
    XXVIII. CHOVATELSKÝ 
DEN 

 
POŘADATELÉ: - Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč 

- Svaz chovatelů Českomoravského belgického koně – oblast Morava I, Třebíč  

 - Okresní agrární komora Třebíč 

 - TTS energo s.r.o. 

 - Ministerstvo zemědělství, Celostátní sítě pro venkov  
 

MÍSTO KONÁNÍ: Jezdecký areál Třebíč – Polanka (u koupaliště) 

 

PROGRAM: SOBOTA  7. 9. 2019 
  

 9.30 hod - průvod koní městem sedlových, teplokrevných a chladnokrevných                                  

jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží a pony na ruce 

  

    NEDĚLE  8. 9. 2019 

 

            od  7.00 hod.    -  přejímka hospodářských zvířat (koně, skot, prasata, ovce, kozy a malá  

                                        hospodářská zvířata) 

 9.30 – 11.30 hod. -  hodnocení koní a kolekcí na ruce 

 9.30 hod. -  parkur do 70 cm.  

  -  parkur do 90 cm. 

                12.00 hod.    -  slavnostní zahájení chovatelského dne 

 12.15 hod. -  sportovní soutěže zápřahové  

  -  „Koňská show“ 

 

VOZATAJSKÉ   PARKURY 

 

Memoriál Ladislava Svobody 
- vypsán pro plemena chladnokrevná 

 

Honební parkur  
- o pohár ředitele TTS Třebíč – dvojspřeží, vypsán pro chladnokrevná plemena koní 

- o pohár předsedy OAK Třebíč – dvojspřeží, vypsán pro teplokrevná plemena koní 

- o pohár Svazu jihomoravských chovatelů – jednospřežní , vypsán pro všechna plemena koní 

 

UKÁZKY DALŠÍHO VYUŽITÍ KONÍ 

-  ukázka zápřeží  

-     ukázka jezdecké práce fríských koní,  

 -    ukázka ovladatelnosti v kládě a těžkého tahu    

- dostih malých plemen koní 

- dostih chladnokrevných plemen koní 

- rej bryček 
 

Oblečení předvádějících bude dle směrnice ČJF ČR a bude se řídit jednotlivými jezdeckými disciplínami. 
Součástí chovatelského dne je prezentace „Regionální potravina Kraje Vysočina“, krajská výstava ovcí a 

koz a ukázka plemen ostatních druhů a kategorií hospodářských zvířat, chovatelské a jezdecké práce, 

zemědělské techniky, včetně služeb pro zemědělství. 
 

Pro návštěvníky jsou zajištěny projížďky v  sedle i  v  bryčkách během celého dne.  
 

Srdečně zvou pořadatelé 
              Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč,  

                                             Žižkova 505, 674 23 Třebíč, tel.: 568 610 101; 731 090 142        

(www.szstrebic.cz - Události) 

http://www.szstrebic.cz/


Přihláška na XXVIII. Chovatelský den v Třebíči 

8. září 2019 
 

Registr. číslo koně: 
pravá sedlová krajina nebo levá strana krku 

 

Jméno koně (koní): ……………………………………………………………………………. 

 

Kategorie koně (hřebec, klisna, hříbě): ……………………………………………………… 

 

Narození: ………………………………………………………………………………………. 

 

Otec: ………………………………………… Matka:……………………………………….. 

 

Chovatel: ………………………………………………………………………......................... 

 

Majitel: ………………………………………………………………………………………… 

v případě přihlášky více koní napište údaje na volný list papíru:                                 ANO        NE    
 

Přihlašuji  se do  -  XXII.  ročníku memoriálu Ladislava Svobody                

                             -   honebního parkuru - - dvojspřeží – CHP                     

             - - dvojspřeží – TP 

             - - jednospřeží – všechna pl. koní 
 

 

Jméno a příjmení vozataje – přísedícího ……………………………………………………………... 

 

Spřežení: jména koní …………………………………………………………………………………... 

