
zkušenosti. Svého současného zaměstna-
vatele úspěšně reprezentuje i  při soutě-
žích chladnokrevných koní v tahu. Druhým 
kočím, pro něhož práce v  lese také nebyla 
žádnou novinkou, je Petr Šindelář. Do Písku 
nastoupil hned po vyučení v  Kladrubech 
nad Labem a s několika málo přestávkami 
zde působí dodnes. 

Lesy koně vítají
Navázání spolupráce se Zemským hřeb-

čincem znamená pro společnost Lesy města 
Písku návrat koní do lesů, které má tato firma 
ve správě, což si její jednatel Ing. Václav Zá-
mečník pochvaluje: „V našich lesích koně byli 
vždycky. Dříve jsme měli dokonce vlastní, 
později jsme využívali služeb soukromníků. 
Postupem času ale všechno převálcovaly 
traktory. Hlavní důvod, proč se tak stalo, 
vidím v tom, že ke koním se musí i v sobotu 
a v neděli, zatímco traktor je možné v pátek 
odpoledne odstavit a přijít k němu zase až 

1. Kolik koní může v současnosti praco-
vat v českých lesích?

Podle mých odhadů pracuje v současné 
době v lese méně než 800 koní na plný úva-
zek, a další, těžko odhadnutelný počet jen 
příležitostně. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o živnost volnou bez kvalifikačních poža-
davků a norem, většina pracovníků je zřejmě 
nekvalifikovaný, nízce hodnocený personál 
a podřadní koně bez původu, často z ciziny 
(Polsko).
 

2. Je do budoucna možná zvyšující se 
tendence návratu koní do lesa?

Ve spolupráci s Centrem rozvoje chovu slez-
ského norika Hradčany se dlouhodobě zasa-
zujeme o rozšíření působení koní, zejména 
našich pracovních plemen, v lesním hospo-
dářství, ale také o zkvalitnění profese a služeb 
vzděláváním, kvalifikačními požadavky 
a lepším přístupem ze strany zaměstnavatelů. 
Hmatatelným výsledkem naší práce je třeba 
vytvoření několika pracovních míst v NP Šu-
mava, jejich naplnění a současnou situaci už 
ovšem NPŠ řešilo po svém.
Plánuje se také rozšíření podpory nejen 
na vytěžené kubíky dřeva koňmi, ale také 
na nákup koní pro lesní práce nebo nákup 
potažních lesních technologií (na toto téma 
probíhají příslušná jednání už asi půl roku). 
Dá se tedy, i vzhledem k současnému stavu 
lesních porostů a dalším faktorům, očekávat 
opětovný nárůst počtu pracujících koní v LH.
 

3. Kolik práce (kubíků denně) může 
zastat takový kůň – je nějaká norma 

s horní hranicí?
Normy jsou zrušené, a v současné době, kdy 
jsou koně placeni výrazně hůře než techno-
logie, je kočí často nucený tyto bývalé normy 
překračovat. Je to velmi individuální, záleží 
na stupni výcviku, stavu a stáří koně i kočího, 
dále na typu porostu a práce, na terénu 
a vzdálenostech, případě sortimentaci, na 
hmotnatosti a podobě, myslím, že se to číslo 
bude pohybovat někde mezi 1500 a 3000 
kubíky ročně na jednoho koně… V prů-
měru 15 kubíků denně, ale dá se nárazově 
i 30, a někdy je to 5, pokud je špatný terén, 
nevhodně připraveno a tahají se třeba tyče. 
Toto je téma na celý článek.

otázky pro

MZe ČR
Ing. Jana GALLASE
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Text Jan Němec  /  Foto Petr Lusk

Cesta za odpočinkem  

a relaxací obyvatel  

i návštěvníků jihočeského 

Písku často vede do  

přilehlých Píseckých hor, 

které se rozkládají  

od východního okraje města 

jihovýchodním směrem 

téměř k Týnu nad Vltavou. 

Poslední dobou lze při  

procházkách místními  

krásnými lesy spatřit pomalu 

zapomínaný způsob těžby 

dřeva, který byl ještě za časů 

našich prarodičů zcela běžný. 

