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Co chystá Český svaz chovatelů haflingů v srpnu 2017 v Pardubicích?

Český svaz chovatelů haflingů (ČSCHH) připravuje ve 
spolupráci se Světovým svazem chovatelů haflingů 

(HWZSV), Asociací svazů chovatelů koní ČR (ASCHK ČR)  
a Dostihovým spolkem Pardubice (DS) na letošní srpen me-
zinárodní chovatelskou výstavu a sportovní šampionát koní 
plemene hafling. Zástupci Světového svazu oslovili ČSCHH 
s nabídkou podpory chovatelské akce, která by pomohla 
rozšířit a propagovat nejen aktivity našeho svazu a jeho 
členů, ale také působnost HWZSV dále do střední a východ-
ní Evropy, kde zatím není chovatelská základna příliš silná. 

V České republice se už podařilo zorganizovat několik po-
měrně úspěšných chovatelských akcí, a tak chov haflingů 
v ČR není úplně neznámý. Naši chovatelé a koně už také 
během účasti na zahraničních akcích dobře reprezentovali 
Českou republiku a ta by se tak mohla v budoucnu stát ja-
kýmsi přestupním můstkem mezi zeměmi původu haflinga 
a východní Evropou. Díky vstřícnosti Dostihového spolku 
Pardubice se podařilo dojednat pro akci ideální areál, a to 
právě dostihové závodiště v Pardubicích. 

Co tedy v Pardubicích chystáme?

Celkem třídenní akce se bude konat od pátku 4. srpna 
do neděle 6. srpna 2017 a bude zahrnovat výstavu ha-

flingů, sportovní šampionát a podle možností také seminář 
s workshopem. Účast bude umožněna jak koním z České 
republiky, tak i ze všech okolních zemí.  Velmi doufáme  
v účast chovatelů jak z přilehlých regionů Německa a Ra-

kouska, tak především ze zemí, které zatím na jiné meziná-
rodní akce s haflingy nevyjíždějí, tedy ze Slovenska, Polska, 
Maďarska a dalších. Právě s propagací akce do těchto stá-
tů a s pozvánkami chovatelů nám chce významně pomoci 
HWZSV. 

Sobotní výstava

Výstava je plánována na sobotní odpoledne a vypsáno 
bude cca 7 tříd podle věku a pohlaví koní. Třídy budou 

případně pořadateli upraveny podle finálního počtu přihlá-
šených koní. V rámci výstavy budou posuzovat výhradně 
rozhodčí nominovaní z řad mezinárodních posuzovatelů, 
což zajistí právě spolupráce se Světovým svazem. 

Kromě vyhlášení šampionů jednotlivých tříd a celkových 
šampionů plánujeme samozřejmě také vyhodnocení nej-
lepších tuzemských účastníků a samozřejmě i nejlepších 
koní českého chovu. 

Sportovní šampionát

Po loňském velmi úspěšném sedlovém šampionátu, kte-
rý se konal právě v Pardubicích v rámci tradiční výstavy 

Koně v akci, jsme se rozhodli tuto akci mírně rozšířit a kro-
mě drezury, parkuru a všestrannosti se letos bude soutěžit 
také v terénním parkuru spřežení a vypsány budou i dva 
cvalové dostihy na cílové rovince. Disciplíny budou roze-
psány na všechny tři dny, takže bude stále na co se dívat  
a zároveň bude více prostoru pro to, aby se soutěže v drezu-
ře, parkuru a spřežení jely dvoukolově, což zajistí větší ob-
jektivitu výsledků. Rozhodčí na sportovní šampionát budou 
zajištěni z řad národních rozhodčích. 
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Doprovodný program

V rámci doprovodného programu zvažujeme uspořádat 
seminář k budoucnosti šlechtění haflingů v souvislosti 

s nově připravovanou evropskou legislativou, která vstou-
pí v platnost v roce 2018 a výrazně ovlivní chov všech ple-
men nejen koní i u nás. Další možností je představení nově 
připravovaného jednotného hodnocení, které chce HWZSV 
poprvé otestovat v dubnu na svodu klisen v Meranu. Pro 

zájemce by mohl tento seminář pokračovat workshopem  
v rámci sobotní výstavy. Světový svaz má také zájem v Par-
dubicích připravit setkání předsedů chovatelských svazů ze 
střední a východní Evropy. Další možnosti, jak obohatit pro-
gram, jsou zatím v jednání a budou záležet na technických  
a samozřejmě také finančních možnostech.

Proč podpořit tyto akce?

