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Přeprava koní z pohledu nekonvenčních metod výcviku 
 

Cíl přednášky:  

Zodpovědět kontroverzní otázky vyvstávající kolem neortodoxních výchovných a 

výcvikových metod. Vysvětlit pojmy „přirozené partnerství“, „NaturalHorsemanship“, 

„přirozená komunikace“, „Partnership“, „zaříkávání koní“... Objasnit využití těchto 

netradičních postupů při řešení problémů, souvisejících s nakládáním koní do přepravníku a 

s přepravou samotnou.  

 

Motto přednášky: 

Přeprava bude koním vždy způsobovat stres, nepohodlí a ohrožovat jejich bezpečnost, vždy 

bude narušeno jejich welfare. Když už je tedy nutné koně přemisťovat, nechť je to provedeno 

co nejohleduplněji, humánně a bezpečně.  

 

 
 

Přednášející: 

Pavel Čechovský je dlouholetý certifikovaný přepravce koní, znalec problematiky přepravy 

koní, včetně dopravní a veterinární legislativy. Co by zřizovatel a provozovatel nestátního 

neziskového projektu Horse Emergency-Koňská Záchranka je známý jako zastánce welfare 

přepravovaných koní. Z toho důvodu přednáška popisuje mnoho konkrétních situací během 

nakládání i transportu a obsahuje i osobní subjektivní názory přednášejícího na problémy s 

přepravou spojené. Je tedy na posluchačích, zda se s některými z těchto názorů ztotožní a 

pomohou je formou osvěty šířit dále mezi jezdeckou veřejností, či nikoliv. 

Seminář popisuje mnohé problémové oblasti, přednášející se pokouší na jednotlivé otázky 

navrhovat řešení.  
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Přeprava koní dle nekonvenčních metod 

 

„V našich poměrech je jezdectví společensky přijatelnou formou týrání koní. Ve své vrcholné 

podobě, kdy se stává uměním, týráním být přestává.“  

MVDr. Norbert Záliš  

 
 

Přirozená komunikace, přirozené partnerství, partnership, NaturalHorsemanship, 

„zaříkávání koní“…: 

 

- výchovný a výcvikový princip, filosofie, přístup a klíč k budování vztahů s odlišným 

živočišným druhem 

- využívají se přirozené a koním pochopitelné principy 

- podmínkou je schopnost zamyslet se nad koňským chováním 

- nejde o jezdeckou disciplínu 

- přístup k výchově a výcviku koně neovlivněný jezdeckými styly 

- principy se prolínají jakoukoliv činností (jízdárenská práce, čištění, krmení, přeprava, 

vycházka…) 

- cesta je důležitější než samotný cíl 

- ukázání jiného směru těm, kdo nechtějí používat vyšlapané cesty 

- zodpovídá otázky a řeší problémy ve vztahu člověk x kůň 

- stará se nejen o „fyzično“ koně, ale zejména o psychickou pohodu  

 

 
 

Přirozená komunikace s koněm je nedokonalý český ekvivalent amerického pojmu 

„NaturalHorsemanship“.  

Jde o filosofii, přístup a klíč k budování vztahů s odlišným živočišným druhem.  

Metodika výcviku vychází z partnerství člověka a koně, využívá koním srozumitelné a jimi 

respektované principy. „Zaříkávání“ má stejný cíl, jako běžné výcvikové metody. Je jím kůň 
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vychovaný uvolněný s atletickým potenciálem, ochotný pracovat, psychicky vyrovnaný, bez 

zdravotních potíží. Ale i jednotliví trenéři, používající nekonvenční metody používají různé 

cesty, kterými se k cíli dostanou. A tak u klasického NaturalHorsemanshipu (PNH), jehož 

významnými propagátory jsou Linda a Pat Parelli pracuje člověk s koněm z pozice vůdce 

stáda. Na tomto principu má svoje metody JoinUp a FollowUp založeny i komerčně známý 

Monty Roberts.  

Naproti tomu jiný americký trenér Mark Rashid přistupuje ke koni jako tzv. pasivní vůdce = 

člen stáda. Velmi blízko k tomuto pojetí má ve své metodě Partnershipu úspěšná česká 

trenérka Zuzka Prokopová, která zastává pozici člověk = matka, kůň = hříbě. Tím si u 

cvičeného koně nenásilně zajišťuje přirozenou autoritu, jakou má mládě ke své matce. 

Cvičený jedinec se potom stává partnerem člověka, kterému důvěřuje a kterého respektuje 

zároveň. Stává se přítelem, se kterým je kůň spokojený, kterého dobrovolně následuje a někdy 

mu dá dokonce přednost i před skutečným stádem. Toto vše lze potom ideálně využít 

k dalšímu využití koní v nejrůznějších jezdeckých odvětvích. 

