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Tradice a mnohostrannost pojící se v moravském teplokrevníku

Slovo úvodem
Vážení chovatelé a příznivci moravského teplokrevníka,
vychází první zpravodaj, kterým bychom rádi informovali o dění v našem svazu. Měl by Vám
přinést tolik potřebné informace o aktivitách, které svaz s Vaší pomocí zorganizoval, co se
aktuálně připravuje a co se děje v chovu moravského teplokrevníka. V současnosti jsou to velmi
potřebné informace o jednotlivých plemenících,
avšak z jiné strany pohledu, než na jaké jste
byli doposud zvyklí, tedy dle charakteristiky
potomstva a případná doporučení pro chov.
Je čas jara, vše rozkvetlo, začíná nový
život jak na poli, loukách, tak i ve stáji. Rodí
se hříbata a je čas připouštění, pro sportovce
začíná nová sezóna. Všem Vám přeji hodně
úspěchů ve Vaší práci, zdravá a krásná
hříbata, šťastnou ruku při volbě plemeníka a
sportovcům, tu potřebnou trošku štěstí na
kolbišti.
Věřím, že se Vám náš zpravodaj bude líbit
a i Vy přidáte svůj příspěvek do dalšího čísla.
L. Karásek
předseda SCHPMT
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Co se dělo:
LEDEN
8.1.2009 se zástupci svazu zúčastnili jednání Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska.
18.1.2009 se uskutečnilo setkání FIF 2009 v Bratislavě za přítomnosti členů z AUS (1
zástupce), CZ (8), HUN (1),POL- (3), SVK (3). Nejprve proběhla prezentace výsledku projektu:
„Genézia a vývoj plemene Furioso.“ - společná rakousko-slovenská strategie rozvoje. Členové
seznámili přítomné se situací v jednotlivých zemích FIF. Sestavil se kalendář akcí, kterému
vévodí již V. IFF tentokrát konaná v 24.-26.4. 2009 v Hódmezövásárhely (HUN). Další diskusní
blok byl věnován dotacím, prezentaci ve sportu, vzpomínce na Ludvíka Bavorského a
návrhům na vznik FIF stud - book – STŘEDOEVROPSKÁ PK FURIOSO.
V nově vybudovaném jezdeckém areálu při hotelu Kamila byl k vidění skok ve volnosti
Motešických koní. Podrobný zápis si můžete přečíst na webových stránkách. (JaF)
K prvnímu VV se sešli jeho členové ve středu 28.1.2009 v Kojetíně. Na programu jednání byly
informace o akcích v roce 2009, novinky z jednání Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska a
setkání FIF v Bratislavě. V chovatelském bloku se probírala plemenitba a odchov hříbat.

BŘEZEN
1.3. 2009 se konala MVH SCHPMT v Hulíně svolaná z iniciativy členů SCHPMT. Členové
požádali o svolání MVH a projednání vyloučení z řad SCHPMT těchto členů – ing. L. Jelínka, J.
Dostála, F. Navrátila. Návrh na vyloučení vychází z jejich jednání, které je v rozporu se stanovami
SCHPMT, slučuje se s pomluvou a poškozováním reputace svazu. Na základě hlasování, byli tito
členové z řad SCHPMT vyloučeni.
19.3.2009 se v Kojetíně zúčastnila širší členská základna VV SCHPMT připravujícího volební VH
a sestavující návrh kandidátů na složení představenstva svazu pro další volební období.
25.3.2009 proběhl VV SCHPMT zaměřený na dolaďování podkladů pro VH a diskuzi kolem návrhu
konceptu chovu MT.

