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Borneo &ndash; rok 2001 a 2002. Borneo byl velkým zklamáním. Vyrostl z nÄ›j drobný útlý hÅ™ebeÄ•ek, malinko pÅ™es rozhr
minískÅ¯ a standardních shetlandÅ¯ &ndash; KVH 89 cm. Ryzák se svÄ›tlou hÅ™ívou dával nadÄ›je k odchovu hÅ™íbat
men&scaron;ích, neÅ¾ on sám &ndash; coÅ¾ se odchovem hÅ™ebeÄ•ka Bon Ami potvrdilo. Ale &ndash; byl vzteklý a zlý.
Dr. Novák pÅ™ivezl Bornea a Borgise najednou. Borgis zÅ¯stal v Málkovicích a Bornea, trochu nezvedeného hÅ™ebeÄ•k
jsem pÅ™esunula k pÅ™átelÅ¯m do jejich stáda poníkÅ¯. PÅ¯vodnÄ› jsem se domnívala, Å¾e se budu kvÅ¯li dÄ›tem vÄ›novat
spí&scaron;e chovu vÄ›t&scaron;ích pony a proto budu svoji shetlandku vozit na pÅ™ipu&scaron;tÄ›ní 20 km k Borneovi, který
bude na této stanici pÅ™ipou&scaron;tÄ›t i dal&scaron;í klisniÄ•ky, narozené po Goldan Cavalierovi a tak budeme spokojeni
v&scaron;ichni &ndash; já vloÅ¾ím do této spolupráce hÅ™ebce, oni péÄ•i o nÄ›j. V&scaron;e dopadlo úplnÄ› jinak, mé
chovatelské kolegyni se rozpadl vztah, odstÄ›hovala se, a tÅ™íletý hÅ™ebec Borneo byl vrácen mezi na&scaron;e konÄ›.
Nemohu Å™íci, Å¾e mi ho zkazili, protoÅ¾e kdyÅ¾ jsem jim hÅ™ebeÄ•ka pÅ™edávala, mÄ›l uÅ¾ sklony ke &scaron;típání, a
pubertálních pokusÅ¯ nevyrostl, ale naopak jeho agresivita se vystupÅˆovala. Bylo by snadné Å™íci, Å¾e ho zkazil zpÅ¯sob
odchovu, protoÅ¾e neproÅ¾íval dospívání ve stádÄ› s vrstevníky - jinými hÅ™ebeÄ•ky, ale takto jsem sama odchovala i jiné hÅ
a podobnÄ› postupovali i jiní chovatelé a k problémÅ¯m nedo&scaron;lo.
MÄ›la jsem tedy k dispozici jako plemenného hÅ™ebce kousavou potvoru. ProtoÅ¾e jsem se koníkem dal&scaron;í dva rok
zabývala, nemyslím si, Å¾e by jeho kousání vyplývalo ze strachu a pÅ™ípadné obrany proti &scaron;patnému zacházení, jako
u jiných koní, kterým lidi ublíÅ¾ili a tím ztratili jejich dÅ¯vÄ›ru. MoÅ¾ná bliÅ¾&scaron;í je moÅ¾nost, Å¾e kÅ¯Åˆ prostÄ› nebyl s
autoritu Ä•lovÄ›ka (nebo konkrétnÄ› moji). Borneo, aÄ• jsme zkou&scaron;eli rÅ¯zné zpÅ¯soby terapie, zÅ¯stal zlý. Nepomohlo
vlídné zacházení, nepomohla práce v zápÅ™ahu, od které jsme si slibovali odÄ•erpání pÅ™ebyteÄ•né energie, nepomohlo
zaÅ™azení hÅ™ebce do stáda.