                

                 plemeno ……………………………………………………………………………………… 

 

- průběh CHD bude probíhat v souladu s Řádem ASCHK ČR pro ochranu zvířat při 

veřejném vystoupení na výstavách a svodech koní 

- pořadatel neručí za ztráty na majetku, zdraví lidí i hospodářských a domácích zvířat 

- budou se konat dvě soutěže v parkurovém skákání (peněžité plnění: 100 Kč za soutěž) 

- schůzka vedoucích družstev pro parkurové skákání je v 9.00 hod 

- mám (máme) zájem o nocleh na Domově mládeže:                  ANO              NE 
 

počet osob: 
 

- škola zajistí seno pro koně ustájené v jejich stájích 

- zúčastním se v sobotu 7. 9. 2019 v 9.30 hodin průvodu koní městem: 

                                                                                v sedle               s bryčkou 

 

Obratem vyplňte a odešlete na adresu:  Ing. Ladislav Svoboda 

                                                                          Žižkova 505  

                                                                          674 23 Třebíč 

                                                                          tel.  568 610 139 

                                                                          mobil: 731 090 142   

                                                                          e-mail: ladislav.svoboda@szstrebic.cz   

        web:    www.szstrebic.cz 

 

Pozn: nehodící škrtněte, otočte list !!! 

mailto:ladislav.svoboda@szstrebic.cz


Veterinárně zdravotní podmínky účasti koní na CHD v Třebíči 
 

1. Koně musí být doprovázeni průkazem koně. 

2. Všichni koně, bez rozdílu věku, musí splňovat požadavky na jejich označení. 

3. Koně je třeba přivézt na CHD  připravené, okované alespoň na přední končetiny. 

4. Za klinické zdraví koně zodpovídá chovatel, kontroluje MVDr. při přejímce koně. 

5. Dále musí být v průkazu uvedeno, že: 

a) kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je 

v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena 

nejpozději 7 dní před konáním CHD. 

b) kůň od 24 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na 

infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. 

c) kůň nebyl 30 dnů před odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření alergologicky 

vyšetřen. 

6. Veterinární přejímku koní provede před zahájením akce soukromý veterinární lékař 

s platnou registrací, kterého zajistí pořadatel. 

7. Koně, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí CHD zúčastnit. 

 

 

 



Propozice vozatajských parkurů 
 

Memoriál Ladislava Svobody (dále jen MLS) 

Honební parkur - o pohár ředitele TTS – dvojspřeží CH koní 

- o pohár předsedy OAK Třebíč – dvojspřeží T koní 

- o pohár Svazu jihomoravských chovatelů – jednospřeží                

všechna plemena koní 

 
1. MLS je vypsán pro chladnokrevná plemena – starší 2,5 roku – zápřah pouze v bryčce 

s ráfovými (dřevěnými) popřípadě pogumovanými koly.\ 

 

2. Honební parkur je vypsán samostatně pro teplokrevná a chladnokrevná plemena. 

V honebním parkuru nesmí startovat spřežení startující v MLS.                                                                                               

Pro dvojspřeží i jednospřeží zápřah libovolný. 

 

3. Počet startů v „MLS“ a v „Honebním parkuru“: v den konání startuje spřežení dle 

rozhodnutí pořadatele jedenkrát, nebo dvakrát. 

 

      4.   Všechny vozatajské parkury se jedou jednokolově, vozataj a přísedící musí být starší 

 18 let, nebo s licencí vozatajskou. 

 

5.   Rozhodující pro určení pořadí je dosažený čas a překonání překážky. 

 

6.   Za porušení (shození) branky (kužele) je udělena penalizace 5 sekund. 

 

7. Pracovní chod koní pro „ MLS“ je klus – od poslední parkurové branky do cíle je  

      dovolen neomezený chod.  

 

8. Pracovní chod koní při Honebním parkuru dvouspřeží i jednospřeží určí pořadatel. 

 

9. Neopravený omyl na trati nebo neprojetí startem a cílem ve správném směru se trestá 

diskvalifikací. 

 

10. Po čas soutěže musí být každý soutěžící korektně oblečen, sedět na kozlíku, mít 

pokrývku hlavy, kolen a v ruce bič. Přísedící musí sedět na zadní sedačce a mít 

pokrývku hlavy. 

 

11. Nedokonalá připravenost startujících ve vozatajském parkuru (jezdecká výstroj 

vozataje, přísedícího, stav postroje, technická připravenost bryčky nebo kočáru se 

penalizují 10 trestnými sekundami za každou nekorektnost. V extremním případě 

nebude soutěžící na start připuštěn – rozhodne hlavní rozhodčí pro vozatajské 

parkury). 

Důvodem diskvalifikace je hrubost, alkohol a nadměrné použití biče. Při diskvalifikaci 

soutěžícího musí být odzvoněno. Hlavní rozhodčí má možnost diskvalifikace 

dodatečně po skončení soutěže. 

 

12. Šířka překážek pro vozatajské parkury : 1,9 m. 

 

13. Ukázka parkuru tří, čtyř nebo vícespřeží je povolena pouze v Honebním parkuru 

mimo soutěž. 

 

Další informace a upřesnění na ”www.szstrebic.cz“ 