Mezi majiteli koní a jezdci stále přetrvává politováníhodné neporozumění, díky kterému je 

přirozená komunikace chápána jaké nějaké módní (i když ze starých myšlenek vycházející) 

jezdecké odvětví. Často slýcháme: „ my jezdíme „Anglii“, ale „NaturalHorsemanship“  

zkoušíme taky…“ Dělí čas strávený s koněm na hodinu krmení, hodinu čištění, hodinu 

jízdárny, hodinu Horsemanshipu, hodinu skákání atd. K vlastní škodě. Komplikují si tak 

v mnoha případech budování vztahu s koněm a staví hráz nejen mezi člověkem a jeho 

koňským partnerem, ale i mezi lidmi kolem koní … 

Přirozená komunikace s koňmi je filosofie, přístup a klíč k budování vztahů s odlišným 

živočišným druhem. Její myšlenky a postupy si naprosto přirozeně tykají s rozumnými 

myšlenkami a postupy jakéhokoliv jezdeckého pojetí a koňařiny vůbec. Snažme se tedy 

nevnímat situaci jako „Anglie“ nebo „Francie“, případně barokní ježdění, drezúra nebo parkur 

nebo přirozená komunikace, či dokonce versus přirozená komunikace, ale naopak přirozená 

komunikace v „Anglii“, „Francii“, barokním ježdění, drezúře…  

Přirozená komunikace je tedy vztah založený na studiu koňského jazyka, na koním 

srozumitelných principech, které jsou potom koňmi snáze respektovatelné. Toho lze následně 

využít k tomu, co všichni od koní žádáme – k odevzdání obrovského atletického potenciálu do 

služeb člověka, ať už se zabývá jakýmkoliv jezdeckým odvětvím. Platí ovšem mnohokrát 

různě zmiňovaný „jezdecký paradox“: člověk nepochopí, jak to funguje, dokud se to sám 

nenaučí. A na papíře ani u videa to nejde. Bohužel mnohdy ani při tréninku s koněm ne, 

protože ne každý, kdo se považuje za školitele, je schopen skutečně něco naučit. Mnozí 

zájemci o přirozenou komunikaci se sice seznámí s parelliho sedmi hrami, ale ty se jim 

promění v jakási „pořadová cvičení důvěry a respektu“, neustále dokola nudně omílaná: 

přátelská, dikobrazí, řídící, jo-jo, kruhová, stranová, prostorová. A přátelská, dikobrazí … Je 

to proto, že spousta takzvaných školitelů připomíná učitele angličtiny na prvním stupni 

základní školy, který je o dvě lekce před svými žáky. Chybí celkový přehled, orientace 

v metodách, správné chápání principů a jejich uvádění do souvislostí. Pro neznalost jezdecké 

terminologie nejsou tito „takyškolitelé“ schopni ani domluvit se se sportovními jezdci. 

Medvědí služby prokazuje přirozené komunikaci přístup mnoha jejích příznivců ke 

komukoliv, kdo tuto cestu ještě neobjevil: „Je mi líto tvého koně. Podívej se, jak se to má 

dělat. Bůh je ve třech osobách: Parelli, Roberts a já.“ Oslovený pak ovšem uvidí, jak koník 

jeho samozvaného školitele uškobrtaně couvá s obráceným krkem a prohnutým hřbetem ….  



 4 

Přirozená komunikace (ať už nekonvenční metody nazýváme jakkoli), zejména pak její 

výuka, vyžaduje znalost věci, schopnost zaujmout, motivovat, přesvědčit…  

Ať oslavovaná či zavrhovaná, nabízí nám možnost kráčet s koňmi stejnou cestou, přimět je, 

aby nám vykročili vstříc, pomohli pochopit nepochopitelné a sdělit nesdělitelné. 

 

 
 

Příklady některých obecných základních principů nekonvenčních metod, využitelných při 

nakládání a přepravě: 

 

1. Při práci s koněm buďme vždy psychicky, fyzicky, mentálně, emocionálně i jinak fit.         

2. Užívejme si pohodu a nenechme se stresovat zbytečnostmi. Snažme se vnímat koně jako 

parťáka, který hledá hodnotný vztah a nechce sloužit jenom jako cvičební náčiní. 

3. Vše, co s koněm děláme, by mělo mít určitý smysl a měli bychom vědět, proč danou věc 

děláme. 

4. Děláme-li s koněm něco nového, pamatujme, že náš svěřenec je jako dítě – nedokáže 

dlouho udržet pozornost. Ideální délka vyučovací hodiny je pro něj 7-10, maximálně 15 

minut. Potom by měl mít alespoň krátkou přestávku, která může znamenat společnou 

procházku, známou hru, pasení nebo vypuštění koníka na volno do prostoru. 

5. Žádaná věc musí jít jednoduše, nežádaná obtížně. 

6. Rozlišujme mezi důsledností a hrubostí a mezi respektem a strachem. 

7. Nakládání do přepravníku, samotná přeprava, stejně jako drezura, parkur, western reining, 

military, honební ježdění,… jsou jezdecké specializace. Pokud se chceme s našimi koňmi 

některé z nich věnovat, vyžaduje to skutečně dobře nastavený vztah a zvládnutý základ 

jezdeckého řemesla. Jen tak dokáže kůň vnímat naše požadavky jako nedílnou součást našeho 

soužití, bude se i na závodech v naší společnosti cítit dobře a nebude dělat vědu z případných 

chyb a neúspěchů. 