Haflingové si získávají stále více popularity nejen v České 
republice, ale i po celém světě, řady jejich příznivců se 

neustále rozšiřují a zájem o plemeno roste spolu s ambice-
mi jezdců a vozatajů, kteří si haflingy vybrali pro sport. Ko-
munita okolo haflingů je velmi nadšená skupina lidí, která si 
toto plemeno vysoce cení a využívá jej k mnoha činnostem – 
od sportu, přes zájmové ježdění a výuku mladých jezdců až 
po pracovní využití či agroturistiku. Mezinárodní šampionát  
a MČR haflingů v  Pardubicích jsou vrcholem letošní se-
zóny pro toto plemeno a zároveň největší akcí, kte-
rou kdy ČSCHH připravoval. Přítomni proto budou naši 
nejlepší haflingové i nejaktivnější chovatelé a diváci 

i účastníci se tak mohou těšit na soutěže a předvede-
ní na vysoké úrovni.  Akce se budou rovněž účastnit za-
hraniční posuzovatelé, chovatelé, jezdci, diváci. Jako 
partner tedy máte možnost oslovit velmi motivované  
a aktivní chovatele, jezdce, ale i jen příznivce haflingů  
a koní obecně. 

Jak můžete naše akce podpořit?

Úrovní podpory může být několik od zajištění věcných cen 
pro některou disciplínu či pro šampionát, přes finanč-

ní podporu až po dlouhodobější partnerství s ČSCHH. Vždy 
jsme otevření individuálnímu jednání s cílem najít co nejvý-
hodnější podmínky pro obě strany. 

Marketingové plnění z naší strany bude ve výši odpovída-
jící úrovni vaší podpory a formou, která je pro vás nejpří-
nosnější. Samozřejmostí je prezentace vaší firmy ve všech 
mediálních výstupech spojených s  akcemi (články na nej-
větších koňských serverech a na webu ČSCHH a ASCHK ČR, 
články v časopisech věnovaných koním a ve dvou meziná-
rodních magazínech věnovaných plemeni hafling, umístění 
loga v  katalogu šampionátu apod.) a během vyhlašování 
výsledků jak šampionátu, tak MČR. V  úvahu dále přichází 
například možnost předání cen vítězům vaším zástupcem, 
prezentace na webu www.haflingove.cz, e-mailing členům 
ČSCHH s  nabídkou vaší firmy a další možnosti dle vašich 
preferencí. V  případě dlouhodobé spolupráce s  ČSCHH je 
pak možné nabídnout mnoho dalších možností vaší prezen-
tace jak v rámci akcí v České republice, tak v zahraničí. 



Chov haflingů v České republice

V  České republice se s  chovem haflingů začalo zhruba 
před pětadvaceti lety, kdy několik chovatelů importova-

lo poměrně velký počet koní bohužel slabší kvality. Pleme-
no se díky svému atraktivnímu exteriéru a vynikajícímu cha-
rakteru velmi rychle rozšířilo mezi naše chovatele a získalo 
si oblibu především mezi rekreačními a mladými jezdci. 

Počty koní od devadesátých let neustále stoupají a z prak-
ticky nulového počtu koní tohoto plemene jsme se dnes do-
stali na zhruba 1.500 koní v plemenné knize. S kvantitou se 
daří postupně zvyšovat také kvalitu, a to jednak importem 
kvalitních koní, ale v posledních letech i českých odchovem 
s využitím kvalitních plemenných hřebců.

Český svaz chovatelů haflinga, který má v  současnosti 
zhruba 100 členů, se snaží české chovatele podporovat 
a kvalitu chovu zvyšovat postupnými úpravami řádu ple-
menné knihy a dalších chovatelských předpisů, zavede-
ním jednotných svodů, zkoušek výkonnosti a v neposlední 
řadě také spoluprací se zahraničními organizacemi. Jsme 
zakládajícím členem Světového svazu chovatelů haflingů, 
s nímž velmi úzce spolupracujeme, naši členové se účastní 
chovatelských i sportovních akcí pořádaných tímto svazem  
a plánujeme i pořádání dalších akcí pod hlavičkou světové-
ho svazu pro region střední a východní Evropy. 
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KONTAKT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE: 
e-mail: werka@centrum.cz
tel.: 728 311 581 – Veronika Jenikovská

V roce 2015 zaznamenali čeští chovatelé první velký úspěch 
na Světové výstavě haflingů v Ebbsu - klisna Amelina získa-
la titul vítězky třídy.

Česká výprava na Světové výstavě haflingů v roce 2015  
v největším centru chovu haflingů v rakouském Ebbsu.

Pavel Studnička získal s klisnou Atlantis titul mistrů Evropy 
ve všestrannosti haflingů.