DUBEN
Nové představenstvo si volili chovatelé moravského teplokrevníka sdružení do Svazu chovatelů a
příznivců moravského teplokrevníka na valné hromadě, která se uskutečnila 5.4.2009. O zájmu o
dění ve svazu svědčí i účast 47 členů.
V bohatém programu valné hromady byli členové informováni nejen o chovatelských výsledcích
roku 2008. Členská základna poděkovala ing. Vincenci Krybusovi za 12 leté vedení svazu a
předala mu obraz s vyobrazením jeho klisen moravského teplokrevníka. Ing. V. Krybus poděkoval
všem spolupracovníkům, kteří svaz budovali, podíleli se na činnosti v kterémkoli období, až se
svaz dostal do dnešních dnů.
Volební část VH proběhla hladce a do čela svazu pro 4leté funkční období byl zvolen Ladislav
Karásek, na post místopředsedy svazu byl zvolen ing. Petr Galatík. Sekretářkou svazu byla
zvolena ing. Jana Burešová. Do předsednictva byli zvoleni ing. Jana Fatěnová, Vojtěch Kocáb,
ing. Vincenc Krybus a Marie Urbanová. V Radě PK MT budou pracovat ing. Stanislav Hošák,
Milan Novák, ing. Jaroslav Richtr, Bohumír Soušek a Petra Vymětalíková. Dále byli zvoleni
členové do komisí revizní, sportovní a mediální.
Bohatá diskuze členů uzavřela valnou hromadu roku 2009. (JaF)
5.4.2009 po skončení VH se poprvé sešlo nové předsednictvo SCHPMT, ve kterém se nastiňují
nejpalčivější otázky k řešení.
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Co nás čeká aneb některé koňařské akce
podrobněji
31.5. tradiční Chropyňské slavnosti s nezapomenutelnou „Jízdou krále Ječmínka“. Přijďte se
podívat jak to moravským koním sluší v Chropyni.
20.-21.6. již 16. ročník „ Zahrady Moravy“ se uskuteční ve Starém Městě u Uherského Hradiště
a SCHPMT zde bude mít přehlídku svých koní. Více informací na přiloženém letáku.
25.-28.6. se koná Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky na
Brněnském výstavišti. Koně zde také budou mít svou expozici. Více informací na www.bvv.cz.

Naši členové se prezentují:

Ing. Vincenc Krybus pohledem Václava Vymětalíka

Ing. Krybus v akci
– Skaštice 2006.

