SPRING SHIRE HORSE SHOW

Životný štýl a kôň

Životný štýl a kôň

re na hudbu. Nádhernou ukážkou
boli aj kone v záprahu, či už v
jedno-, dvoj-, troj- alebo štvorzáprahoch v poľnohospodárskych alebo
tradičných súťažiach, regionálny
štýl postrojov a tradičný štýl postrojov. Ak chcel návštevník minúť
zopár anglických libier, mal tu na
to vskutku vynikajúce možnosti.
Množstvo predajných stánkov malo
v ponuke rôzne zaujímavosti. Mohli
ste tu napríklad zohnať postroje na
kone vo veľkosti XXL alebo jazdecké, pracovné aj tradičné oblečenie
nielen pre majiteľov týchto krásnych
koní. Časť stánkov s občerstvením
zasa patrila obľúbeným farmárskym špecialitám. Netradičné bolo
sledovať súťaže mladých kováčov
s možnosťou priameho zakúpenia
zhotovených podkov, a to neuveriteľných veľkostí. Zaujímavé bolo
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Jarná výstava shirských koní v Peterboroughu
15. – 17. 3. 2013 – Anglicko
Shirský kôň je najznámejším mohutným
ťažným koňom Anglicka.
Je potomkom známeho anglického „veľkého
koňa“, ktorý bol rytierskym a vojnovým koňom
stredoveku. Pomenovanie získal v roku 1884
podľa názvu vtedajšieho
grófstva. Vyskytuje sa
vo farbách ako hnedák,
vraník, beluš, grošák, ale
aj v iných sfarbeniach. V
kohútiku je vysoký okolo
170 cm a váži až 1 200
kg. Známe sú však aj
jedince s výškou v kohútiku cez dva metre a
hmotnosťou 1 500 kg. Pár
takýchto shirských koní
utiahne náklad s hmotnosťou až 50 ton! To už je
celkom slušná hmotnosť.
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j na Slovensku máme na
Záhorí chovateľov tohto pomerne nezvyčajného plemena. Manželský pár Navarovcov mal
pred rokmi možnosť spoznať toto
vzácne plemeno koní v Anglicku.
Výsledkom lásky na prvý pohľad
bol návrat na Slovensko s plemenným žrebcom a kobylkou. Práve
vďaka týmto dvom priaznivcom
sme tento rok mali aj my možnosť
navštíviť výstavu shirských koní a
viac vám priblížiť tohto priameho
potomka stredovekých vojenských
koní.
Jedna z najúžasnejších výstav
najväčšieho plemena koní na svete
– shirských koní sa konala v dňoch
15. až 17. marca v East of England
Showground v anglickom Peterboroughu. Cestou z letiska tam nás
už sprvu chytila za srdce samotná
scenéria anglického vidieka. Počas
vyše hodinovej cesty sme dokonca
nezbadali jeden jediný bilbord, a
tak sme si naplno vychutnávali
atmosféru týchto dediniek, až kým
sme nedorazili na túto jedinečnú
výstavu.
Výstavu organizuje Shire Horse

Society, charitatívna organizácia,
ktorá sa venuje podpore chovu
a záchrane týchto majestátnych
tátošov už od roku 1878. Patrónom
tejto organizácie je jej samotné
veličenstvo anglická kráľovná. Tento
rok zaznamenala výstava, ktorá má
viac ako storočnú tradíciu, rekordný
počet 400 vystavovateľov a viac ako

taktiež nahliadnuť do stajní a na
vlastné oči vidieť postroje pre kone
vo veľkosti slona a hlavne samotnú prípravu shirských koní. Jedna
takáto príprava zabrala chovateľom
a majiteľom shirských koní niekoľko
dlhých hodín! Nenechali sme si ujsť
ani príležitosť pustiť sa do rozhovoru s poprednými chovateľmi a
majiteľmi týchto koní. Prekvapili
nás svojou otvorenosťou a celkom
neobyčajnou vlastnosťou – neohovárať tých druhých.
Táto výstava sa môže popýšiť hneď
niekoľkými naj prívlastkami. Nikde
inde neuvidíte toľké množstvo nádherných exemplárov veľkých ťažných shirských koní. Veľká vďaka
patrí preto aj manželom Navarovcom, že nás aspoň na chvíľu zapojili
do tohto netradičného „kráľovstva“.

15 000 návštevníkov! Jej návštevníci pomáhajú podporovať jeden
z najväčších symbolov Anglicka,
ktorým shirský kôň nepochybne
je. Jeho počty sú však v ohrození a
práve táto šou napomáha zbierke na
podporu a pomoc pri záchrane tohto
plemena. Ako tvrdí P. Robinson,
výkonný šéf Shire Horse Society,
táto výstava je výborná cesta, ako
pokračovať v podpore plemena,
kým sa ešte dá pre záchranu niečo
robiť a nie je príliš neskoro. Počet
svetovej populácie tohto plemena
sa odhaduje na 2 000 kusov, čo sa
považuje za kritickú úroveň.
Návštevníci výstavy mohli vidieť
veľkolepé prezentácie koní vystavovaných na ruke, pod sedlom i v záprahu. V piatok sa predstavili kone
pod sedlom v rôznych disciplínach,
sobota patrila žrebcom a valachom
a v nedeľu sa prezentovali kobyly.
Výstavné triedy začínali tými
najmladšími účastníkmi – odstavčaťami a postupne prichádzali triedy
starších koní. Až prišli na rad tie
najimpresívnejšie plemenné žrebce.
Pri pohľade na také masy sa človeku
až zatajil dych.
Veľmi zaujímavou bola i súťaž shirských koní v drezúre alebo v drezú-
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