se při pohledu 
na dostavník  Romana Bílka z Hart-
víkovic mohli v duchu přenést do doby 
takzvaného divokého západu, a navíc 
obdivovat dobové svatební kostýmy,“ 
poukazuje Svoboda. 

Celonedělní program zahrnoval 
skokové hobby soutěže ZZ a ZM.

V parkuru ZZ zvítězila Eva Šnýdro-
vá na koni Winter gold z Jezdecké-
ho klubu ( JK) Hipo Jihlava, za ní se 
umístila Markéta Hůlková na Vatany 
z Jezdeckého clubu ( JC) Nová Ves a 
Valentýna Froldová s klisnou Olym-
pia z JC Nová Ves.

V parkuru ZM se z vítězství radova-
la Klára Vaňková s koněm Wert Qua-
lity z JC Jakubov. Na dalších místech 
se umístil Jan Hlaváč z Jezdecké stá-

je Granus na koni Elizabet 5 a Eva 
Šnýdrová z JK Hipo Jihlava s Winter-
gold.

Zahájil ředitel
Odpolední slavnostní zahájení 

za pošmourného a déšť slibujícího 
počasí, za doprovodu slavnostních 
fanfár, provedl ředitel školy a ředitel 
Chovatelského dne Miroslav Dočkal. 

Po dekorování vítězů dopoledních 
soutěží byly předvedeny klisny s hří-
baty v pořadí stanoveném odbornou 
komisí - 1. klisna Lída s hříbětem 
Agynar Jiřího Práška, 2. klisna Sama-
ra s hříbětem Saly Františka Matouš-
ka, 3. klisna Linda s hříbětem Sam 
Josefa Nevorala, 4. klisna Kamila s 
hříbětem Kamejka ze LHOTIC Pet-
ra Rudolfa, 5. klisna Astra s hříbětem 
Minka Svatoslava Rygla.

Hlavními  zápřahovými soutěžemi 
dne byly Memoriál Ladislava Svo-
body, letos se konal po dvacáté, a 
honební parkury.

V Memoriálu zvítězil mladší, ale už 
zkušený Martin Prokš s vranými bel-
giky Vilíkem a Barisem. Na dalších 
místech se umístili lažanský Franti-
šek Durda s Amazonem a Ardošem a 
domácí Radek Kocmánek s Maxem a 
Karolem ze Starče.

Honební parkur – dvojspřeží 
„CHK“ ovládl opět Martin Prokš ml., 
s Vilíkem a Barisem z majetku svého 
otce,  na dalších místech se umístili 
„blížkovák“ Jaroslav Svoboda s bel-
gickými klisnami Lídou a Lindou a z 
koňácké rodiny Ryglů syn Svatoslav s 
Astrou a Erikou.

Honební parkur - dvojspřeží „TK“ 
nejlépe zajeli Josef Dobeš s černý-
mi kladrubáky Everou a Braganem, 
v majetku Richarda Horkého, na 

dalších místech se umístila rodina 
Drápelů, ostřílený Jaroslav s hafl ing 
klisnami History a Natali, a jeho že-
na Helena s výše jmenovanými klis-
nami.

Honební parkur – jednospřeží 
„všechna plemena“ absolvoval dob-
ře, tak jako loni, Ladislav Procházka z 
Vémyslic s Unium Aura, za ním skon-
čil tradiční účastník Petr Potůček s 
Goliášem z Tavíkovic, a Jiří Kocmá-
nek s Adolfem z Červených Hospod.

Zajímavou a oku lahodící podíva-
nou bylo předvedení a mistrovská 
ukázka ovladatelnosti čtyřspřeží sta-
rokladrubských koní v majetku Jose-
fa Koláře ze Zemspol Dešná, mis-
trovsky vedeného zkušeným Radkem 
Nesvačilem. 

Ušlechtilost a harmonie
„Častí návštěvníci jistě ocenili kaden-

covaný krok s vysokou kolenní akcí, 
ušlechtilost, harmonii, líbivost a při-
ježděnost této živé národní kulturní 
památky,“ poukazuje Svoboda. Opět 
zajímavou a vylepšenou podívanou 
si pro návštěvníky připravili manželé 
Novotní z Ptáčova se svými „frísáky“.

Tradiční návštěvníci v hojném 
počtu navštěvovali stánek s „Regi-
onální potravinou Kraje Vysočina“, 
kterou nabízely krojované žákyně 
školy oboru veterinářství, čímž se 
pořadatelé snažili podpořit domácí 
výrobce lokálních potravin a moti-
vovat zákazníky k jejich vyhledávání 
na pultech obchodů, na farmářských 
trzích, či přímo u výrobců.

Z expozice malých hospodářských 
zvířat je třeba připomenout všechny 
druhy drůbeže, slepice, krůty, perlič-
ky, husy, pižmovky a kachny, okras-
né bažanty, nosného hybrida Domi-

nant se širokou barevnou variabilitou 
z Líhně Studenec, a všechny  jejich 
chovatele: Jana Dobrovolného z 
Rudíkova, žáka oboru agropodniká-
ní, Josefa Holčapka z Kracovic, Mar-
ka Svobodu ze Slavic a Jana Nečase z 
Třebíče.

Expozici ovcí a koz připravil pro 
zájemce Svaz chovatelů ovcí a koz ČR 
jako Krajskou výstavu, kde se prezen-
tovala různá plemena podle směru 
užitkovosti: mléčná, masná, kombi-
novaná, plodná. Zajímavým oživením  
bylo představení Kozího spolku 
Třebíč. Majitelka Veronika Hájko-
vá seznámila přihlížející s metodou 
pozitivní motivace, kterou předvedla 
s cvičeným kozlem Albertem.

S velkými hospodářskými zvířa-
ty, skotem a prasaty, přijeli na CHD 
majitelé Radek Busta z Bítovánek a 
Vojtěch Kovář ze Štěmech. Velkou 
mechanizaci představil nový subjekt 
se zemědělskou technikou na okre-
se Třebíč, fi rma z Trnavy, prezentaci 
svých produktů pro výživu a krmení 
dodali fi rmy z Krahulova a Čebína.

Nepříjemný déšť 
„Je škoda, že se nakonec spustil nepří-

jemný déšť, který nedovolil pořadate-
lům splnit celý program, a CHD musel 
být z těchto důvodů předčasně ukončen.

Závěrem bych rád poděkoval všem 
pořadatelům a žákům školy za přípra-
vu, dále chovatelům a majitelům hos-
podářských zvířat a pravidelným náv-
štěvníkům za účast.

Pochopitelně se vkrádá myšlenka, 
co si přát do budoucna. Snad i to, ať ti 
mladší naváží na práci těch dříve naro-
zených, s provoláním: Ať ty koně jdou!“ 
dodává hlavní pořadatel Ladislav 
Svoboda.

CHOVATELSKÝ DEN v Třebíči patří hlavně koním. Foto: Antonín Zvěřina 

Třebíčský Chovatelský den vstoupil 
do dalšího čtvrtstoletí své historie