Dárek ing. V. Krybusovi za práci pro SCHPMT předává od členů
ing. J. Burešová na VH v Hulíně.
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Předem se na milé čtenáře následujících řádků obracím s upozorněním, že to, co budou
obsahovat, vyjadřuje jen můj vlastní názor a jen má vlastní poznání.
Nepovažuji se za nejpovolanějšího vyjadřovat se ke vzniku myšlenky, zabývat se v regionu
střední Moravy regenerací a dalším prošlechťováním koní nesoucích původní rakousko-uherské
geny, směřující k dnešnímu stavu, tj. k uznání MT jako samostatného plemene koní a to s přísně
ohraničenou návazností původů. Tak to totiž měli na mysli ing. Č. Krybus, ing. V. Milota, B.
Soušek a J. Jarka, když se od r. 1994 scházeli na neoficielních schůzkách, než 26. 3. 1996
svolali 1. ustavující schůzi občanského sdružení s názvem „Svaz chovatelů a příznivců
moravského teplokrevníka“ v čele s ing. V. Krybusem. Ten nachází velkou oporu v B. Souškovi,
který v Uhřičicích pořádá první svody koní nesoucí rakousko – uherské kmeny a dá se říct, že
všechny výborové a výroční schůze se odehrávají také tam. Toto, ale může být známo z obsahu
Ročenek,které
jsou
nám
i
záviděny.
Já se chci jen zmínit o člověku, který byl 13 let v čele celého složitého a nelehkého dění. Který
měl přízeň a podporu od většiny přátel, ale poznal i úšklebky a to zejména zvenčí, jako konečně
všichni, co byli „posedlí“ rozhodnutím, dosáhnout cíle.
Na výroční valné hromadě, konané dne 5. 4. 2009 v Hulíně, jsme byli svědky, že pan ing.
Vincenc Krybus nekandidoval na předsedu svazu, ale jen do výboru. Byl jsem z toho smutný,
ale součastně jsem tento jeho krok plně chápal. Zakrátko mu bude 80 let (nar. 29. 1. 1930). To je
čas, kdy jiní již dávno vysadili. Ing. Vincenc Krybus byl vždy připraven být u všeho jako pracant.
Jeho nasazení vždy překračovalo 100%. To mu umožňovala jeho povaha. Umí užívat rozvahy,
zůstává slušný, zodpovědný, snažící se být co nejvíce užitečný k prospěchu ostatních.
Znám ho pochopitelně méně než mnozí, ale lépe než ostatní. Jednak jsem se zúčastňoval
schůzí a besed v Uhřičicích, zprvu jen tak, později jsem se stal řádným členem. Protože jsme
bydleli ve Vrchoslavicích, odkud jsem často jezdil na kole do 7 km vzdáleného Kojetína, potkával
jsem ho, jak také na kole jel k synovi, nebo od něj. Nikdy neměl mnoho času. Někdo mu měl
volat, nebo spěchal volat někomu, anebo spěchal, aby byl doma včas k obědu.
Pan Inženýr, jak já ho oslovuji, ale nezasedne do křesla k televizi. Těší se, že bude mít více času
na zahradu u domu. Samozřejmě se bude snažit podle možností dále pracovat, zkrátka pomáhat
tlačit káru dál. Jinak to ani nedovede.
Paní Janě Burešové děkuji za její práci a za to, že celou tu dobu byla ing. V. Krybusovi takříkajíc
jeho pravou rukou. Ing. Víťovi Zapletalovi za to, že dělal našemu panu předsedovi dopravce i
šoféra. Kolik ty cesty za ty léta stály, to se nikdy nikdo nedozví. Oba totiž byli v tomto směru i
„sponzoři“.
Že si ing. V. Krybus počínal jako pravý profesionál, není divu. Pocházel ze selské rodiny a od
roku 1970 do roku 1984 byl předsedou JZD v Kojetíně. Za jeho působení měli koně v Kojetíně
významné postavení. Kvůli mechanizaci zemědělství nebylo už třeba tolika koní, jako
v předchozích letech pro práci na polích a tak se koní začalo využívat spíše pro jezdecké vyžití.
Při JZD byl založený jezdecký kroužek, který navštěvovala mládež. Kojetínští koně, s těmito
mladými jezdci v sedlech, včetně ing. Č. Krybuse, p. Glacnera a dalších se dostali i na
pardubické a bratislavské závodiště, kde reprezentovali v černo-bílých dresech. V letech
1982-86 bývaly jezdecké dny i na louce Račová v Kojetíně. Tam jsem byl s manželkou Pavlínkou
a dětmi, z niž znáte Petru a možná i Aleše. V tu dobu bylo v JZD kolem 18-ti koní, včetně stáda
klisen, které po krevní stránce byly převážně po Furioso XXXVIII a po Furioso XXXIX. Toto stádo
bylo vyrovnané a prošlechťené, ale to je již historie.
Těm, kteří jste měli tu trpělivost, dočíst se až sem, děkuji.
Na závěr chci říci, že novému vedení SCHPMT věřím a držím palce. Nový předseda Ladislav
Karásek má bohaté zkušenosti a jsem přesvědčen, že nás povede se vší zodpovědností a že za
podpory celého štábu nově a staronově zvolených, se mu bude dařit naplňovat chovatelský
program. Přeji všem pěkné vyžití.
(text: Václav Vymětalík , foto:I. Maršálková, M. Novák)
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Chovatelské zpravodajství
Vhodnost využití hřebců k připouštění

2815 Catalin IV - 33 (3397)
Původem, rámcem a exteriérem nejlepší regenerátor MT. V původu je 75%
kmene Furioso z toho 62,5% tvoří linie Furioso XV a X tedy pohořelické.
Hřebec je ve velkém rámci, mohutný ne však hrubý. Je vysoce charakterní.
Potomstvo je středního rámce, s odpovídající silou holeně, s celkovým
dojmem v typu hospodářského koně. Doporučení pro klisny více ušlechtilé,
s podílem plnokrevníka nebo araba za účelem dodání typu a mohutnosti.
Na klisny původem a typem původního moravského teplokrevníka za účelem prochovanosti na
kmen Furioso (pohořelické linie XV a X) a sjednocení typu. Celkově se hřebec jeví jako
dodavatel typu a charakteru. (ing. S. Hošák)
Letošní hříbata po Catalin IV- 33:

2.
1.

