
 

   

 
 
 

 
 
 
 

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. 

Svaz jihomoravských chovatelů a 

Ministerstvo zemědělství, regionální pracoviště Celostátní sítě pro venkov Kraj Vysočina 

 

 

pořádají v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov setkání partnerů Sítě a všech 

osob se vztahem k zemědělství a venkovu na akci: 

XXIII. CHOVATELSKÝ DEN 
 

který se bude konat ve dnech 6. - 7. 9. 2014   

v Jezdeckém areálu Třebíč – Polanka (u koupaliště) 

 

Prezence: neděle od 7:00 hodin 

 

Program: 

 Sobota 6. 9. 2014  

 9:30 hod. průvod městem sedlových, teplokrevných a chladnokrevných  

                               koní, jednospřeží, dvojspřeží, čtyřspřeží a pony na ruce. 

 

   Neděle 7. 9. 2014 
     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 80 cm 

   parkur do 100 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  
–  voltiž 

–  ukázka westernu 

–  ukázka jezdecké práce fríských koní 

–  ukázka DÁMA V SEDLE 

–  ukázka ovladatelnosti v kládě a těžkého tahu 

–  dostih malých plemen koní 

–  dostih chladnokrevných plemen koní 

 

Oblečení předvádějících bude dle směrnice ČJF ČR a bude se řídit jednotlivými jezdeckými 

disciplínami. Součástí chovatelského dne je ukázka plemen ostatních druhů a kategorií 

hospodářských zvířat, chovatelské a jezdecké práce, zemědělské techniky, včetně služeb pro 

zemědělství. 

 

 

V rámci společné expozice pořadatelů bude zajištěn doprovodný program: Prezentace 

projektů PRV ČR, výměna zkušeností dobré praxe, plánované aktivity Celostátní sítě 

pro venkov v roce 2014 a propagace zemědělství v našem regionu. 

 

 

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

 

 

 
Za organizátory srdečně zvou 

 
Ing. Stanislav Forman           RNDr. Miroslav Dočkal          Ing. Josef Holčapek 

ředitel KAZV Kraj Vysočina   ředitel VOŠ a SŠVZZ Třebíč           předseda SCHČMBK ČR 

     

     


