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Chladnokrvníci
Od 30. marca do 

10. mája 2013 
ste v Liptovskom múzeu 
Ružomberok mali 
možnosť vidieť výsta-
vu fotografií statných 
chladnokrvných koní 
od českej fotografky 
Heleny Görnerovej. 
Pod názvom „Chlad-
nokrvný pomocník“ 
nám autorka fotiek 
predstavila silu, zdat-
nosť a ochotu týchto 
veľkolepých koní, no 
takisto dnes už aj po-
merne málo cenený 
význam ich práce. 
Poďme si ju bližšie 
predstaviť.

Pre český konský a jazdecký svet 
nie ste žiadnym nováčikom. Ako 
fotografka máte za sebou hneď 
niekoľko nádherných kalendárov 
či knihu „Imprese – Chladnokrev-
ní koně“, no takisto sa už niekoľko 
rokov venujete aj prevádzkovaniu 
najväčšieho českého portálu o 
koňoch EQUICHANNEL.cz. Ako 
ste sa vôbec dostali ku koňom?
No ako každé malé dievča. Všetky 
sme milovali kone, a tak sme sa od-
malička motali okolo stajní na praž-
skom Trojskom ostrove tak dlho, až 
kým sme tam s kamarátkami mohli 
vziať hrable do rúk. Vtedy ešte 
výcvik pozostával hlavne z driny 
okolo koní, takže som upratovala, 
čistila, sedlala a odsedlávala... Takis-
to sme každú nedeľu behali „opičiu 
dráhu“ po lese a udržiavali si 
kondičku, ale na konský chrbát nás 
pustili len výnimočne a za odmenu. 
Napriek tomu mi tento režim s 
biednym jazdením raz za mesiac 
vydržal až niekoľko rokov, pretože 
kone sú jednoducho životný štýl. V 

dospelosti som sa potom učila jazdiť 
pod vedením Lenky Gotthardovej 
na koňoch Kinských v Chlumci nad 
Cidlinou a keď ma život zavial na 
samotu do Orlických hôr, našla som 
dedinu, kde žili a pracovali chlad-
nokrvné kone.

Kedy vás nadchlo fotografovanie? 
Venovali ste sa od začiatku foteniu 
pracovných koní alebo čo okrem 
nich rada zaznamenávate na svo-
jich fotografiách?
Skôr je to tak, že vďaka chlad-
nokrvníkom som sa k foteniu opäť 
vrátila. Tak nejako bez prípravy a 
technických znalostí som sa hrala 
s kompozíciou a fotoaparátom, ale 
nikdy nedošlo na ono klasické „už 
ako dieťa som sa máčal v temnej 
komore“. To, bohužiaľ, nie. Ma-
minka bola samoživiteľka a aby v 
dobe totality uživila mňa aj sestru, 
mala naozaj čo robiť. Viedla ma k 
hudbe, láske k umeniu a estetike, ale 
mužský element, ktorý obvykle foto-
grafovanie zastával, nám v rodine 
chýbal. Avšak vďaka tomu, že som 
bola od piatich rokov obklopená 
výtvarným umením, od detstva 
som milovala čiernobielu fotografiu 
a cvakala som jednoducho život 
naokolo. Ľudia, deje, scény, emócie 
a rôzne detaily. Myslím si, že presne 
to robím aj dnes. 

V čom sa pre vás stali chlad-
nokrvné kone výnimočné? Prečo 
sú práve ony obľúbeným objek-
tom pre váš už pomerne veľký 
„album“?
Asi to tak malo byť. Chladnokrv-
níky sú jednoducho výnimočné. 
Jedinečné v ťahu a pritom také lás-
kavé a zhovievavé k človeku a jeho 
chybám. Majú prirodzený cit pre 
les, pôdu, vycítia, kadiaľ majú ísť, 

a prácu potrebujú. Sú na ňu u nás 
dokonca dlho šľachtené. Nemalo by 
sa však zabúdať ani na kočišov – či 
už mužov alebo ženy, ktorých u nás 
ťahá tiež pomerne dosť, pre všet-
kých je chladnokrvník v ich stajni 
„parťák“ a, ako sa s obľubou hovorí, 
aj „výrobný prostriedok“. Takisto 
títo ľudia sú výnimoční. Už len z 
charakteru ich práce si odvodíte, 
ako veľmi musia byť húževnatí a 
tvrdí, predovšetkým k sebe samým! 
Obdivujem na nich a ich koňoch 
prakticky všetko a som rada, že za 
tie roky, čo ich dokumentujem, sa z 
nás stali dobrí priatelia.