8. Dejme koni čas pochopit, co po něm žádáme. 

9. Nad všechny dobré rady, příkazy, zákazy a nařízení je schopnost vcítit se do svého koně, 

pozorovat svět jeho očima, učit se od něj a používat zdravý rozum. 

Snažme se vždy stavět prospěch koní nad prospěch svůj. Tato laskavost se nám 

mnohonásobně vrátí. 

10. Mají-li koně odpovídající podmínky, člověka vlastně vůbec nepotřebují. Je na nás, 

abychom se naučili vplout do jejich světa tak, aby to obě strany považovaly za prospěšné. 

11. Ponechejme koni možnost výběru. 

12. Koni důvěřujme, ale buďme vždy připraveni jej opravit. Nepřipomínejme mu případné 

traumatizující zážitky z jeho dosavadního života, nevracejme se k tomu, co se událo špatně. 

Kůň snadno změní vzorec svého chování v závislosti na podmínkách, které mu vytvoříme, a s 
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radostí se chopí nově nabízené cesty, je-li pro něj výhodná a on může následovat dobrého 

vůdce. 

13. Používejme správné načasování. 

14. Kůň nerad slyší slovo práce, naopak si rád hraje. Má-li se ve vztahu s námi cítit dobře, pak 

všechno, co spolu děláme, by pro něj měla být zajímavá hra. Využijme při ní principy, které 

kůň zná a přirozeně respektuje ze života ve stádě. 

15. Netrestejme koně, pokud udělá chybu. I my chybujeme a koně nám odpouští. 

16. Učme se myslet jako kůň. Všechny situace, které s koněm zažíváme, se snažme vidět jeho 

očima a pomáhejme mu najít jejich správné řešení. Naučme se alespoň základy koňské řeči. 

Není to tak těžké, chce to jen osvojit si několik principů, jejichž důsledné dodržování nám 

umožní vysvětlovat koni své požadavky tak, aby jim rozuměl a tudíž mu stálo za to si je 

zapamatovat.  

 

 

 

 

 

Důvody, proč se změnit, proč změnit náš přístup: 

 

Mají-li principy nekonvenčního přístupu fungovat, je nutné přehodnotit dosavadní ortodoxní 

přístup k výchově a výcviku koně. Nelze očekávat, že by se nějak zásadně měnily vrozené 

vlastnosti zvířat. Partnerský vztah s koněm vybudujeme pouze tehdy, jestliže se změníme my, 

lidé.  

- důvod etický – splácíme koním dlouhodobý dluh 

                         - přibližování se k přírodě 

- důvod emoční - máme-li koně rádi, nechceme jim ubližovat 

- důvod vztahový – „přirozený“ přístup je ideální pro budování vztahu se zvířetem 

- důvod praktický -  správná manipulace se zvířetem zvyšuje bezpečnost 

                              - smysluplný výcvik usnadňuje další postupy a vytyčuje výcvikové cíle 

      - většina příznivců tohoto přístupu se rekrutovalo z řad majitelů 

problémových koní. 
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Cíle výchovy a výcviku nekonvenčními metodami 

Všechny v dnešní době užívané výchovně-výcvikové metody by měly směřovat ke stejným 

cílům. Cesty však mohou být různé. Skutečnost bohužel bývá často jiná. Některé postupy 

způsobují takové psychické a zdravotní problémy, že se koně, kteří jimi prošli stávají 

nepoužitelnými. 

Cílem by tedy mělo být: 

- vychovaný uvolněný kůň s atletickým potenciálem, ochotný pracovat, psychicky vyrovnaný, 

bez zdravotních potíží 

- záruka bezpečnosti při manipulaci 

- vyvážení důvěry a respektu 

- ovlivnit psychiku koně tak, aby nechtěl s člověkem soupeřit, ale místo toho spolupracoval.  

- soužití s koňmi by mělo přinášet radost a ne frustraci. 

 

Kde se vzalo, tu se vzalo? 

Nejde o módní záležitost, i když je v dnešní době na vzestupu. Jde o postupy vycházející ze 

starých myšlenek. 

 

Xenofón: Umění jízdy na koni, 4. stol. př. n. l.: 

„Když člověk přiměje koně vykonat všechny ty úchvatné pohyby, které provádí ve volnosti 

sám od sebe a dobrovolně, výsledkem bude kůň, který je rád ježděn, který působí velkolepým 

dojmem, který si uvědomuje, že on je tím středem zájmu diváků.“ 

 

William Cavendish, Vévoda z Newcastelu: A General System of Horsemanship: 

„Naše umění musí vždy následovat diktát Přírody a nesmí ho nikdy mařit, protože ona je paní 

světa a je třeba ji poslouchat.“ 

 

Tom Dorrance (1910 – 2003)   

Narodil se v Oregonu (USA) a je všeobecně označován za zakladatele horsemanshipu. 

