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Osvobozující skřek herce Václava Vydry, který se se svým
Démonem koupe ve vodách Baltského moře. Snímek pochází z roku
2013. BU: Bernd Paschel © Vaclav Vydra, Foto: Thomas Ix

Frankfurt am Main, SRN; Praha, Česká republika (Weltexpress). Mnoho
domácích zvířat nedokázalo v důsledku svých genetických dispozic
prostřednictvím mutací ve volné přírodě přežít. Koně mezi takové nepatří,
neboť měli v evoluci svou vlastní cestu: byli domestikování a divocí koně
vymřeli. Poté byli koně znovu vypuštěni do divočiny a prokázali, že v ní
dokážou přežít. To platí i dnes, jak ukazují příklady z Bosny a Ameriky, kde
byli koně před 60 a více lety ponecháni sami sobě.

Navzdory všem pokusům, chovat sportovní koně, kteří by odpovídali ideologii naší společnosti,
založené na výkonu, projevují koně schopnost takové adaptace a odolnosti, že dokáží přežít,
když jim člověk poskytne podmínky, které odpovídají potřebám jejich živočišného druhu.
Bohužel je situace taková, že se koně dožívají v průměru pouhých 8 až 9 let, a to dokonce i mezi
hobby koňmi, protože jen zřídkakdy jsou praktikovány podmínky, které by odpovídaly jejich
druhovým potřebám..
.

Co vlastně odpovídá „potřebám živočišného druhu“?

Jezdci jsou již na cestě,
klisna se svým ročním hříbětem si dává ještě na čas. Brzy si všimne, že stádo
mizí v dáli a poté se oba vydají rychlým cvalem za nimi. © 2018, Foto/BU:
Bernd Paschel

Potřebám živočišného druhu odpovídá takové přiblížení se původnímu způsobu života zvířat,
jaké je v naší době možné jen tam, kde jsou dány prostorové předpoklady pro koně jako druh.
V oblastech, hustě osídlených lidmi, je chov koní velmi problematický a nelze jej obhájit již jen
z toho důvodu, že koně jsou zvířata, která putují na velké vzdálenosti a v noci prokazatelně urazí
více, než 25km.
Potřebám živočišného druhu rovněž neodpovídá „železo na kopytě a v hubě“, protože koně se
s ním nerodí. To je evidentní a vlastně není zapotřebí žádných vědeckých výzkumů,které však
existují a jsou ignorovány nejen mnohými jezdci, nýbrž i představiteli vědy, univerzitami a velkými
jezdeckými svazy.
Člověk si do koně promítá mnoho svých lidských představ. To vede k tomu, že jsou koni
způsobovány nemoci, jako je tomu při onom dobře míněném dekování koně v zimě, které lidé
dělají proto, že člověku je zima, protože člověk nedisponuje dobře fungující termoregulační
soustavou jako kůň, který, má – li dostatek potravy (energie),dobře snáší i teplotu 20 stupňů
Celsia pod nulou. Imunitní soustava je oslabována takovýmito a jinými údajně pomáhajícími
prostředky a ochrannými opatřeními, které kůň musí snášet, protože majitel či chovatel je špatně
informován.

Je volnost v zajetí vůbec možná?

Václav se vydává na pochod se
4 koňmi, kteří jej dobrovolně následují i bez vodítka. Husy hlídají
statek a neohroženě útočí na cizí vetřelce. © 2018, Foto/BU: Bernd
Paschel

Abychom mohli zodpovědět tuto otázku, vyplatí se zajet na jeden statek v Česku, protože praxe
je přesvědčivější nežli všechna teorie.
45 minut jízdy autem jižně od Prahy se nalézá ranč a kopytní klinika Václava Vydry, které by se
měly navštívit.
Nejen milovníci koní, nýbrž milovníci zvířat, kteří mají rádi psy, kočky, husy a jiná zvířata, zde
mohou i se svými dětmi zažít, kolik volnosti domácí zvířata snesou.
Ranč Malčany leží nad Slapskou přehradou, kde možnosti výletů na kolech i pěšky zvou ke
strávení aktivní dovolené či k vychutnání pobytu v blízkosti překrásné pražské metropole.
Pro vyspělé jezdce, kteří dokáží jezdit nezávisle na otěžích, je tu dokonce možnost se po
domluvě zůčastnit vyjížďky bez udidla, pouze s nákrčním řemenem. Takováto vyjížďka se jezdí
převážně v kroku a ve cvalu.