3.

3022 Furioso XXX/Furioso XXIV-2 (3672) FRODO
Jako hříbě překonal těžkou ochromu, i přesto se vyznačuje nadprůměrnou
mechanikou pohybu. Je to hřebec v moderním sportovním typu. Jeho míry
jsou 170/179/194/22,5 cm. Frodovi výstavní úspěchy jsou nepřehlédnutelné,
je šampiónem – „ Výstavy Napajedla 2007“ , mezinárodní
výstavy „Kôň 2008 Trenčín“ a výstavy „Agrokomplex 2008“. Druhé místo
obsadil v kategorii hřebců na „Mezinárodní výstavě v Maďarsku 2006“. Na
své potomstvo přenáší výbornou mechaniku pohybu, dlouhý pěkně tvarovaný krk, pěknou
ušlechtilou hlavu s výrazným okem, výrazné elegantní linie. Je vhodný na středně ušlechtilé
a rámcové klisny, spíš působí jako zušlechťovatel. (ing. K. Žiaková)
Letošní hřebeček:

4.
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Furioso XXVII (XXI-23) WIGO
Je to hřebec v klasickém mohutnějším typu, ale nechybí mu
ušlechtilost. Měří 169/180/200/23,5 cm.
Výstavní kariéru začal v roce 2005 a stal se šampión výstavy
„Agrokomplex 2005“. Je vítězem kategorie teplokrevných hřebců na mezinárodní výstavě „ Kôň
Trenčín 2005“. Vítězem kategorie hřebců „ Mezinárodní výstavy Furioso Maďarsko 2006“. Vítěz
kategorie hřebců na výstavě „Napajedla 2007“.
Má dosaženu sportovní výkonnost ve skocích a to ST a při skoku vysokém překonal 191cm.
Se svým jezdcem v roce 2007 se stali mistry „Západoslovenského kraja v parkúre dospelých“. Po
úrazu na začátku roku 2008 byla jeho sportovní testace předčasně ukončena.
Na své potomky přenáší kostnatost, pěkný ,vysoko nasazený krk, široký a hluboký hrudník,
vlastní bezodznakovou barvu, konstituční tvrdost, nadprůměrné osvalení, dobrý skokový styl.
Lepši potomstvo má s ušlechtilejšími ne příliš hrubými klisnami. Máme vyzkoušené, že koriguje
dlouhý hřbet a úzký hrudník. Sám má mírně sbíhaví postoj, ale na svoje potomstvo ho nepřenesl.
(ing. K. Žiaková)

2420 Przedswit miroslavský
Tento ušlechtilý bělouš se 8.5.2009 dožívá v plné síle 25 let.
Dává potomstvo k obrazu svému, tj. hřebce je možno doporučit na hrubší klisny. Potomstvu
předává svou ušlechtilou hlavu, výše nasazený krk, dobrou horní linii. Hřebečci narostou věsměs
větší než je on sám. Klisničky jsou ušlechtilé a s klisnami s vyšším podílem A1/1, až jemné
s fundamentem jemnějším. Potomstvo je vesměs výkonné.
Z jeho působení v hřebčíně Motešice ze 4 narozených hříbat jeho syn 3687 PXXIX Harwy
(z matky 248 Harun 11) je úspěšný militarista s mírami 174,185,201,23cm a klisna 306 Poduška
(z matky 239 PXVII-32) byla vítězka výkonnostních zkoušek 8,37 b. Po návratu do ČR dal
s klisnou 261 Kuh.Urkub I-31 dceru 55/246 Anthea vítězku výkonnostních zkoušek s 8,14b.
Anthea byla účastnice finále KMK 2008 a v současné době je prezentována v drezuře ve stupni
S. Dcera 55/286 Cerenka (z matky Cesmína) se v loňském roce účastnila finále KMK 2008 ve
skoku kategorii 4leté klisny. Obecně lze konstatovat, že hříbata se rodí dostatečně velká, rovná
s mírně delší přední spěnkou, velmi životná. ( L. Karásek)