Od loňského roku totiž  

s přibližováním dřeva  

v píseckých lesích pomáhají 

koně zdejšího Zemského 

hřebčince.

Čeká těžbu dřeva koňmi      RENESANCE?

 Zleva: Českomoravský belgický hřebec 1835 Patriot se 

svým kočím Miroslavem Ježkem a valach Libor plemene 

norik, vedený Petrem Šindelářem. 
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„U
platnění pro teplokrevné 

koně je v  dnešní době ši-

roké, od jejich sportovního 

využití až po rekreační 

ježdění, ale s  těmi chladnokrevnými je to 

podstatně horší,“ říká Ing. Karel Kratochvíle, 

který řídí písecký Zemský hřebčinec od roku 

2012. „Po nástupu do vedení podniku jsem 

si za jednu ze svých hlavních priorit vzal 

podporu jejich chovu. Bylo mi jasné, že nej-

jednodušší způsob, jak dosáhnout většího 

zájmu o tento typ koní, je najít pro ně uplat-

nění, najít pro ně práci. Proto jsem, krom ji-

ného, inicioval spolupráci také s firmou Lesy 

města Písku, která je správcem rozlehlých 

lesních porostů v okolí“, uvádí ředitel.

Vzdělávání na prvním místě

Skutečnost, že chladnokrevní koně písec-

kého hřebčince nastoupili k práci v lese, má 

však hlubší důvody. Ing. Kratochvíle je pře-

svědčen, že zájem o stahování dřeva koňmi 

by mezi těžaři byl. Problém je ovšem v tom, 

že vychovat koně, kteří budou takovou práci 

schopni dělat, není jednoduché. A když už by 

se našli, budou chybět lidi, kteří by s nimi tak 

specifickou práci uměli dělat. Proto Zemský 

hřebčinec v Písku před rokem zavedl akredi-

tovaný vzdělávací program, který zájemcům 

nabízí možnost absolvovat rekvalifikační 

kurz „Kočí v  lesní těžbě“. Dohoda o  spolu-

práci se správcem zdejších lesů tak zároveň 

umožňuje jeho účastníkům získávat cenné 

praktické zkušenosti. „Vloni kurz úspěšně 

absolvovalo prvních šest účastníků, přičemž 

tři z nich se této práci aktivně věnují v Národ-

ním parku Šumava,“ upřesňuje autor nápadu. 

Náklady na výuku účastníků specifického re-

kvalifikačního programu nejsou malé, proto 

ředitel usiluje o dohodu s Úřadem práce ČR 

s cílem zajistit finanční podporu na úhradu 

nákladů potřebných k získání této profesní 

kvalifikace.  
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Vážená redakce,
s nemilým překvapením jsem četl článek „Čeká těžbu dřeva koňmi re-

nesance?“ v minulém čísle Jezdectví. Ve sloupku na straně 24 s názvem 
„3 otázky pro Ing. Jana Gallase, MZe“ jsou formou rozhovoru uvedeny in-
formace, které jsem paní šéfredaktorce Motyginové /redakci/ poskytl na 
základě dobrých vztahů a v rámci osobní konzultace k problematice vzni-
kajícího článku, jehož téma může být z určitého pohledu problematické 
nebo kontroverzní. V žádném případě jsem nesouhlasil s oficiálním roz-
hovorem tak, jak vizuálně vypadá zmíněný sloupek v minulém čísle. Upo-

zorňoval jsem několikrát písemnou i ústní formou, že se jedná o mé osobní 
názory na základě mých zkušeností, které poskytuji redakci časopisu jako 
doplnění k článku a případnou korekci získaných informací, a o můj osobní 
postoj k věci. Písemně jsem vyjádřil přání, abych v tomto článku nebyl ci-
tován, a zejména jsem upozornil na fakt, že se v žádném případě nejedná 
o vyjádření Ministerstva zemědělství. Od formy zmíněného sloupku se tedy 
musím rozhodně distancovat. Pokud bude redakce v budoucnu požadovat 
oficiální stanovisko MZe k této problematice, prosím, aby se obrátila na tis-
kový odbor ministerstva zemědělství.