S koňmi pracoval od mala na farmě jeho otce. Kvůli malému vzrůstu přemýšlel, jak trénovat 

koně jinak než silou. Jako většina výjimečných trenérů zjistil, že si s koňmi rozumí víc, než 

s většinou lidí. Během svého dlouhého aktivního života vychoval řadu svých žáků a 

následovníků. Jedním z nich byl i Ray Hunt. 
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Ray Hunt (1929 - 2009)   

Narodil se v americkém státě Idaho. Byl nejen žákem, ale i velkým přítelem Toma Dorrance. 

I u nás vyšla jeho kniha „V harmonii s koněm“. Zpočátku vůbec učit nechtěl, ale nakonec až 

do konce pořádal kurzy a dokonce obsedal mladé koně. 

 

Monty Roberts (1935)  

  

Narodil se v Salinasu, v Kalifornii. Nejznámější "zaříkávač" ve světě koní se prezentuje jako 

muž, který naslouchá koním. Jeho životním krédem, se kterým objíždí svět, je snaha změnit 

svět k lepšímu pro koně i pro lidi.  

Monty ve svých autobiografiích uvádí, že odmalička obsedal a trénoval koně. Účastnil se 

rodeových závodů a vyhrával nejvyšší ceny. Během práce v Hollywoodu se přátelil s 

Jamesem Deanem, hrál dvojníka jemu i jiným hvězdám.  

V jeho metodě promlouvá ke koním jejich jazykem Equus a metodu, která ho využívá, nazývá  

Napojení „Join-Up“ a Následování „Follow-Up“. 

Kritici Montyho Robertse jeho zásluhy zpochybňují a tvrzení v jeho publikacích o jeho 

vlastním životě často vyvrací. 

 

 Linda a Pat Parelli  

 

Autoři komerčně velmi úspěšné výcvikové metody „Parelli Natural Horse-Man-Ship“, 

„Savvy Systém“ a úspěšné publikace „Natural Horsemanship“. Svoji práci propagují 

celosvětově na různých show a sérií kurzů a seminářů. Vzdělávací metodika PNH je založena 

na deseti výcvikových stupních (levely), přičemž Level No.1 jako základ je sedm známých 

parelliho her. 
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Mark Rashid  

 

Je uznávaným trenérem koní, známým svou schopností vidět věci z pohledu tohoto 

ušlechtilého zvířete. Umí řešit problémy obtížně zvládatelných jedinců a přednost dává spíše 

komunikaci než hrubé síle. Jeho zásadou je vždy pracovat s koněm a nikdy proti němu, a 

vycházet z toho, co se nám kůň snaží říct. Jeho metody práce jsou populární po celém světě. 

Dlouhá léta pracoval na rančích jako průvodce turistů, správce či trenér koní. Dosud si užívá 

práce na ranči poblíž svého domova v Estes Parku v Coloradu. 

Je považován za autora pojmu pasivní vůdce, který používá v protikladu tzv. alfa dominanci. 

Své poznatky a metodu pak shrnul do několika poutavě napsaných knih: Considering the 

Horses: Tales of Problems Solved and Lessons Learned; Good Horse Is Never a Bad Color; 

Horses Never Lie - The heart of Passive Leadership. 

 

Buck Brannaman (1962) 

 

Jeden z nejuznávanějších světových horsemanů. Dětství strávil v Idahu a Montaně v USA. 

Vyrůstal v pěstounské rodině. Stal se žákem Raye Hunta. Buckova autobiografie vyšla i 

v českém jazyce pod titulem „Za hlasem ztracených koní“. Nekoňské veřejnosti se stal známý 

coby inspirace pro román „Zaříkávač koní“ autora Nikolase Evanse. Na natáčení filmu 

s Robertem Redfordem se i sám aktivně podílel. Byl odborným poradcem v některých 

scénách slavného herce i zastupoval.     
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Honza Bláha  

 

Jednoznačně nejznámější český horseman. A to nejen v české kotlině, ale i ve světě. Jeho 

metoda „Free Line Collection“ je styl života. V tomto stylu studenti pochopí, jak učit svého 

koně fungovat bez ohlávky, provazu, udidla… a navíc ještě vše v lehkosti, kulatosti a 

rovnováze. To je cíl, výzva a krása. Jde samozřejmě o výzvu pro studenty, kteří opravdu, 

chtějí. Kteří mají vysokou cílevědomost a jsou schopni překonávat překážky a chyby. Na 

konci této cesty najdou harmonii jako v tanci. 

Další známé osobnosti: 

John Lyons, Klaus Ferdinand Hempfling, Linda Tellington Jones, Alexander Nevzorov, 

Henry Blake, bratři Pignonové a protože i u nás je několik šikovných „zaříkávačů“, tak 

alespoň jedno známé jméno, např. Zuzka Prokopová. 

 

Pro a proti? 

