
Veterinárna správa o účasti českej reprezentácie na WEG 2014"!!!!
      ! V dňoch 23. - 29.8.2014 sme sa ako týmoví veterinári účastnili WEG 2014 v Normandii. !
! Pri prehliadke a testácii koní na závodisku vo Velkej Chuchli sme vyšetrili kone Kahira 1, 
Rachel 4, Armanda S, Razzia du Barthas a Shekel. Kobyla Kahira 1 mala mierny výtok z nozdier a 
mala iba uspokojivé hodnoty meraných parametrov po záťaži, ktorú kone absolvovali. Všetky 
ostatné kone boli fyzicky dobre pripravené a v dobrej kondícii. Pohybovo boli kone predvedené na 
rovnej čiare a na kruhu. Na tvrdom podklade sa prejavil mierny diskomfort v kluse u koní Shekel, 
Armanda S a Razzia du Barthas čo bolo prisúdené nesprávnemu kovaniu a majiteľom bolo 
doporučené riešenie. Pri následnej prehliadke koní v domácej stajni Dr. Najmanovou boli už kone 
prekuté a krívanie nepozorované. Miroslav Jadlovský s kobylou Kahira 1 sa kvôli zdravotným 
problémom koňa zo závodu odhlásili. !
! Cesta s prestávkou v Aachene prebehla bez problémov a kone po príjazde do miesta 
konania závodu neprejavovali žiadne známky vyčerpania, dehydratácie ani ochorenia a na druhý 
deň pri predvedení v kluse nekrívali. !
Prakticky celý čas pred závodom panovalo premenlivé počasie s častými zrážkami a vysokou 
vlhkosťou vzduchu. Obavy z náročnej trasy s množstvom blata, náročných technických úsekov a 
hlbokým pieskom v niektorých častiach sa v deň závodu naplnili a počasie s vyššou teplotou a 
veľmi vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu sa podpísalo na vyčerpaní a následnom vylúčení 
veľkej časti štartujúcich koní.!
! Po hromadnom štarte sa vo vedúcej skupine držala Silvia Lorenzová s Razziou du Barthas. 
Ostatní jazdci sa rozhodli odštartovať s miernym odstupom od hlavnej skupiny. Z prvého kola prišli 
kone s minimálnym odstupom. Veľký počet koní vo veterinárnej uzávere extrémne predĺžilo 
čakanie na vyšetrenie a napriek krátkemu času, ktorý kone potrebovali na ukľudnenie na 
požadovanú tepovú frekvenciu sa im oddych skrátil na minimum. Tereza Kopecká s Armandou S 
boli vylúčené z metabolických dôvodov a kobyla bola ošetrená na klinike. Ostatné kone po krátkom 
a nedostatočnom odpočinku vyštartovali do druhého kola. Po príjazde sa začalo prejavovať mierne 
vyčerpanie na Rachel4 s Petrom Jadlovským, čo sa odrazilo na dlhšom čase potrebnom na 
chladenie a vstup do veterinárnej uzávery. Opäť dlhšie čakanie, reinšpekcia kvôli vysokým pulzom 
a vzdialenosti jednotlivých stanovíšť boli príčinou nedostatočného odpočinku koní po absolvovaní 
kola, a tým dramaticky skrátenému času potrebnému na regeneráciu, nakŕmenie a ďalšiu prípravu 
do nasledujúcej etapy. !
! Tretia fáza bola pravdepodobne z týchto príčin posledná pre Rachel4, ktorá sa za 
stanovený čas nebola schopná ukludniť na požadovanú tepovú frekvenciu. Shekel, ktorý počas 
povinnej prestávky začal prejavovať príznaky koliky, bol ihneď odvedený na kliniku a po ošetrení 
za krátky čas prepustený. !
! Zo štrvtej etapy sa Razzia du Barthas vrátila s veľmi vysokým pulzom a prejavmi 
diafragmálneho flutru, čo sa počas relatívne krátkeho chladenia stabilizovalo, ale opäť prejavilo 
behom prestávky na oddych. V povinnom re-checku pred posledným kolom bola z metabolických 
dôvodov vylúčená a odoslaná na kliniku, kde podstúpila akútne ošetrenie.!
      !
      Dovolím si tvrdiť, že kone boli jazdcami vedené rozumne, na hranici minimálnej stanovenej 
rýchlosti a s ohľadom na zdravie koní a stav trate. Napriek tomu sa obtiažnosť terénu a 
klimatických podmienok ukázala nad sily nie len našich koní, ale aj ďalších 3/4 ostatných 
štartujúcich.!!!!
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