Ing. Jan Gallas

Reakce na článek 
„ČEKÁ TĚŽBU DŘEVA KOŇMI RENESANCE?“

za
jím

av
os

ti

reakce 

Reaguji na příspěvek v červnovém Jezdectví 
„Čeká těžbu dřeva koňmi renesance?“, který 
mě pěkně nadzvedl ze židle. Opět jsem narazil 
na myšlenky, které už zazněly, a opět je někdo 
vytuneloval a  ještě k tomu špatně. Přímo lik-
vidačně pro odvětví chladnokrevného chovu 
a uplatnění produktu. Jakkoliv mám/nemám 

respekt k panu řediteli ZH Písek Karlu Kratochví-
lemu z pohledu chovu koní obecně, vyjadřuje 
se zodpovědně s výhledem stabilního výsledku 
pro resort chladnokrevných koní? Celou svoji 
kariéru (t. j. přesně 23 let od vydání živnosten-
ského osvědčení) se pohybuji v prostředí a in-
formacích, o kterém (-ých) nemají akademické 
špičky chovu koní ani páru. Proto mne irituje 
líbivé sdělení, jak všechno nekomplikovaně 
funguje, když skutečnosti jsou jiné. 

Projekt „Návrat koní na Šumavu“ se pracně 
několik let připravoval jako pilotní pro vzorové 
použití v celé ČR. Vždy je prémií, pokud je ve 
státním podniku možné uplatnit myšlenky, 
které mají přínosný efekt i  v  soukromých fir-
mách. Po vyšlapané cestičce se vždycky lépe 
kráčí. Ale náhle se objeví uznané chovatelské 
sdružení (ASCHK ČR), zastoupené rádoby 
osobami erudovanými v dané myšlence a do-
sažené možnosti zkomplikují a  znehodnotí, 
protože je neumí převést funkčním mechaniz-
mem do praxe. Nekomunikují. To se týká nejen 
možností uplatnění chl. koní, ale i úrovně je-
jich chovu. Jak mohou hobby chovatelé, kteří 

zastávají čestné funkce ve svazech a spolcích, 
mluvit profesním chovatelům a  provozova-
telům služeb koňmi do jejich podnikatelských 
aktivit, které jsou samozřejmě v souladu se zá-
kony? Pozn. – chci předejít nesmyslnému pod-
něcování řevnivosti mezi chovateli iniciováním 
podpisových petic proti jednotlivcům a zájmo-
vým organizacím. To zavání pomluvou.

Nikdy mi nikdo nesdělil konkrétně, čím ško-
dím chladnokrevníkům nebo osobám v jejich 
chovu zainteresovaným, ale domnívám se, že 
jsem až příliš pro toto prostředí angažovaný 
a „v obraze“. Kdo tápe, nechť si pročte doku-
ment „Memorandum chovu koní“ z roku 2005 
na (starých) webových stránkách ASCHK, podle 
něhož jsme dnes měli být daleko dál.

Josef Svoboda 
(chovatel se živností, profesní specialista 
koňským potahem – kočí nepřetržitě i se 

zaměstnaneckým poměrem 24 let v lesnictví, 
reprezentant národního plemene v zahra-

ničních výjezdech, mistr Evropy v těžbě dřeva 
koněm, lektor vzdělávání British Horse Lo-

ggers)

Foto Peter Tendler

1. Kolik koní může v současnosti praco-
vat v českých lesích?

Ministerstvo zemědělství takovou statistiku 
nevede, ale přibližné číslo na základě kva-
lifikovaného odhadu je kolem 750 koní na 
území celé ČR.