Tak, jako nenalezneme dokonalého jedince (zvíře, koně, člověka…), neexistuje ani 

univerzálně dokonalá výcviková metoda. Vše má svá pro a proti. A navíc – „Neexistuje na 

světě člověk (kůň, metoda…) ten, … 

 

Negativa přirozeného přístupu 

- co je přirozeného na ježdění na koni? 

- zpočátku časově náročnější 

- v současné době drahé informace (pozor na nekvalitní učitele!) 

- nepochopení veřejnosti - ke změně přístupu ke koni nelze donutit 

- zásah do psychiky koně 

- náprava koně nefunguje jako v autoopravně 

- na výsledku práce se podílejí dva subjekty – člověk a kůň 
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Pozitiva přirozeného přístupu 

- viz důvody – etický, emoční, vztahový, praktický  

- vztah s koněm ovlivní pozitivní změnu člověka 

- pro koně akceptovatelné metodické postupy  

- na výsledku práce se podílejí dva subjekty – člověk a kůň 

 

 
 

Co vše je potřeba? – podmínky a pomůcky 

 V obecné podstatě k použití neortodoxních metod nepotřebujeme nic speciálního, máme-li 

však dobré podmínky a vhodné pomůcky, je to podstatná výhoda. 

 

 Obecné podmínky  

- vytvořit a využít druhově přirozené prostředí 

- přístup okolí, se kterým přijde kůň do kontaktu (např. poučení zaměstnanci stájí) 

- obecné potřeby koně (raději sedlo dobře padnoucí než hezké) 

- nevyhýbat se problémům – utužují vztah (vymýšlení cviků a zkoušek – nasedání zprava…) 

- představivost = vidět vize a cíle 

- dobrý učitel – jistě, ale jak ho poznat? 

       
 

Konkrétní podmínky 

 – čas – zkratky nefungují 

 - know-how 

 - sebeovládání 

 - pozitivní naladění 

 - pohled na svět koňskýma očima 

 - správné načasování (pobídky, přestávky) 

 - fyzická i psychická uvolněnost 

 - objektivní spravedlnost 

 - používat zdravý rozum                                        

 - pomůcky 

 - zahodit své ego 

 - nastavit mantinely a ty striktně dodržovat 
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Pobídka, odměna - co je tedy rozhodující? 

Díky pobídce, jejímu respektování ze strany koně a následující odměně jsme schopni s koňmi 

manipulovat.  

 

Pořadí důležitosti:  

-načasování pobídky a odměny 

- … 

-síla pobídky, velikost odměny 

-technika pobídky, forma odměny 

-umístění pobídky, odměny – inklinuje k individuálnosti 

 

   
 

 

Mýty, omyly a nepochopení, vyskytující se kolem nekonvenčních metod: 

 

- univerzálnost metody – neexistují univerzální postupy, 

- bude-li se člověk chovat jako kůň, bude tak i vnímán - princip domestikace vylučuje, aby 

jakékoliv ovládání koně bylo přirozené, 

- jemné bezkontaktní metody – např. s nevychovaným koněm je třeba jít do konfliktu, 

- jde o cirkusové kousky – ty by měly být pouhou třešničkou na dortu, 

- jde o jednotlivé cviky - naopak, výcvik je prováděn principielně, 

- alfa jedinec je vůdcem stáda – nemusí - pojem pasivní vůdce, 

- složitá práce s lenivými koňmi – naopak, je snadnější, 

- potřeba napojování koně v kruhové ohradě, 

- potřeba zesilování pobídky. 
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Příčiny a projevy problémového chování, Principy korektního naložení a bezpečné 

přepravy koně, Vyvraťme zažité mýty 

 

Příčiny problémového chování 

Pramení z pocitu nebezpečí a ohrožení. Mohou být: 

- přirozené – nezávislé na vlivu člověka 

- vytvořené vlivem člověka 

 

Přirozené příčiny problémového chování: 

- stádový pud = samota 

- kůň = klaustrofobní druh 

- nemožnost úniku 

- odstav 

- přepravník = neznámé prostředí 

Postupy řešení: otupit (zvyknout) na přepravník, podpořit sebevědomí jedince = samostatnost, 

zaměřit pozornost na jinou činnost (žrádlo) 

 

Příčiny problémového chování způsobené člověkem 

- špatná zkušenost s první přepravou 

- amatérský necitlivý styl jízdy s koněm 

- násilí a stres při nakládání 

- dezolátní stav přepravníku 

- prudké zabouchnutí zadní rampy a necitlivé spuštění zadní plachty 

- společná přeprava jedinců, kteří se navzájem tyranizují  

- havarijní stav vozovky 

- stresová situace během přepravy-autonehoda, vysoká zadní zábrana, krátké uvázání, hříbě v 

přepážce apod. 