SamozÅ™ejmÄ› jsme nemÄ›li chuÅ¥ nechat se od nÄ›j kousnout a snaÅ¾ili se s ním jednat opatrnÄ› a nedat mu pÅ™íleÅ¾ito
chÅˆapnutí. V praxi to znamenalo, Å¾e jsme nevodili hÅ™ebce normálnÄ› na vodítku, ale pÅ™ímo za ohlávku, s nataÅ¾enou p
aby Borneo nedosáhl zuby na vodiÄ•e. Ohlávka musela být dostateÄ•nÄ› utaÅ¾ená, jinak se v ní hÅ™ebec snaÅ¾il hlavu natoÄ
tak, aby mohl kousnout ruku, která ho vede. BezpeÄ•nÄ›j&scaron;í bylo vodÄ›ní dvÄ›ma vodiÄ•i mezi sebou; podobnÄ› jsme ho
vyvazovali pÅ™i Ä•i&scaron;tÄ›ní, postrojování, strouhání a podobných úkonech. Fakt nevím, proÄ• hÅ™ebec netouÅ¾il po niÄ
jiném, jen po tom, aby nás mohl kousat. PÅ™es dva roky jsem dokázala být opatrná, pÅ™edvídavá nebo rychlej&scaron;í a
udrÅ¾ela jsem si vzteklého prcka od tÄ›la.
PÅ™es ve&scaron;kerou opatrnost a zku&scaron;enosti se mu nakonec podaÅ™ilo mne dostat. NeÅ¾ jsem staÄ•ila chytit
rukou za ohlávku, abych ho udrÅ¾ela v odstupu, skoÄ•il na mne, zakousnul se mi do ramene, srazil mne na zem a drÅ¾el
mne pod sebou. Nedovedu si pÅ™edstavit, co by ze mne zbylo, kdyby se takto do mne pustil velký hÅ™ebec. I pod hÅ™ebeÄ•k
89 cm malým, váÅ¾ícím nÄ›co pÅ™es metrák, mi mohlo jít i o Å¾ivot.
Takový záÅ¾itek nikomu nepÅ™eji. HÅ™ebec byl
hubou v mém rameni a já ho mohla jen pÄ›stmi mlátit do hlavy, aby mne pustil a souÄ•asnÄ› jsem byla vystra&scaron;ená
- to ze mne to, co kou&scaron;e, nakonec vykousne? Dokud to neukousne, nepustí? A co bude potom? Na&scaron;tÄ›stí
jsem v okamÅ¾iku, kdy skus konÄ› povolil, dokázala rychle zareagovat a aspoÅˆ jsem se pod ním pÅ™evalila dÅ™ív, neÅ¾ se
mne znova zakousnul, takÅ¾e druhý kousanec jsem schytala do lýtka. Zápasila jsem s konÄ›m dál, Å™vala, ale nikdo mi na
pomoc nepÅ™i&scaron;el. Nakonec, kdyÅ¾ i toto skousnutí povolilo, podaÅ™ilo se mi utéci - odvalit se za ohradu. Rameno i lýt
oteklo, zÄ•ernalo a vytvoÅ™ily se boule o prÅ¯mÄ›ru 15 cm. Byl to &scaron;ok, bylo po sebedÅ¯vÄ›Å™e, Å¾e já pÅ™ece zvládn
zlého konÄ›. Byla jsem ráda aspoÅˆ za to, Å¾e jsem to odnesla já a ne nÄ›které z dÄ›tí.
Byla jsem odhodlaná nechat hÅ™ebce utratit. VÅ¾dyÅ¥ komu bych mÄ›la podstrÄ•it takovou bestii? Druhý den jsem to zvá
znova, a kvÅ¯li skuteÄ•nÄ› nouzové situaci s poÄ•tem plemenných hÅ™ebcÅ¯ v ÄŒR, hÅ™ebec dostal milost. V linii hÅ™ebcÅ¯
v chovu Allegro, Artur a Arlott, v linii B hÅ™ebci Borgis a Borneo. Jim sekundoval RadÅ¾a (svou barvou bÄ›lou&scaron;e ze
strakaté matky a udaného hnÄ›dého otce ponÄ›kud podezÅ™elý hÅ™ebec s KVH 76 cm a jezevÄ•íkovitým vzhledem). Nechat
popravit licencovaného hÅ™ebce, o kterého projevil i za daných okolností zájem jiný chovatel, mi pÅ™i&scaron;lo nesprávné.