2. Je do budoucna možná zvyšující se 
tendence návratu koní do lesa?

Na základě studie provedené Ústavem pro 
hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 
Labem lze v ČR zařadit celkem 225 tis. ha po-
rostní půdy do technologického typu „kůň“, 
(tedy vhodného především pro  využití 
koně na přibližování dřeva). Jde o lokality se 
sklonem 34-50 %, na edafických kategoriích 
C, M, K, S, B, F, K9, M9, S9, B9, H9, X, Z, N, W, 
A. Porovnáním celkové roční těžby dříví 
v ČR s procentickým zastoupením této ka-
tegorie v rámci výměry porostní půdy v ČR, 
a vzhledem ke zmíněnému průměrnému 
výkonu koně 10m3/den, dostáváme teore-
tický počet koní potřebných pro vyklizování 
dřeva v terénu určeném pro využití koněm 
na zhruba 600 koní. Vezmeme-li dále v potaz 
technologický typ „Mechanizace s flotačními 
pneumatikami“, který zahrnuje edafické 
kategorie O, D, L, P, Q, V, U, M, K, S, B, C, I, H 
na lokalitách se sklonem 0-33 %, na kterých 
je možné kromě mechanizace využívat také 
koně, dostáváme roční potřebu koní pro tyto 
lokality zhruba 2500 ks koní.
Zájem o využití koní pro přibližování dříví 
v lese je úzce svázán především s ekono-
mickou výhodností této „technologie“. MZe 
proto v roce 2013 zavedlo podporu přibližo-
vání dříví koňmi, kdy poskytuje vlastníkovi 
lesa finanční podporu vztaženou k objemu 
takto přiblíženého dříví. Finanční příspěvek 
je cílen na vlastníka lesa, který tak vytváří pra-
covní příležitosti pro majitele koní, zabývající 
se přibližováním dříví. 

3. Kolik práce (kubíků denně) může 
zastat takový kůň – je nějaká norma 

s horní hranicí?
Denní výkon koně je především závislý na 
hmotnatosti přibližovaného dříví (průměr-
ných objem jednotlivých sortimentů) a přibli-
žovací vzdálenosti (vzdálenost od pařezu na 
odvozní místo). Výše uvedené výpočty berou 
v potaz výkon 10m3/den, který odpovídá 
stanovenému výkonu na základě výkono-
vých tabulek a informací z praxe. Za prů-
měrných podmínek je denní výkon koně dle 
výkonových norem při průměrné přibližovací 
vzdálenosti (200 m)  9,1 m3/den.

3otázky pro

ředitel odboru komunikace
Mgr. Hynka Jordána

  17.-18. 1. 2004 se schází v  Pěčíně 
z občanského a profesního zájmu skupina 
(J. Svoboda – živnostník a  provozovatel 
koňské tažné síly a  chovatel, Ing. Martina 
Kosová – ČZU Praha, Ing. Václava Domšová 
– senátorka, Zdeněk Horáček – mistr v orbě, 
Blahoslav Políček – ASCHK, Helena Görne-
rová – Equichannel, občanské sdružení, J. 
Svobodová a  další chovatelé a  provozo-
vatelé potažní koňské služby), aby řešili 
tehdejší prohlubující se úpadek živnosti 
a  využití chladnokrevných koní v  lesním 
hospodářství (LH) a následnou krizi v chovu 
chl. koní a  našli řešení směrem ke zlep-
šení. 
 2. 12. 2004 bylo vydáno Memorandum 

ze společného zasedání zástupců chovatelů 
koní a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
a sestaven dokument „Strategická vize roz-
voje chovu a užití koní v ČR do roku 2013“.
 Memorandum bylo svoláno a  zazna-

menáno pod vlivem EU na zvýšení úrovně 
chovu koní v ČR ve prospěch spotřebitele. 
Dokument „Strategie“ klade důraz (mimo 
jiné body) na rozvoj podnikání v chovu koní 
a jejich uplatnění.
  Od 11. 1. 2005 (počínaje schůzkou 

v  kanceláři pana poslance, za přítomnosti 
JUDr. Ondřeje Veselého) poskytuje infor-
mace týkající se technologie „chladno-
krevný kůň v LH“ a informace o neutěšeném 
stavu odměňování a norem v LH a o absenci 
vzdělávání ve prospěch podnikatelských 
živností Josef Svoboda (živnostník, chova-
tel) Ing. Karlu Kratochvílemu, v dobré víře 
ve společnou spolupráci. Pan Kratochvíle 
byl žádán o  intervenování v  PS pro zave-
dení živnosti vázané a  kvalitního vzdělá-
vání. Další přítomní: pan Blahoslav Políček 
a moje osoba.
 19. 1. 2005 jedná Josef Svoboda a Svo-

bodová v  Pěčíně s  Doc. Ing. Drahoslavem 
Misařem, s Ing. Ivou Jiskrovou a s Ing. Pav-
lou Šiškovou z  MZLU Brno o  zadávání di-
plomových prací k chovu chladnokrevných 
koní a o formách odborného studia. Jednání 