- nezvládnutý, nebo špatně provedený základní výcvik a výchova 

- kombinace výše uvedeného 

Postupy řešení: opravit výchovné chyby, zkušený řidič, odstranit všechny stresující prvky 

 

Projevy problémového chování: 

a, běžné potíže při nastupování do přepravníku 

b, problémy během jízdy: 

            - navalování se na stěnu 

            - hlava pod přední zábranu 

            - zadek pod zadní zábranu 

            - kopání do zadní rampy 

            - hrabání a ohlížení se (v podstatě to není problém) 

            - vzpínání 

            - únik z přepravníku 

c, komplikace při vystupování z přepravníku 

            - nechce couvat 

            - panicky prchá z přepravníku 

            - při couvání nedrží směr 
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 Proč nechce nastoupit? (Obecně – proč kůň nechce /nemůže/ splnit úkol, vyhovět) 

- nechápe, nerozumí pobídce 

- bojí se 

- nechce se mu, dělá si legraci 

- zdravotní problém 

- různé kombinace předchozích bodů 

 

Principy korektního naložení a bezpečné přepravy koně 

Cíl  – naložit a převézt koně v klidu a bezpečně pro člověka, pro koně a pro přepravník 

- nácvik nastoupení vs. okamžité naložení 

- výcvik od jednoduchého ke složitému, od známého k neznámému ... 

- využití dříve osvědčených postupů 

- co nejvíce ulehčit nastoupení koni a usnadnit nakládání člověku při zachování maximální 

bezpečnosti obou 

- usnadnit a zpříjemnit koni vše, co dělá správně a zkomplikovat a znepříjemnit mu to, co 

dělat nemá 

- všechny pomůcky jsou k ničemu, pokud je neumíte správně používat! To platí obecně i o 

výcvikových metodách a zde popisovaných principech 

- schopnost podívat se na daný problém očima koně, vžít se do jeho myšlení 

- ve fázi výuky nakládání nezáleží na tom jakým způsobem kůň nastoupí 

- pracovat s koněm na principu maximální důslednosti, ale současně i objektivní spravedlnosti 

- odměna musí následovat okamžitě po sebemenším náznaku koně, že je ochoten vyhovět a 

daný (pod-)úkol splnit 

- neváhat přizvat zkušenější osobu 

- problémové koně nakládat těsně před odjezdem a skládat první ihned po příjezdu 

- vyvarovat se obcházení problému (sedativa, kapuce ... ) není-li to v zájmu bezpečnosti 

-vyhradit si dostatečný prostor, neomezený čas a bezpečný přepravník 

- vybavit se vhodnými pomůckami, znalostmi, empatií a nezměrnou trpělivostí 

 

 

 

Vyvraťme zažité mýty spojené s přepravou koní! 

I v přepravě koní bohužel dodnes existuje řada polopravd a klišé. Ještě více je však starých 

ortodoxních postupů, které jsou dnes již dávno překonány. 

1. Začnu-li cvičit nakládání, musím jej dokončit = mýtus! Nastoupení koně do přepravníku 

patří k psychicky nejnáročnějším výcvikovým prvkům. I při běžném výcviku by se měly nové 

věci učit postupně a teprve po zvládnutí základů lze pokračovat dále. Stejně tak nácvik 

nakládání lze ukončit např. v okamžiku, kdy kůň dá přední nohy na rampu, zvláště, když na 

začátku byl „zaštycovaný“ 10 metrů od vozíku. Jde zkrátka o rozdělení velkého konceptu na 

menší postupné úkoly. Pokud naložení koně do přepravníku pojmeme jako cvičení 

ovladatelnosti koně u přepravníku a v něm, je potom jedno, ve které fázi výcvik ukončíme. 

 2. Rozhoupe-li se vlek ve větší rychlosti, je třeba zvýšit rychlost, nebo prudce zabrzdit =  

velmi nebezpečná chyba!!! Správné řešení je plynule pozvolna ubírat rychlost, dokud se vlek 

nestabilizuje. 
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3. Kůň lépe nastoupí se zavázanýma očima = nebezpečná polopravda. Platí jen pro nouzové 

okamžité naložení a neřeší problém do budoucna (podobně jako u sedace). Navíc je tato 

metoda velmi nebezpečná, pokud se kůň vytrhne a splašeně poslepu běhá po areálu (silnici, 

závodišti, parkovišti...). Důsledky rozumně uvažující člověk domyslí sám a nebude tuto 

metodu používat. 

4. Kůň za jízdy „zlobí“, tak ho trochu „vybrzdíme“, aby si stoupl správně = hloupost a velká 

nespravedlnost vůči přepravovaným koním! Přesně takto se vyrábí popisovaní „lehací“ koně.  

5. Kůň si během přepravy odpočine = v žádném případě! O tomto snad již dnes nikdo ani 

nepolemizuje, ale přece... Během cesty pracují odlišné skupiny svalů, kromě toho není kůň v 

psychické pohodě, což jej stojí další energii. Proto vrcholoví sportovci jezdí na vzdálenější 

mítinky o den, či více dopředu, aby se koně mohli po náročné cestě adaptovat. 

6. Nebudu koně vícekrát stresovat nácvikem nakládání a nacpu ho tam najednou až to bude 

nutné = nezodpovědné a krátkozraké! Právě, že „až to bude nutné“ bývá v časovém i 

psychickém stresu a potom většinou přichází na řadu biče, lopaty, násilí, nespravedlnost... 

