
Tentokrát bych chtěl předložit pár rad pro ty, kteří si chtějí pořídit svého prvního koně a mají 
minimální nebo žádné zkušenosti na tomto poli. Mohou to být lidé v jakémkoli věku,protože 
začít se dá vždycky.Tento můj stručný průvodce by měl být pro ty, kteří neví přesně kde začít 
a třeba je napadne že by mohli jezdit na koni. 
 
V minulém čísle jsme mluvili trochu o parforsních honech.Z nich se posléze vyvinuly 
steapleové (překážkové dostihy) a také, a to nejen u nás, hodně rozšířené Hubertovy jízdy. 
Našel jsem v tomhle odvětví jezdeckého sportu zalíbení před několika lety.To mi bylo asi 45 
let.Svůj první velký hon jsem jel v Německu před 6 ti lety.Většinou jsem tam viděl jezdce tak 
nějak okolo mého věku a i starší.Ale v podstatě tam byli zástupci prakticky všech věkových 
kategorií. Tím chci říct že to je sport,se kterým se dá začít kdykoliv.Kdykoliv,když člověk 
začne chtít chápat jak spolupracovat s tvorem jako je kůň,jak ho poznat,jak si získat jeho 
důvěru a dát mu svou,jak pečovat o jeho zdraví a duševní i fyzickou pohodu a pochopitelně 
jak se naučit na něm jezdit a přitom mu co nejméně vadit. 
To všechno ovšem neznamená,že začínající jezdec si pořídí koně a může se hned zúčastnit 
honu.Čeká ho ještě spoustu práce na sobě i na jeho koni. No,práce – nemám moc rád tohle 
slovo ve vztahu s koňmi.Spíš snad zábavy a radosti.  
A to se týká samozřejmě jakékoli disciplíny čí činnosti,kterou s koněm chceme provozovat. 
Tak tady je pár bodů, které by si měl každý,kdo chce spojit svůj život s koněm,ujasnit dřív 
než do toho skočí. 
1.Kůň je živý tvor,ne věc. 
V našem právním řádu je bohužel jako věc chápán,ale jistě je snadné vycítit,že morálně tomu 
tak není.A morální kodex,který je v každém člověku více či méně zasutý, nám jistě říká něco 
jiného. A tento kodex, je, s dovolením, nad zákon. Když k sobě někoho připoutáme,tak za něj 
zodpovídáme (Saint Exupery). A zodpovědnost za živého tvora je daleko větší než za 
jakoukoli, i drahocennou věc. 
2.Kůň má svoje potřeby,svoje touhy,svoje představy o tom jak by měl trávit svou nejbližší 
budoucnost. 
Základní potřeby domestikovaného koně v deseti bodech : 

- volný prostor a stálý pohyb po udržované pastvině – výběhu (kontrolovaný pastevní 
odchov) 

- motivace k pohybu (logistické uspořádání ve výběhu a na pastvinách) 
- kombinovaný terén (měkké, tvrdé, neutrální) a volný přístup k vodě  
- čerstvý vzduch (ne uzavřený box opouštěný pouze pro čas práce) 
- stálý přístup k rozmanité potravě (vícedruhová, přijímaná průběžně po celý den, ne 

v dávkách) 
- sociální kontakt se svými druhy (stádo) 
- různorodá práce (kombinované tréninkové aktivity, správné nošení těla) 
- pozitivní podněty s podporou vnitřní motivace  
- pozvolné střídání teplot (klimatické, ne náhlé přechody) 
- neokovaná (bosá) kopyta udržovaná (!) v optimálním tvaru, postavení a komplexní 

funkci (důsledně dle anatomických,fyzikálních a fyziologických daností) 
 

3.Potřeby koně jsou určeny jeho miliony let trvajícím vývojem. 
Kůň se vyvinul z nevelkého lesního pětiprstého zvířete v jednoprstého obyvatele stepí,který je 
v neustálém pohybu – migruje aby se nasytil,napojil a ochránil.Je to stádové zvíře,jeho 
bezpečí je ve stádě mezi jeho druhy a v jeho hierarchii. Nikdy nevyhledává stísněné prostory a 
samotu. Jeho organismus je na to zařízený a jakékoliv odchylky od jeho přirozenosti v něm 
startují nouzový režim.A ten se nesmí stát normou. 
 