je vedeno také o kompletních studiích pro 
jednotlivá chl. plemena.
 V prosinci 2005 jsem oslovena společ-

ností Trexima s. r. o. k vypracování typových 
pozic pro profesi kočího pro Integrovaný 
systém typových pozic (ISTP). Nároky měly 
respektovat tehdejší stav v podnikatelském 
prostředí a v tržní ekonomice lesního hos-
podářství při postupujících nárocích na 
profesi. V  tu dobu zaměstnanecké pozice 
kočích na radikálním ústupu, stav do sou-
časné doby setrvalý. Za Cech profesních 
kočích jsem následně jmenována do Sek-
torové rady MZe ČR pro tuto profesi a chov 
chl. koní. Po ročních konzultacích s živnost-
níky a s pedagogy ze SZEŠ Lanškroun byly 
navrženy různé formy vzdělávání na střed-
ních zemědělských školách pro budoucí 
specialisty koňským potahem, s následným 
vypracováním kvalifikačních standardů. 
Návrh zohledňoval vždy zdraví a  pohodu 
zvířete – koně, zdraví a bezpečnost lidského 
zdroje a znalost nutné legislativy k finanč-
nímu zdraví firmy (živnosti) a podnikání.
 Tento návrh respektoval i stupeň vy-

cvičenosti a  tělesné a  psychické zdatnosti 
koně – pro LH až ve věku 5 let. Mladší koně 
nejsou vhodní na plný výkon živnosti, eko-
nomika je neúprosná.
 Pan Kratochvíle nepřijal při pracovních 

jednáních nároky resortní praxe. Po letech 
nespolupráce a  nekomunikace s  praktic-
kým provozem otevřel v  Písku vzdělávací 
program, který nemůže konkurovat svojí 
hodnotou 29 tisíc korun hodnotě jedné ti-
sícikoruně za vydání živnostenského listu 
na provozování volné živnosti (!) s potahem 
koně, aniž by dotyčný musel plnit nějaké 
podmínky zřízení živnosti a kvalifikace! Bez 
ohledu na živou bytost koně.
 V PR článku je přiznána skutečnost na-

prosté nedůležitosti tohoto vzdělávacího 
programu, protože stávající zaměstnanci 
ZH Písek (pánové Miroslav Ježek a Petr Šin-
delář), naplňující smluvní lesní těžby, uvádí 
své získané vzdělání v  dostihovém učilišti 

DOPLŇUJÍCÍ SKUTEČNOSTI 
k „renesanci“ těžby dřeva
Dovolím si doplnit informace v PR článku „Čeká těžbu dřeva 
koňmi renesance?“. Reaguji na sdělení pana Karla Kratochvíle 
o vzdělávání v ZH Písek.
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Text Jan Němec  /  Foto Petr Lusk

Cesta za odpočinkem  

a relaxací obyvatel  

i návštěvníků jihočeského 

Písku často vede do  

přilehlých Píseckých hor, 

které se rozkládají  

od východního okraje města 

jihovýchodním směrem 

téměř k Týnu nad Vltavou. 

Poslední dobou lze při  

procházkách místními  

krásnými lesy spatřit pomalu 

zapomínaný způsob těžby 

dřeva, který byl ještě za časů 

našich prarodičů zcela běžný. 

Od loňského roku totiž  

s přibližováním dřeva  

v píseckých lesích pomáhají 

koně zdejšího Zemského 

hřebčince.

Čeká těžbu dřeva koňmi      RENESANCE?

 Zleva: Českomoravský belgický hřebec 1835 Patriot se 

svým kočím Miroslavem Ježkem a valach Libor plemene 

norik, vedený Petrem Šindelářem. 
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„U
platnění pro teplokrevné 

koně je v  dnešní době ši-

roké, od jejich sportovního 

využití až po rekreační 

ježdění, ale s  těmi chladnokrevnými je to 

podstatně horší,“ říká Ing. Karel Kratochvíle, 

který řídí písecký Zemský hřebčinec od roku 

2012. „Po nástupu do vedení podniku jsem 

si za jednu ze svých hlavních priorit vzal 

podporu jejich chovu. Bylo mi jasné, že nej-

jednodušší způsob, jak dosáhnout většího 

zájmu o tento typ koní, je najít pro ně uplat-

nění, najít pro ně práci. Proto jsem, krom ji-

ného, inicioval spolupráci také s firmou Lesy 

města Písku, která je správcem rozlehlých 

lesních porostů v okolí“, uvádí ředitel.