Velkým mýtem, zavánějícím demagogií je názor, že výcvik koně je jen to, co se odehrává na 

jízdárně a nácvik nakládání sem nespadá. Naopak! - při výuce nastupování do přepravníku se 

procvičují a zúročují mnohé důležité prvky běžného výcviku – podvolení se tlaku, ustoupení 

plecí, zádí, couvání, krok vpřed, snížení hlavy, zklidnění koně, laterální ohnutí, zvládnutí 

stresové situace atd.  

7. Plachtový vlek koně děsí = nepotvrzeno, nevyvráceno, je to velmi individuální. 

Komfortnější jsou jistě vleky laminátové, ale platí pravidlo: lepší plachťák v dobrém stavu, 

než laminátový vrak. 

8. S koňmi se musí zatáčky projet pomalu = obecně vzato jistě. Zkušený přepravce s pomocí 

kamerového systému však zvládá průjezd i vyšší rychlostí, pokud dodrží základní pravidla: 

necukat volantem a upravit rychlost před zatáčkou. Tu potom projet konstantní rychlostí tak, 

aby kromě odstředivé síly již nepůsobily další (vpřed, nebo vzad). 

9. Přeprava plemenného hřebce je vždy horor = nemusí být. Při správném harmonogramu 

přepravy a při dodržení všech důležitých pravidel může cestovat s valachem, hřebcem a 

dokonce i neříjící klisnou. 

10. Chtěl bych nakládání nacvičovat ale nemám k dispozici přepravník a nikdo mi ho nepůjčí! 

= je-li k dispozici, je to jistě výhoda. Mnoho problémů při nakládání má však původ jinde a k 

jejich odstranění je vozík důležitý až v závěrečné ověřovací fázi.  
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Teorie jízdy s koňmi 

 

Pořídit, či nepořídit kamerový systém? 

 Kamerový systém nebyl, není a nikdy nebude univerzálním všelékem, řešícím automaticky 

všechny problémy přepravy koní!!!  Pokud však toto zařízení bezvadně technicky funguje a 

jeho informace jsou bezchybně vyhodnocovány, stává se nenahraditelným preventivním 

prvkem chránícím nejen zdraví koní a tím finance, ale zároveň zvyšuje důvěru převážených 

koní v bezpečnost a pohodlnost přepravy. 

 

 
  

Pokud se monitoring používá správně,  dokáže :  

     - ušetřit finanční náklady za potenciální zranění koní během přepravy. Rizikové okamžiky 

jsou: zranění končetiny při nekoordinovaném lehnutí, rozbití hlavy při vzpínání, kousání a 

ostatní útoky koní na sebe navzájem, u přestárlých přepravníků propadnutí podlahy ... 

     - kromě zranění koně dokáže dále monitoring ušetřit peníze za případné poškození 

přepravníku, jestliže se kůň z různých důvodů rozhodl tento během přepravy znehodnotit. 

Jedná se zejména o kopání do zadní rampy nebo boků, hrabání, okusování interiéru, při 

lehnutí velmi častá reakce za každou cenu se vykopat ven, což má za následek částečnou nebo 

i úplnou destrukci nástavby + rozsáhlá zranění nejenom koně samotného, ale někdy i koně 

spolucestujícího, atd. Většinu uvedených situací signalizuje kůň předem netypickým 

chováním. Tyto věty nemají za účel nahánět strach, pouze by měly přimět nerozhodné k 

investici do kamerového systému. 

     - zcela nenahraditelnou funkci má kamera v případě nutnosti přizpůsobit jízdu 

maximálnímu komfortu koní, a nebo při přepravě mladých a problémovějších koní. 

U slušně vychovaných, zcestovalých zvířat by v podstatě ani monitoring být nemusel. Po 

létech praxe, mnoha tisících ujetých kilometrů s živým nákladem mnoho řidičů dokáže (na 

silnici bez nerovností) podle chování vleku a pohybů uvnitř naprosto přesně odhadnout co se 

v tom daném okamžiku ve vleku děje. Každý by však dokázal jmenovat situace, kdy i 

zdánlivě bezproblémoví koně začali zlobit. Typickým příkladem jsou vedle sebe naložení 

koně, kteří se z nějakých pro nás nepostřehnutelných koňských pohnutek nesnáší. Majitel 

tvrdí, že jsou ohledně přepravy oba naprostí profíci, ale potom se nestačí divit, co ve vleku 

vyvádí. Je to jen jeden příklad z celé řady a rozpoznat tento problém a předejít mu již záleží 

na zkušenostech a citu přepravce. 