ÄŒeský chov SHP jej potÅ™eboval. Ale samozÅ™ejmÄ›, u nás zÅ¯stat nemohl. KdyÅ¾ jednou vyhrál - uÅ¾ bych s ním nic nep
Nezbylo neÅ¾ sesbírat v&scaron;echny zbytky odvahy, chytit ho mezi koÅˆmi na louce, zavÅ™ít do stáje a naloÅ¾it novému
majiteli do auta. PÅ™ijel si pro nÄ›j za dva dny, dostal ho darem, pozdÄ›ji mi uhradil alespoÅˆ cenu jeho licentace.

Dodnes je hÅ™ebec pouÅ¾íván k plemenitbÄ›. Nevím, jakým zpÅ¯sobem s ním vycházejí, moÅ¾ná od nÄ›j nic nechtÄ›jí, jen
potomstva a jednají s ním jako se zvíÅ™etem v ZOO &ndash; bez pÅ™ímého kontaktu. Je pravdÄ›podobné, Å¾e s vÄ›kem se
hÅ™ebec trochu zklidnil a jeho agresivita se zmírnila&hellip; ÄŒím déle se pohybuji kolem koní, tím víc vím, Å¾e nic nevím, tak
nemohu vylouÄ•it ani to, Å¾e nový majitel s hÅ™ebcem problémy nemá a pÅ™itom nemusí být o tolik lep&scaron;ím vychovate
vzpurných koní. KdyÅ¾ nevím pÅ™íÄ•inu, proÄ• byl Borneo u nás tak agresivní, nemohu vyná&scaron;et soudy. MÅ¯j názor je, Å
to prostÄ› byl kÅ¯Åˆ &ndash; psychopat. MÄ›l utkvÄ›lou pÅ™edstavu, Å¾e i kdyby ho to stálo Å¾ivot, musí mne pÅ™eprat. Nev
by pomohlo, kdybych jej tenkrát jako hÅ™íbÄ› místo odvozu k pÅ™átelÅ¯m strÄ•ila k dospÄ›lému hÅ™ebci, který by mu to nand
tolikrát, kolikrát by bylo potÅ™eba, moÅ¾ná ano &ndash; moÅ¾ná ne. Po bitvÄ› je kaÅ¾dý generál, Å™íká staré pÅ™ísloví a m
tím, Å¾e je snadné Å™íkat, co se mÄ›lo zkusit udÄ›lat jinak, kdyÅ¾ uÅ¾ je pozdÄ› na zmÄ›nu.
Po Borneovi se u nás nar
hÅ™íbata; obÄ› jsou psychicky normální, aÄ•koliv ani jeho syn Bon Ami nebyl odchováván ve stádÄ› vrstevníkÅ¯, ale zhruba
podobnÄ› jako Borneo. Po záÅ¾itku s Borneem mi bÄ›hal mráz po zádech, i kdyÅ¾ jsem jen drbala hÅ™íbata a ona mi to
oplácela jemným &scaron;imráním svých pyskÅ¯ na kalhotách. Z nedÅ¯vÄ›ry vÅ¯Ä•i hÅ™ebcÅ¯m mne vyléÄ•il hÅ™ebec plemen
welsh moutain, pony Dollom Double Surprice, který u nás pÅ¯sobil v dal&scaron;í sezonÄ›. PÅ™ipomenul mi, jak výjimeÄ•nÄ› zlý
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byl Borneo a jak hodný mÅ¯Å¾e naopak být hÅ™ebec, který se chová k lidem normálnÄ› - s respektem a dÅ¯vÄ›rou.