Vzdělávání na prvním místě

Skutečnost, že chladnokrevní koně písec-

kého hřebčince nastoupili k práci v lese, má 

však hlubší důvody. Ing. Kratochvíle je pře-

svědčen, že zájem o stahování dřeva koňmi 

by mezi těžaři byl. Problém je ovšem v tom, 

že vychovat koně, kteří budou takovou práci 

schopni dělat, není jednoduché. A když už by 

se našli, budou chybět lidi, kteří by s nimi tak 

specifickou práci uměli dělat. Proto Zemský 

hřebčinec v Písku před rokem zavedl akredi-

tovaný vzdělávací program, který zájemcům 

nabízí možnost absolvovat rekvalifikační 

kurz „Kočí v  lesní těžbě“. Dohoda o  spolu-

práci se správcem zdejších lesů tak zároveň 

umožňuje jeho účastníkům získávat cenné 

praktické zkušenosti. „Vloni kurz úspěšně 

absolvovalo prvních šest účastníků, přičemž 

tři z nich se této práci aktivně věnují v Národ-

ním parku Šumava,“ upřesňuje autor nápadu. 

Náklady na výuku účastníků specifického re-

kvalifikačního programu nejsou malé, proto 

ředitel usiluje o dohodu s Úřadem práce ČR 

s cílem zajistit finanční podporu na úhradu 

nákladů potřebných k získání této profesní 

kvalifikace.  
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a získané zkušenosti praxí a druhý vzdělání 
v kladrubském učilišti a také praxí.
  Oceňuji, že veřejně přístupné infor-

mace obsahují objem hodin kurzu, poža-
dovaných v mnou navržených standardech, 
stejně jako okruhy kvalifikačních standardů 
od jednotlivých lektorů. Oceňuji, že bylo po-
užito i označení výsledného produktu vzdě-
lávání „Kočí pro lesní těžbu“, navrženého pro 
úplné střední odborné s maturitou. Postrá-
dám, že v kurzu je možné zjistit info o ekono-
mice provozu v LH a o menežmentu živnosti. 
Nízká úroveň požadovaného vzdělání vede 
k „obírání“ pracovníka či živnostníka.
 Úroveň píseckého vzdělávacího pro-

gramu nahrává zaměstnaneckému poměru. 
Naprosto znevýhodňuje OSVČ (na kterého 
jsou kladeny v praxi mnohem větší nároky), 
co je protichůdné závěrům Strategie. Za-
městnanecké poměry v  souvislosti s  péčí 
o svěřené zvíře jsou ty nejkomplikovanější 
a vedou ke snižování odměn za odvedenou 
práci. Odvedenou práci v tahu vykazuje kůň 
a  ten se nemůže bránit nedostatku péče 
špatně odměňovaného pracovníka a kolí-
savé ekonomice podniku. Zaměstnanecké 
poměry v  zanedbatelné míře mohou být 
akceptovány pouze u  ekonomicky stabil-
ních gigantů, jako jsou Lesy ČR. 
 Zaměstnanecký poměr je ta nejdražší 

a nejprodělečnější forma příjmu a zaměst-
nání, obzvlášť v  lesním hospodářství, kde 
člověk s  koněm je ekonomicky „nejpruž-
nější“ a  nejméně měřitelná složka cesty 
k zisku zadavatele zakázek. Počítá se s emoč-
ním vlivem a tím je pozitivní vztah ke zvířeti. 
Pracovník je ochoten pracovat i za nevýhod-
ných podmínek odměny, které již nejsou 
kvalifikovány jako příjem, ale jsou almužnou. 
Ocenila bych ve sdělení pana Kratochvíle, že 
se zasadil ve své pozici o obecně lepší pla-