5.
25letý mladík
letošní dcera
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2893 Przedswit XVII - 24
Tento mohutný hnědák s hrubší, mírně klabonosou hlavou, dlouhým krkem, velmi dobrou horní linií,
dostatečně vysoký ( 181 cm KVP) a kostnatý (Ohol 22,5 cm), zatím mnoho potomstva v ČR
nezanechal. Přesto je možno tohoto hřebce spíše
doporučit na klisny ušlechtilé, viz. dle jeho potomka jménem Princ z klisny
70/584 Fregata po F XV (Honor), chovatele B. Souška , který se jeví jako
dostatečně kostnatý, s korektním fundamentem, velmi dobrou horní linií,
krásně nasazeným, dostatečně dlouhým krkem s przedswitovskou hlavou,
spíše čtvercového rámce, s výraznou mechanikou pohybu. Narozená hříbata
z působení v Hřebčíně Motešice v roce 2008 jsou jednotného typu,
dostatečně kostnaté s dobře nasazeným dostatečně dlouhým krkem, dobře
vázanou , pěkně nasazenou hlavou a v jednotné barvě hnědáci bez odznaků.
( L. Karásek)

Letošní hříbata našich členů
Členové SCHPMT se již letos těší z 11 přírůstků viz. tabulka:
Č.
fotky jméno
1

pohlaví otec

Carmen

K

Catalin IV- 33

Conny

K
K
H

Catalin IV- 33
Catalin IV- 33
Catalin IV- 33

H

Catalin IV- 33
3022 Furioso
XXX
2420
Przedswit
miroslavský
Furioso
Blažovický
Furioso
Blažovický
2626 Sahib
Kubišta
Topas - 8

2
3

4

H

5

K

6

H
H

7
8

Sambery
Tauron

K
H

matka
Fantagiro ( P XXII-4)
Verita dela note (P
XXII-7)
70/776 Jíva
Cosima ( A1/1)
266 North Star X-8
( Nora)

chovatel
L. Krčmář, P.
Vymětalíková
P. Vymětalíková,
L. Krčmář
ing. P. Galatík
ing. P. Galatík
L. Karásek

55/270 Nina

L. Karásek

57/728 Ofélie

I. Sedláčková

57/347 Gábina

J. Jarka

57/374 Silvie

B. Zápeca

57/466 Sába
73/72 Paloma

V.Stoličková
Mgr. J. Lettrichová

8.

6.

7.
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Okénko pro Vaše otázky?

- na Vaše dotazy čekáme na : schpmt@seznam.cz. nebo na
moravskyteplokrevnik@seznam.cz a příště je najdete zodpovězené
zde.

Inzerce
−

prodáváte, koupíte, hledáte – Váš inzerát rádi uveřejníme, pište
na: schpmt@seznam.cz. nebo na
moravskyteplokrevnik@seznam.cz
 Zájemci o prsní kočárové postroje – dovoz Francie - kontakt p. J. Iš, tel. 608 865 295
 Do připravovaného zemědělského muzea v Těšánkách ( KM) hledáme staré
zemědělské stroje a nářadí za koně. Kontakt ing. P. Galatík , tel. 602 741 251
 Nabízíme k prodeji všestranné sedlo zn. RIDER. Dovezeno z Německa. Kvalitní kůže,
černá barva, posedlí 18 (hluboké, velmi pohodlné), komora 2. Více informací na
ja.kvejk@seznam.cz

Odkazy

na těchto stránkách najdete
informace pro Vaši
chovatelskou a sportovní činnost:

www. moravskyteplokrevnik.wz.cz
www.aschk.cz
www.furioso.sk
www.hyje.cz
www.mze.cz
www.uek.cz
www.zocjf.cz
www.cjf.cz
www.equichannel.cz

Pokud Vám milí členové stačí zasílat
Zpravodaj SCHPMT e- mailem,
kontujte I. Sedláčkovou
na schpmt@seznam.cz

Jarní cestou
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