Je nutno dodat, Å¾e Borneo dával dostatek signálÅ¯ o své problematiÄ•nosti a kdybych v té dobÄ› mÄ›la nÄ›jakou jinou
moÅ¾nost získání hÅ™ebce na pÅ™ipou&scaron;tÄ›ní, tak bych se dva roky nepokou&scaron;ela o nemoÅ¾né. Borneo na mn
nezaútoÄ•il zÄ•istajasna nenadále, vÄ›dÄ›la jsem, Å¾e je mrcha, ale i kdyÅ¾ jsem byla opatrná, tak mne kÅ¯Åˆ, kterého jsem m
dát pryÄ• dávno, nakonec pÅ™evezl, byl rychlej&scaron;í a v podstatÄ› to jinak skonÄ•it nemohlo, &scaron;lo víceménÄ› o to,
kdy se tak stane.
V první sezonÄ› jsme s Borneem pÅ™ipustili Ä•tyÅ™i klisny. Dá&scaron;a p. Kavky porodila klisniÄ•ku Dorotku, moje Same
pÅ™ivedla na svÄ›t velmi nadÄ›jného hÅ™ebeÄ•ka Bon Ami. Tak pÄ›kného, Å¾e kdybych mÄ›la jinou chovnou klisnu SHP k nÄ
dala bych moÅ¾ná Sametku i Bornea pryÄ•, tak se mi tenkrát Bon Ami líbil (dnes samozÅ™ejmÄ› po importu desítek jiných kon
uÅ¾ není Bon Ami tak výjimeÄ•ným koníkem). Na nÄ›m by se chov zaloÅ¾it dal. PÅ™edbíhám, ale Bon Ami byl jako 4letý zlice
s bodovým ziskem 8,4 bodu a byla mu namÄ›Å™ena KVH 82 cm. Já tento potenciál v nÄ›m vidÄ›la uÅ¾ v dobÄ›, kdy byl
podkobylÄ•e a jsem moc ráda, Å¾e nezapadl do baÅ¾iny Ä•erné plemenitby, ale opravdu se stal licencovaným plemenným
hÅ™ebcem!
V dal&scaron;ím roce Borneo stihl pÅ™ed svým extempore pÅ™ipustit pouze dvÄ› klisny. Nový majitel si jej odvezl dÅ™íve
mohla vÄ›dÄ›t, Å¾e je Sametka bÅ™ezí, ale z tohoto hlediska to dopadlo dobÅ™e, stihla zabÅ™eznout a dal&scaron;í rok poro
klisniÄ•ku Salome. Zprvu jsem doufala, Å¾e to bude &bdquo;klisní varianta&ldquo; hÅ™ebeÄ•ka Bon Ami, ale kobylka dost rych
rostla a tak jsem se rozhodla ji jako roÄ•ní prodat. V dospÄ›losti pÅ™erostla i matku. I dal&scaron;í hÅ™íbata po Borneovi jsou
taková &ndash; ze Ä•tyÅ™ uvedených ve 4. roÄ•ence SHP jsou dvÄ› mini &ndash; Bon Ami (82 cm) a Molinka (83 cm) a dvÄ›
dost statné standardní klisny &ndash; Salome (96 cm) a Lucka (98cm). Zdá se, Å¾e &bdquo;zmen&scaron;ovací
gen&ldquo; dává jen polovinÄ› potomstva? RoÄ•enka uvádí jedenáct dal&scaron;ích dcer hÅ™ebce Borneo &ndash; co se
týÄ•e syna v chovu, má splnÄ›no a moÅ¾ná Ä•asem dosáhne i deseti dcer zapsaných do PK (nyní tÅ™i). S výjimkou Salome sic
pÅ¯jde o klisny v pomocné PK, neboÅ¥ Borneo nyní má k sobÄ› klisny bez náleÅ¾itého pÅ¯vodu, ale i to je dobré a
potÅ™ebné.
Je neuvÄ›Å™itelné, Å¾e se nám podaÅ™ilo hÅ™ebce dokonce pÅ™edvést na výstavÄ› v ManÄ›tínÄ› v roce 2001, kdy ob
hÅ™ebcÅ¯ 3. místo.
MILENA
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