
Aksel Vibe - norský podkovář s jasnou vizí. 

 
  
  
  
  

 

 

 

  
  
  
„Jasný cíl v hlavě, pocit z koně a vaše odborné zkušenosti jsou nejdůležitější.“ 
 
Aksel Vibe (1974) pochází z malého údolí v Norsku. V této poněkud odlehlé oblasti vyrůstal s koňmi a ve 13 letech 
začal pomáhat strýci s podkovářstvím.  V 18 letech šel do podkovářské školy. Poté byl pomocníkem Magne 
Delebekka na veterinární univerzitě až do roku 1996. 
Další zkušenosti sbíral kováním po celém Švédsku a Dánsku a v roce 2000 začal vlastní podkovářskou praxi kováním 
drezurních a parkurových koní. 

V následujících letech měl několik učňů a zaměstnanců. Po stěhování po různých místech V Norsku se rozhodl 
pracovat sám bez dalších zaměstnanců. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Aksel má obrovskou snahu být stále lepším v tom co dělá. Složení podkovářské zkoušky AWF ve Velké Británii je 
jeden z výsledků jeho nekonečné snahy se stále zlepšovat. Vedle jeho vlastní podkovářské praxe je Aksel partner ve 
veterinárním a podkovářském vzdělávání. Přednášení na seminářích a účast na lekcích pro podkováře je velkou 
částí jeho pracovní náplně. 

Cokoli od přednášek pro veterináře po základy kování pro učně a povídání v jezdeckých klubech napomáhá 
vzdělávání jezdců a chovatelů o důležitosti náležité péče o kopyta.   

Vibe začal podkováním parkurových a drezurních koná, ale postupně se věnuje stále více a více řešení 
problémových případů při podkování. Kove koně s cílem prodloužení jejich výkonnostní periody se snahou udržet je 
v optimální kondici. „ Normálně jsou koně na výkonnostním vrcholu v 7 až 14ti letech. Můj cíl je prodloužit jejich 
výkonnost na 7 až 18 let“ Prodloužení jejich pracovní kariéry je dobré pro koně a zároveň přínosem i pro majitele. 



 

 „Ve skutečnosti kovu koně, ne jenom kopyto“ Aksel vysvětluje, že podrobná znalost tréninkových podmínek koně 
je pro jeho přístup zásadní. Například když znáte povrch, na kterém pracuje, můžete provádět preventivní opatření 
proti zranění.  

 

 

 

 

 

 

 

Záznamy o svých podkovářských opatřeních si vede na svém počítači. „Jasný obrázek v hlavě, pocit z koně a vaše 
odborné zkušenosti jsou velmi důležité.“ Pokud se podmínky změní, tak se musí přehodnotit i plán a přístup při 
podkování. Například pokud kůň změní majitele, je třeba znovu přehodnotit celou situaci. Nejenom protože se 
změní pracovní prostředí, ale také proto že nový jezdec se může lišit charakterem, pohybem nebo váhou. Aksel 
kove také několik norských paralympických koní: „ To přináší mojí práci další rozměr, protože je potřeba brát 
v úvahu, jakým výzvám musí tito jezdci čelit.“ 

 „ Poslední roky jsem nabyl přesvědčení, že pracovní povrch má pro koně velmi velký význam. Studium povrchů a 
vlivu jejich jednotlivých částí je velmi důležitým faktorem při rozhodování jak kovu koně.“ Aksel právě tráví mnoho 
večerů s výrobcem povrchů o jednotlivých materiálech, typech vláken, velikosti zrna jejich vlivu na pohyb koně. 

Mluvíme s mužem, který cítí, že ej teprve v půli cesty ve své kariéře. Snaží se neustále zdokonalovat svoje 
dovednosti, je nadšeným účastníkem podkovářských soutěží, kde se toho také spoustu naučí. Aksel žije svým 
osobnostním a znalostním růstem. „ Nikdy nemůžete získat dost zkušeností a dovedností. Buď nekompromisní při 
jejich získávání a staň se tím, čím chceš být!“   

Proč? Aksel chce inspirovat ostatní a jít příkladem. Pochází z malé vesničky, ale to mu nikdy nezabránilo dosáhnout 
svého cíle. Svým způsobem chce pomáhat svým kolegům, aby si byli více vědomi svých schopností a své kapacity a 
dělali svou práci, jak nejlépe můžou.  

Z jakého důvodu? Pro koně. Ti jsou číslo jedna! 

“Den strávený prací s koňmi je vždycky dobrý den.” 

 