tové podmínky pro absolventy vzdělávacího 
programu. 
  Z  výše uvedených důvodů je de-

strukční a  třaskavé obecně obsazovat re-
kvalifikační kurz osobami z evidence úřadů 
práce, pokud nemá docházet k  týrání zví-
řete. Není jistota pozitivního vztahu ke svě-
řenému zvířeti a to i v čase, kdy nedohlíží 
na pohodu koně nadřízená osoba (svátky, 
víkendy). Tyto osoby zpravidla ani nemají 
prostředky na vybavení vlastní živnosti a na 
nákup kvalitního koně, ani rezervy, takže je 
předpoklad pořízení koně vyčerpaného 
a zdravotně poškozeného za nízkou cenu, 
kontraproduktivně do nejnamáhavějšího 
silového výkonu. Předpokládám, že k tomu 
pan Kratochvíle nechce napomáhat.
 Jednatel společnosti Lesy města Písek 

pan Zámečník špatně vysvětluje úbytek 
koní v  lese vlivem úbytku lidského zájmu 
a  lidských empatií vůči potřebám koně 
v  týdnu. Úbytek nabídky práce koní způ-
sobují ceny za provedené zakázky, nabí-
zené lesními společnostmi a vlastníky lesů. 
Možnost soutěžit dobré ceny v  lesnictví 
technologií „kůň“ (nejenom přijímat direk-
tivní ceníky od lesníků) znamená zlepšení 
pozic specializovaných firem a živnostníků. 
Znamená to jednoduše dobrý příjem pro 
živitele rodiny nebo začínajícího živnost-
níka a  udržitelnost. Noví lidé se neudrží, 
pokud nepřebírají zavedenou firmu, nebo 
provoz nedotují z  jiných neresortních čin-
ností. Pokud jim jdou jiné činnosti, nese-
trvají u  prodělečného „stahování dřeva“. 
Informaci pana Zámečníka považuji za my-
stifikaci. Chladnokrevného koně lze držet 
pouze za účelem příjmu (vydělání peněz) 
při dodržení adekvátních podmínek péče 
a to znamená – peníze.
 Lesní společnosti a  pan Kratochvíle 

nemají povědomost, z  jakého společen-
ského důvodu je důležité zachovat část 
těžeb koňmi, ačkoliv ano – technologicky 
najdou jinou mechanickou náhradu, 
která bude označována jako „ekologická 
a šetrná“.
 Dne 9. března 2014 v pořadu pro širo-

kou veřejnost České televize „Chcete mě“ 
se paní Helena Görnerová nekompetentně 
vyslovila k tomu, jak se stát kočím bez vzdě-
lávacího programu.

Osobně ráda uvěřím panu řediteli Zem-
ského hřebčince, s.p., v Písku, že to všechno 
vymyslel a udělal sám a dobře. Dosavadní 
výsledky však naznačují, že je vzdělávací 
program špatně okopírovaná myšlenka, 
bez vůle spolupracovat na kvalitě výsled-
ného produktu pro spotřebitele. Bohužel 
k  tomu přispívá nehoda s  vážnými zraně-
ními pana docenta Maršálka a pana Zasa-
dila z píseckého školícího týmu při soutěži 
v Českých Budějovicích 24. 5. t. r., která se 
při práci se živým tvorem může stát komu-
koliv. V případě této skutečnosti je otazní-
kem, že na soutěž vyrazili s koňmi, které se, 
přes záporný odborný výrok jiného profe-
sionála na výcvik páru koní z NP Šumava, 
rozhodli „repasovat“ pro turistický provoz. 
Pak musím realisticky odpovědět na otázku 
v názvu, že renesanci nečeká, je to „podě-
lané“ tak, aby se jednou provždycky lidi 
o obnovitelný zdroj energie v  lese – koně 
– moc nezajímali a  sporadický introvertní 
exot bude občas ponechán životu v hájích 
jako pohádková bytost.

Jindřiška Svobodová 
(autor Kvalifikačních a hodnotících stan-
dardů pro typovou pozici „Kočí“ ve spo-
lupráci s NÚOV Praha a s Trexima s. r. o., 
Zlín, 13 let profesní specialista koňským 

potahem – zastarale kočí, veterinář)
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