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Prachaticko

Šumavou bez motoru? S koňmi
Návrat koní na Šumavu
si mohou užít turisté
i v zimě. Občas to
trochu cukne, ale jízda
v povozu taženém
chladnokrevnými
koňmi je velký zážitek.

álních potřeb koní ve vlečce. Teprve
když je všechno vyladěné, mohou
koně předvést, jaká energie se v nich
skrývá. Při jízdě proto kočí každou
chvilku zastavovali, zkoušeli všechny možnosti a než jsme dojeli přímo
do Borových Lad, šlapali koně jako
hodinky. I poměrně malá rychlost se
v tu chvíli měnila v úprk, tváře mě
studily od větru, byl jsem rád, že nesedím v autě a nechal jsem se nakonec k jízdě přemluvit.
Sjížděli jsme přímo do obce a tam
zamířili k budově mateřské školy,
kde už na koníky čekal zástup nadšených dětí, které se měly projet
k Chalupské slati a zpět.

■■ RADEK ŠTĚPÁNEK
BOROVÁ LADA | Dětské úsměvy,
plamínky v očích, přívětivá slova.
I takovou odměnu dostali kočí, kteří
se v Národním parku Šumava starají
o chladnokrevné koně. Tahají s nimi
dřevo v náročném terénu, jejich práci ale mohou návštěvníci parku obdivovat i z větší blízkosti – přímo při
jízdě na saních nebo tak, jak jsem si
to sám vyzkoušel při své návštěvě
v Borových Ladech, ve voze taženém
koňmi.
I takové vyjížďky jsou totiž součástí projektu Návrat koní na Šumavu, který odstartoval nákup dvou
párů chladnokrevných koní z píseckého hřebčince loni na jaře. Členy
realizačního týmu projektu jsou také
Jindřiška a Josef Svobodovi, kteří
na Šumavu jezdí pomáhat až z Orlických hor. A při projížďkách na
Borových Ladách to byl právě Josef
Svoboda, který seděl na kozlíku při
cestě, kterou jsem absolvoval. Celý
projekt si pochvaluje nejen proto, že
může návštěvníkům znovu zdůraznit, kolik je chov koní pro člověka
důležitý.
„Zásadní je i to, že s koňmi se alespoň pro pár lidí vrátí na Šumavu
pracovní příležitost,“ vysvětloval
Svoboda, zatímco strojil klisnu Ka-

Vyrážejí i ze Strážného

Ani dnes nechybí na postrojích koní červené prvky, které je mají podle starých kočích chránit proti uřknutí. 
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rin. Právě ta měla zanedlouho absolvovat jednu ze svých prvních jízd ve
vlečce. Ustrojit ji trvalo Svobodovi
několik minut. Na postroji byla jasně viditelná červená barva a odborník mi vysvětlil, že i ta má ve výstroji
koně svou funkci.
„Byla součástí postroje vždycky. Staří kočí totiž tvrdili, že když
by chtěl někdo ke koním přijít se
zlým úmyslem, třeba by chtěl koně
uřknout, nejprve jeho pozornost
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upoutá červená barva a zlý úmysl
potom nemá takovou sílu. Nejsem
nijak pověrčivý, ale na tohle dbám
vždycky,“ podotkl Svoboda.

Hlavní je dobrá souhra
Vedle Karin měl náš povoz spoléhat také na sílu Čerta. Právě souhra
obou koní je pro zážitek z jízdy zásadní, stejně jako úprava obou postrojů a snaha o vycítění individu-

Ve škole děti předtím absolvovaly besedu s chovatelkou a propagátorkou chladnokrevných koní a především českého národního plemene
slezský norik, Jindřiškou Svobodovou. S tou se děti naučily, jak správně koně postrojit, ale třeba také základní pokyny, bez kterých se kočí
při řízení koní neobejde.
„Velmi mě těší, že se čeští koně
vracejí na české území, právě sem na
Šumavu, a doufám, že se sem bude
dařit chovatelům koně umísťovat.
Těžké období se myslím snad už podařilo překonat a dnešní společnost
už si je vědomá, že musí dělat nějaké ústupky, třeba i v tom, že dá příležitost návratu koní,“ konstatovala
Svobodová, když na projížďku vyrážela první skupina dětí.
Podobný zážitek jako ony si letos v zimě mohou užít turisté v okolí
Modravy, koně na projížďky vyrážejí ale také ze Strážného. Za ten zážitek to rozhodně stojí. Koně mají
i v dnešní době co nabídnout.
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