Čo ste chceli ľuďom povedať 
prostredníctvom svojej poslednej 
výstavy, ktorú mali naši čitatelia 
možnosť vidieť aj u nás na Sloven-
sku?
Viete, svoje fotografie nevnímam 
izolovane. Nejde o ne alebo o mňa. 
Pre mňa sú tie obrázky hlavne 
putom medzi tým, čo vidím, a 
tým, čo poznajú alebo aj nepoznajú 
diváci. Len im ukazujem, kadiaľ 
prechádzam, a oni sa smejú, vypy-
tujú alebo ticho plačú. Stalo sa mi to 
už niekoľkokrát, že ľudia, ktorým 
režim zabavil majetky, polia a kone, 
potichu stáli pred tými obrázkami 
a plakali. Plakali aj tí, ktorí museli 
kone nedávno predať, pretože 
im akciovky neplatili za prácu. V 
každom to vyvolá niečo iné. Mojím 
cieľom je, aby sa skrátka o práci s 
koňmi vedelo. Aby ju ľudia z miest 
brali ako prirodzenú a potrebnú 
súčasť života. Aby si nemysleli, že 
ide o nejaký skanzen.
Na výstavách sa takisto ľudia medzi 
sebou kontaktujú, a to je to, na čo sa 
na nich najviac teším. Rozprávam 
napríklad príbeh fotky, pridá sa 
pán, ktorý predtým s koňmi robil, 
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dostaneme sa k problematike ob-
hospodarovania lesov, príde na ku-
batúru dreva, výkon koňa, spôsob 
úväzku, pohon hospodárskych 
strojov na kone... Pridá sa druhý, že 
presne toto robí, vymenia si adresy, 
stretnú sa. O pol roka mi zavola-
jú, akí sú šťastní, že to klaplo a už 
spolu pracujú. Nádhera! A presne 
to chcem ľuďom povedať. Buďte v 
kontakte, zaujímajte sa a chráňte 
prácu chladnokrvných koní pre bu-
dúcnosť. Každý urobte maximum z 
toho, čo môžete, aby nám tieto kone 
nevymreli.

Ako dlho trvá príprava takejto 
jednej výstavy a kde sa chystajú 
vaše najbližšie výstavy v tomto 
roku? Pripravujete opäť aj nejakú 
novú knihu, prípadne aké sú vaše 
ďalšie vyhliadky a plány?
Asi by som to nemala hovoriť, ale 
som typická kováčova kobyla, takže 
príprava výstavy mi zaberie vždy 
maximálne týždeň. Väčšinou totižto 
skutočne tak týždeň pred akciou 
odložím všetku ostatnú nedorobenú 
prácu a s ťažkým srdcom začnem 
vyberať snímky. Tlač je potom otáz-
kou maximálne dvoch dní či nocí. 
Najťažšie je ujasniť si koncept a aj to, 
ktorí z mojich priateľov, bohužiaľ, 
na tejto výstave nebudú. Snažím sa 
im to vynahradiť veľkými násten-
nými kalendármi, ktoré už 6 rokov 

vydávam na vlastné náklady a ktoré 
ich kone aj prácu propagujú dnes 
už doslova po celom svete. Úplne 
najčerstvejšiu objednávku mám na 
stole zo Severnej Ameriky.
Pretože som v minulom roku 
pripravila celkom 6 výstav, vrátane 
jednej v Rakúsku, tento rok „odpo-
čívam“ a výstavy budú do konca 
roka okrem tejto už len dve. 13. – 14. 
júla vo Svinnej pri Českej Třebo-
vej a 24. – 24. augusta v Nemecku, 
v rámci európskeho šampionátu 
chladnokrvných koní Pferde Stark. 
Obidve výstavy budú vonkajšie, čo 
je taká moja špecialitka, a predvedú 
snímky v mojom obvyklom formáte 
110 x 70 cm. Čo sa týka fotografickej 
knihy „Imprese – Chladnokrevní 
koně“, mala som šťastie, že sa našla 
ochotná vydavateľka pani Jirina 
Kotzur. Je trochu iróniou, že prvú 
výstavu som mala v Poľsku a prvú 
knihu vydalo vydavateľstvo z 
Nemecka. Kniha je na svete od leta 
2010, jej vydanie finančne podporilo 
aj naše ministerstvo hospodárstva 
a stále sa predáva. Čo ma však 
nesmierne teší, je to, že ju ocenil 
rad významných osobností vrátane 
pána kniežaťa Schwarzenberga. 
Vnímam to ako poctu tým, ktorí sú 
v nej vyobrazení.
Som však typický Blíženec, takže 
už mám, samozrejme, v hlave ďalší 
koncept, tentoraz vedený trochu 

iným smerom publikácie. A možno 
aj filmu. Budem sa musieť opäť 
oprieť do hľadania sponzorov.

Čomu sa venujete okrem koní a 
fotografií?
Som skutočný vetroplach, avšak 
s veľkou láskou k vode. Preto ma 
nájdete každú sobotu v bazéne, 
kde trénujem freediving. Potápanie 
milujem a teším sa, že po dlhej cho-
robe srdca sa budem môcť tento rok 
konečne zase ponoriť. Predtým som 
so svojím mužom liezla po skalách 
a pokúšala sa o paraglajding, dnes 
je to skôr joga, freestyler, bicykel a 
turistika. Hlavu vypínam pri maľo-
vaní obrazov, na výletoch s rodinou 
a, naopak, zapínam pri rozhovoroch 
s dospievajúcou dcérou. Odpočívam 
spevom i športom alebo nejakou 
manuálnou prácou. Milujem každý 
okamih, ktorý život prináša, a 
vnímam, že môže byť ten posledný. 
Už raz ma život na to upozornil, 
preto sa mu chcem venovať naozaj 
naplno. A som rada, že mám okolo 
seba skvelú rodinu a priateľov. 

Ďakujeme za rozhovor a prajeme 
mnoho úspechov, či už v pra-
covnom alebo osobnom živote. 
Zároveň takisto ako vy veríme a 
dúfame, že práca chladnokrvných 
koní nevymizne, ale, naopak, to 
puto medzi koňom a človekom sa 
ešte viac prehĺbi.


