
Tentokrát bych se s vámi chtěl stručně podělit o své zážitky a hlavně také fotografie 
z letošních jarních parforsních honů (pro připomínku www.cjhs.cz – to je adresa webových 
stránek České jezdecké honební společnosti,která tuto jezdeckou disciplínu u nás křísí a stará 
se o její propagaci), pak bych rád upozornil na další seminář Život se zdravými kopyty,který 
se bude konat 4.- 6.6. – informace najdete také v tomto čísle časopisu Koně a hříbata nebo na 
mém webu www.vaclavvydra.cz  
Takže : předposlední březnový víkend byl malý soukromý hon poblíž Tachova na pozemcích 
a se smečkou pana Splinthera van Everdingen.Původně byl plánovaný jako první letošní hon a 
zároveň dobrá příležitost k tréninku.Ale vzhledem k zarputilosti „paní Zimy“, která pár dní 
před honem poslala svou poslední sněhovou nadílku,byl hon v podstatě odvolán a bylo 
ncháno na vůli jezdců,zda se účastní či nikoli s tím že pokud bude terén hodně špatný,bude se 
konat pouze vyjížďka se psy.Rozhodl jsem se že přes to pojedu se dvěma svými koňmi – 
Gustavem a Démonem.Už jsem absolvoval několik honů s náručním koněm,vždycky to bylo 
zajímavé a poslední asi dva hony i dost vyčerpávající,protože kluci to pojali jako příležitost 
k tomu změřit své síly – kdo je rychlejší.Upozorňuji,že je obtížné takové dva rivaly 
usměrnit.Za značného psychického i fyzického vypětí se to víceméně podařilo.I když jsem 
pak vždy ex post sliboval Gustavovi že příště už dostane místo nákrčáku ohlávku. 
Ani tentokrát jsem to nesplnil a vzhledem k tomu,že to nikomu z přítomných jezdců nevadilo 
(jelo nás,myslím asi 9) ,nechal jsem tentokrát vždy druhého koně na volno.A dlužno říct že se 
to vyplatilo. Začal jsem na Démonovi a Gustav šel volně. A byl to zase jednou krásný 
zážitek,protože Gusta se držel vedle nás, tak jako že k sobě s Démonem patří a drží spolu basu 
(což je ostatně pravda), až do chvíle,kdy jsme došli na začátek položené stopy a Splinther 
vypustil psy.A protože se tam jezdí po pastvinách ,kde jsou ohradníky,tak je vždycky někde 
přes ohradník zabudovaná překážka.A ta první byla na rohu lesa a Gustava,který běžel za 
Démonem napadlo že bude chytřejší a že to oběhne lesem.Jenže tam byl právě ten 
ohradník.Takže já musel s Démonem skočit zpátky a Gustava za nákrčák navést na ten 
skok.No a byli jsme na druhé straně a pak už to šlo krásně.Tam kde to vypadalo že by měl 
Gustav nějakou jinou volbu,vzal jsem si ho k sobě a šli jsme na skok hlava hlava.Vtipné byly 
průjezdové branky mezi pastvinami – kdo to nezná,jsou to takové lítačky z prutů asi 1.5 m 
dlouhých, kterými se dá projet autem .Elektřina v nich samozřejmě nebyla,ale mí koně to 
v životě neviděli a tak když zjišťovali co to dělá a před nimi tím prošel kůň , Démon natáhl 
hlavu aby zjistil co a jak a hned přes ní,chudák tím vracejícím se prutem dostal.V každém 
případě,i když prošli,se to klukům moc nelíbilo.Na konci to vyvrcholilo tím,že jsme všichni 
prošli a Démon zůstal sám na druhé straně a po chvíli váhání ty pruty podlezl.Nadhodil si je 
hlavou a protáhl se na druhou stranu.Jinak druhou půli honu jsem přesedl na Gustava a 
Démon šel volně.Vzhledem k jeho dominantnějšímu postavení nebyl tak ukázněný jako 
Gustav s běhal spíš vždycky pár délek před námi.Ale velmi ohleduplně ke psům i k ostatním 
jezdcům a koním. Ostatně – už to zná.Byl to nakonec moc pěkný hon.Jeli jsme tři stopy,každá 
v délce cca 5-6 km.Terén nebyl lehký,pod mokrým sněhem měkká,kluzká půda,ale všichni 
koně se s tím vyrovnali bez větších problémů. 
Za týden na to se konaly dva, dalo by se říct už skoro tradiční, hony u zámku Kratochvíle.Já 
jsem mohl přijet pouze na jeden a to ten pondělní.Vzal jsem s sebou zase oba kluky.Hon byl 
kratší,stop bylo sice 5,ale ne delších než 3 km.Smečka Asbach Foxhounds,kterou vedl pan  
 
 
 
 
 
Otto Schuetz.Jelo se po trase,kterou jsme již dobře znali z minulých let.Terén byl dobrý,skoky 
nebyly obtížné,byl to jarní hon,kdy se počítá s tím že koně ještě nemají takovou kondici.Ale 



bylo to příjemné společensko-sportovní setkání.Celý hon jsem jel tentokrát na Démonovi a 
Gustav si to užil jako volný kůň. Myslím,že se mu to dost líbilo. 
A co píšu tyhle řádky, zítra ráno nás čekají dva hony u knížete Lobkowitze v Drahenicích 
s oběma zmíněnými smečkami dohromady.Moc se na to těším. 
 
  
 