Vyjížďky

Ilona, Bernd a
Václav jsou připraveni. © 2018, Foto/BU: Bernd Paschel

Honební jezdec Václav Vydra a jeho kamarádi jezdí převážně jen s nákrčním řemenem a bez
sedla. Do kopce se cválá, s kopce se jde krokem. Koně ve volné přírodě se také pohybují
převážně v těchto dvou chodech. Václavovi koně a koně spolumajitelky statku Martiny jsou
většinou sportovní koně vysoko v krvi, kteří jsou díky životním podmínkám, odpovídající
potřebám jejich druhu, velmi vyrovnaní a reagují na nejjemnější pomůcky Bezpečnost je
založena na blízkém vztahu mezi člověkem a koněm, přičemž Václav Vydra a jeho žáci přebírají
roli alfa zvířete na základě řeči koní, kterou se přirozeně člověk musí naučit.
Vyjížďka s Václavem je proto po dohodě možná jen pro jezdce, kteří dokáží jezdit v terénu
absolutně nezávisle na otěžích. V létě jezdí Václav rád na koni do útulné restaurace u přehrady,
kde se mohou jezdci i koně koupat a po příjemně strávené večeři se nechají svými koňmi při
měsíčku nést domů.
Nad statkem jsou koně po skončení vyjížďky přes den ponecháváni na rozlehlé louce, zatímco
jezdci kráčí domů pěšky. Cestu domů na statek najdou koně za soumraku sami, což není žádný
problém, vždyť jsou tak jako tak ježděni bez všeho a cesta na statku končí. Rušivé ploty zde
nejsou.

Ubytování a stravování na statku
Návštěvníkům statku je k dispozici šest pokojů. Může zde být ubytováno 20 osob najednou.
Pokoje jsou velice pohodlně zařízeny s koupelnou (dvou až čtyřlůžkové pokoje s televizí a WiFi).
Pro ty, kteří si připravují vlastní jídlo je tu kuchyň s velkou jídelnou. Na večeři se doporučuje zajít
do některé z útulných restaurací v blízkém okolí, kde člověk může navázat přátelské kontakty
s místními lidmi.
K pronajmutí jsou připravena čtyři jízdní kola a nabídky pro malé děti jako dětské hřiště jsou
zahrnuty.
Pro pěší turisty je přehradní jezero cílem, který stojí za to navštívit po dobře značených
turistických cestách.
Návštěvník si může vyžádat prospekt v angličtině.

Václav Vydra je velmi milý a přátelský člověk a mluví německy, jakož i anglicky. Zpravidla se zde
nachází, když není na cestách jako herec.

Slapy

Das Gästehaus mit
Spielplatz. © 2018, Foto/BU: Bernd Paschel
Statek leží v mělké prohlubni nad Slapskou přehradou, ke které se dostaneme během
pětiminutové chůze s kopce k pláži. Cesta nahoru trvá asi deset minut, pro rodiny s dětmi to má
přirozeně velký půvab, a nejen pro ně, nýbrž i pro cyklisty na horských kolech a pěší turisty.
Kolem celé přehrady vedou dobře značené turistické stezky, které však předpokládají dobrou
kondici podle délky a podle toho, jak moc vedou s kopce a do kopce. Ve společenské místnosti
leží mapy nebo jsou na vyžádání.
Další nabídky u přehrady jsou rybaření s prutem (člun s vesly), Pronájem loděk, Golf (18-jamkové
golfové hřiště).
V širším okolí lze doporučit tyto cíle: hlavní město Praha, ležící ca. 35 km odsud. V okolí se
nacházejí zámky Dobříš a Konopiště, jakož i hrady Křivoklát, Karlštejn a Zvíkov. Aquapark
v Měříně je dosažitelný parníkem. Skanzen ve Vysokém Chlumci. V dosahu zhruba jednoho až tří
kilometrů se dá dojít pěšky do pěti restaurací. Dá se dojít i do půldruhého kilometru vzdáleného
obchodu potravinami či na dva kilometry vzdálenou poštu.

Zařízení s klinikou pro léčbu kopy

Jižní svah,
fotografovaný z protější severní strany. Koně vychutnávají první paprsky
jarního slunce při teplotě mínus 10 stupňů Celsia. Pod svahy se nachází volné
ustájení a kruhová ohrada. © 2018, Foto/BU: Bernd Paschel

Největší pozornosti se těší přirozeně koňský statek, kde se volně pohybují husy, psi a kočky.
kočky.
Toto zařízení v současné době pečuje o 30 koní na 12 Ha , kteří se nacházejí v moderním
volném ustájení s převážně tvrdým podkladem, který bosí koně potřebují pro to, aby si sami
obrousili kopyta, přičemž tito koně mají volný přístup na pastviny v přilehlých svazích. Pomocí
nákrčního pásku s čipem je řízeno přikrmování speciálním krmivem v krmicím automatu, jednoho
místa do druhého se nachází bazének k namáčení kopyt.

Ze zdejdších 30 koní je 14 ustájených koní jiných majitelů. Všichni koně
kromě koní na klinice (momentálně tří) žijí společně ve velkém otevřeném
ustájení.
Ve stejné době probíhala na statku Malčany závěrečná zkouška nastávajících
českých ošetřovatelů kopyt, která je zdokumentována ve
fotoreportáži: Fotoreportage: Zu Besuch bei Vaclav Vydra in Tschechien
Další informace: http://www.statekmalcany.cz/homepage#fotogalerie

