
JAK ZÍSKÁVAJÍ CENNÉ ZKUŠENOSTI MLADÍ KOŇAŘI Z HUMPOLCE? V ZAHRANIČÍ! 

  

Česká zemědělská akademie v Humpolci každoročně nabízí svým studentům možnost jet na 

zahraniční stáž.  V rámci projektu ERASMUS + jsme se tedy v úterý 30.5. 2017 vydali na 14-ti denní pobyt 

na Slovensko. Bylo nás osm, z učebních i maturitních oborů zaměřených na chov koní a jezdectví. Cílem 

bylo poznat chov a výcvik koní v sousední zemi, získat v tomto oboru nové zkušenosti a tak trochu i 

porovnat úroveň chovatelství u nás a v zahraničí.        

 Po celou dobu jsme byly ubytované v internátu partnerské školy Spojené střední školy v Ivance pri 

Dunaji, vzdálené asi 3 km od Bratislavy. Samotná škola i prostory internátu na nás v porovnání s naší školou 

působily spíše chudě, jen odborné učebny byly zpravidla nově zařízeny. Většinu dní jsme trávily ve 

školním jezdeckém areálu v Zálesie. Zde jsme místovaly boxy, čistily výběhy a samozřejmě jsme měly i 

možnost jezdit na koních. Také jsme pomáhaly s přípravami na jezdecké soutěže. Během našeho pobytu se 

zde konaly celkem tři - školní akademie, soutěž ve voltiži a soutěž všestrannosti. V první jmenované jsme se 

mohly samy zúčastnit. V individuální soutěži „židličková“ se Sandra Krejčová umístila na druhém místě. 

V jízdě zručnosti jsme potom soutěžily ve skupinách - Humpolec proti Ivance. A vyhrály jsme! Skupinu, 

které se podařilo domácí porazit, a vyhrát tak celou soutěž, tvořila Sandra Krejčová, Věra Lukasová, Marie 

Bartošová.             

 Slovenská škola nám ve volném čase zorganizovala i různé exkurze. Navštívily jsme například 

hříbárnu v Cetuně, kde jsme sledovaly bonitaci ročních, dvouletých i tříletých hříbat plemene Furiosa a 

slovenský teplokrevník. Další zastávkou byl hřebčín v Babolně v Maďarsku, kde jsme navštívily muzeum 

hřebčína i samotný hřebčín. V soukromém jezdeckém klubu Drepech jsme si mohly vyzkoušet základní 

cviky z voltiže. Z trochu jiného soudku pak byla prohlídka Bratislavy zakončená nákupy, nebo procházka 

k mohyle Milana Rastislava Štefánika. Až na jeden den nám přálo i počasí, tudíž jsme volný čas většinou 

trávily u nedalekého jezera Štěrkovna.          

 Během celého pobytu jsme se naučily spoustu nových dovedností a nasbíraly cenné nepřenosné 

zkušenosti. Naši hostitelé nám vycházeli maximálně vstříc, a i díky nim jsme byly velmi spokojené. Rovněž 

děkujeme své domovské škole, ČZA v Humpolci, že takovéhle stáže pro nás, studenty různých oborů, 

zajišťuje. 

 

       Sandra Krejčová a Marie Bartošová  

     studentky oboru Agropodnikání, zaměření Chov koní a jezdectví 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