4.Člověk by si měl uvědomit,že zvířeti,které si pořizuje,musí zajistit podmínky alespoň 
částečně simulující jeho přirozené životní prostředí. 
Bohužel,podmínky,které lidé většinou koním poskytují,jsou staletími zkreslené v neprospěch 
koní.Vyvinul je člověk pro prospěch svůj. Všechno jde řešit alternativně. Jen myslet na 
skutečné potřeby koní. 
5.Člověk by si měl, před tím než si koně pořídí, opatřit dostupné informace o jeho potřebách i 
o možnostech komunikace s ním. 
Různých knih o tomto tématu je spousta.Asi se nedá předpokládat,že ten kdo s koňmi začíná,se 
v nich bez problémů orientuje.Mnohdy si navzájem i protimluví. 
Tam je potřeba použít vlastní hlavu a intuici.A hlavně vycházet z přirozeností koně a ne z toho 
„že se to tak dělá už staletí“.Když kůň už vypadal tak jak vypadá dnes,my,lidé, jsme ještě 
někde lezli po stromech. 
6.Měl by si vybrat pokud možno koně zdravého, se zdravými kopyty a nezkaženého a nadále 
se snažit mu zdraví nezničit, kopyta zdravá udržovat ( železo na kopyta nepatří )  a ke koni se 
chovat tak,aby jej nezkazil sám. 
Tohle je velmi obtížný bod,protože je samo o sobě velmi obtížné najít koně zdravého.A je 
skoro nemožné najít koně se zdravými kopyty (zdravým kopytem míníme funkční orgán,který 
je v rovnováze růstu a obrusu – tzn.má dostatek pohybu na patřičném terénu/cca 20-30 km 
denně/ a všechny tlaky v něm působí fyziologicky). Možná relativně nejsnazší je najít koně 
nezkaženého, i když ani to nemusí být tak jednoduché. Pokud takového koně najdeme,mělo by 
být naší povinností mu toto zdraví udržet a to tak jak bylo popsáno v deseti bodech 
Základních potřeb koně.Pokud mu nebudeme schopni dopřát potřebné penzum pohybu, z 
kopyt zdravých se stanou tzv.normální a bude nutné upravovat je podle potřeby.– tzn.že mají 
stále optimální tvar,který umožňuje jejich správnou funkci(tlumení nárazů,látková 
výměna,izolace,přídavná krevní pumpa a ochrana vnitřních struktur) ,ale růst a obrus 
přestávají být v rovnováze. No a tady je potřeba opatřit si potřebné informace a patřičně se  
vzdělat. Rozhodně si nemyslet,že s minimálními zkušenostmi a vědomostmi si můžete dělat 
úpravy kopyt  sami nebo že je snadné najít někoho,kdo to dělá dobře. 
Pochopitelně že koně si nebude nikdo chtít zkazit,ale přesto se to spoustě lidem podaří.Určitě 
nebude od věci si něco přečíst o tzv.přirozené komunikaci a horsemanshipu a třeba se 
zúčastnit nějakého semináře. A stále pamatovat na „vztah“ a rozhodně si nemyslet že funguje 
něco takového že vám koně někdo tzv.přijezdí a vy se pak budete vozit na poslušném koni.Ten 
proces je vzájemný a vy se musíte učit spolu.Vy a váš kůň. 
7.Rozmazlit koně je stejné zlo jako jej zlomit. 
Kůň musí být váš partner,ale musí vědět že v hierarchyi stáda jste ten výš postavený.Toho lze 
dosáhnout mnoha způsoby,ale v zásadě je správný jen ten,který respektuje osobnost koně.Vy 
si musíte získat jeho důvěru.Dát mu svoji a dokázat mu,že vedle vás a s vámi bude 
v bezpečí,že jste spravedliví a důslední,že mu poskytnete zábavu i disciplínu,protože pokud 
jste postavení výš než on, rád se vám podvolí. To je samozřejmě delší proces,může trvat 
měsíce i roky,ale my přece v našem vztahu s koněm už nemusíme nikam pospíchat. 
8.Kůň není člověk.Má jiné představy o komfortu než my. 
Je velkou chybou koně polidšťovat.On nepotřebuje postel a deku,ale pohyb,pevnou půdu pod 
nohama a nebe nad hlavou.Nepotřebuje „samotku“ k tomu aby si odpočinul a lehnul a 
spal,ale potřebuje svoje stádo,svého kamaráda v něm s nímž se může navzájem drbat,okusovat 
či odhánět si mouchy. Žije venku a to je jeho dům,postel,kožich i stůl. 
 
 
 
 
 



9.Vztah je základním kamenem k další komunikaci. 
Musíme se učit řeč koně,musíme poznat co nám chce říct,musíme se naučit jeho „řeč“.A 
pak,na základě důvěry,kterou si vybudujeme, se můžeme navzájem „učit“ vše co po sobě 
budeme chtít. 
Pamatujme si že kůň to v zásadě umí všechno. My se musíme naučit mu říct co po něm chceme 
tak aby to pochopil a udělal to pro nás.Ideální stav je,když kůň dělá to co chcete a přitom má 
pocit že to dělá z vlastní vůle.Pro nás. 
10.Člověk si musí uvědomit,zda je ochoten a schopen to vše koni zajistit a to až do konce 
života koně či života svého. 
Je stále v současné době obtížné najít pro koně takové podmínky,které by 
potřeboval.Nejjednodušší je momentálně asi vybudovat si výběh a pastvinu sám,protože 
většina poskytovatelů ustájení stále ještě nepochopila že by bylo dobré začít nabízet také 
volné ustájení koní v režimu tzv.24/7,tedy 24 hodin denně,7 dní v týdnu. Zpevněný 
výběh,logisticky uspořádaný tak,aby nutil koně k pohybu,stálý přístup k vodě a senu, možnost 
máčení kopyt ve vodě,přístup na udržovanou pastvinu, vzdušný přístřešek atd... 
Když člověk chce,může prakticky všechno. 
11.Železo koni neprospívá ani na kopytech,ani v hubě. 
To zní,myslím docela logicky,ale přes to je to pořád běžná skutečnost. 
Měli bychom si uvědomit,že kůň může chodit bos a může tak prakticky dělat skoro vše a že 
kůň nás může vozit a přitom nemít udidlo v hubě. Je to jen otázka našeho rozhodnutí ve 
prospěch koně. 
 
To jsou moje rady, a záleží na každém,kdo si chce koně pořídit,jestli se nad nimi alespoň 
zamyslí.Zapomněl jsem určitě ještě na spoustu věcí,protože tohle téma je opravdu bezedné. 
Ale vím že tohle všechno jde.Jen se zkusit podívat na svět koňskýma očima. 
 
 
 