Profesionálové by zcela nekompromisně měli být vybaveni kamerou. Stejně tak to lze 

doporučit všem, kteří občas vezou cizí, neznámé koně. Obecně řečeno: “Majitelé koní, 

cestujte jen s přepravou, kde budete mít svého svěřence pod vizuální kontrolou!“ I přesto se 

doporučuje, zvláště na delších trasách, udělat přestávku a zkontrolovat koně osobně. I 

sebedokonalejší monitoring totiž nemusí ukázat úplně všechno. 
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Speciální přeprava 

 

Speciální přepravu lze nazvat i výrazem riziková. Nejde o riziko z pohledu nezkušenosti 

řidiče nebo dezolátního stavu přepravníku, ale o přepravu rizikových jedinců, či skupin. Těmi 

jsou - mladý(nezkušený) kůň, odstávče, kobyla s hříbětem, dva hřebci, hřebec s klisnou, 

nemocný, či jinak postižený kůň a obecně problémový kůň. Všechny výše uvedené by měl 

převážet velmi zkušený řidič a bezpodmínečně pod kamerovým dohledem. Radílky na 

webových diskuzích je třeba kategoricky ignorovat!!! To, že laik jednou problémového koně 

převezl sám a v pořádku totiž vůbec neznamená, že to tak dopadne vždy. A co se zdá být v 

pořádku pro nezkušeného, nemusí tak připadat onomu koni. Negativních příkladů, kdy 

majitelé vůbec netuší, co koně ve vozíku za nimi řeší je nepřeberně. Vždy je potřeba zvážit 

možné škody na zdraví a psychice koně a na majetku a zdraví přítomných osob. Všechny 

následující situace nelze brát jako univerzální rady. Jde o souhrn dosavadních pozitivních 

zkušeností s daným řešením. Každý kůň, každý řidič, každá okolnost jsou individuální. Je 

tedy vhodné vycházet z doporučených rad, ale přepravu uzpůsobit konkrétní situaci. U 

speciální přepravy je dobré mít pro každý případ v záloze náhradní řešení. U přepravy dvou 

koní možnost další separace přidáním hlavové přepážky, nebo kontakt na další přepravce 

podél cesty, kdyby bylo potřeba vézt každého koně zvlášť. Také kontakty na veterináře v 

případě nutnosti koně během cesty přispat atd. 

Riziková přeprava se dá vyřešit sedací. Buďto jen na naložení, nebo na celou cestu. Ale 

pozor, v mnoha případech, kdy je doporučována, není vůbec nutná! Vždy jde pouze o 

okamžité řešení, které odsouvá problém na pozdější dobu. I koně „pod vlivem“ musí vézt 

odborník. Pasty většinou nezabírají, daleko spolehlivější jsou gely nebo injekce. K tomu je 

nutná přítomnost veterináře, který ví jaký preparát, jak a v jakém množství podat. 

  

První zkušenost:  

 Bezproblémové první převezení, odstávčete nebo mladého koně je vždy velmi důležité pro 

jeho další přepravu v budoucnosti. Okolnosti (změna situace, odstav, vyjmutí ze stáda) již tak 

negativně působí na psychiku hříběte. Je tedy potřeba stres omezit na minimum. Není-li hříbě 

zvyklé na uvázání nebo stísněné uzavřené prostory, podstatně lépe snáší přepravu „na volno“ 

ve vleku bez středové přepážky a úplně nejlépe ve společnosti svého vrstevníka. Vysoké 

nastlání je dobré, když si koník na delší trase lehne. Hříbě není uvázané, otáčí se, proto se 

musí důkladně zajistit zadní plachta, nebo na rampu umístit speciální „hříběcí mříž“ proti 

vyskočení ven. Mladý kůň snáze nastoupí po rampě posypané např. pilinami.  

 

Vše výše uvedené platí i pro přepravu hříběte pod matkou. Zejména na delší vzdálenost je 

důležité, aby se mládě mohlo napít. Volný prostor, kontakt s matkou a neomezený přístup k 

mléku jsou výtečné antistresanty. Kobyla musí být uvázána na obě strany (ale volně), aby se 

nemohla otočit. Samozřejmě, že absence středové přepážky zvyšuje riziko šlápnutí kobyly na 

hříbě. Sama o sobě to neudělá, zapříčinit to může neopatrná jízda, nebo krizová situace na 

silnici, kterou nikdy nelze vyloučit. Potenciálně ji však lze omezit na minimum. Řidič zkrátka 

musí jet o to opatrněji, předvídat situace a doslova myslet za ostatní účastníky provozu. 

Potom je přeprava opravdu bezpečná. Instalace přepážky mezi kobylu a hříbě mívá za 

následek paradoxní situaci, že do cíle dojedou oba dva nacpaní v jednom stání. 

Bezpodmínečné je sledování kamerovým systémem.  
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Hřebci: 

Zde dvojnásob platí dobrý odhad konkrétní situace, zejména povaha hřebce (-ů). U jakékoliv 

přepravy hřebců je nutná separace hlavovou přepážkou. U přepravy hřebce s klisnou jde 

dokonce o legislativní povinnost! Nestačí však mříž, skrze kterou k sobě mohou koně čichat.  

     Hřebec + valach - pokud se dodrží nejzákladnější pravidla, nemusí být tato situace 

problémová. Naložení valacha za hřebcem a dostatečné oddělení obou většinou dostačuje. 

     Hřebec + hřebec – nebývá problém s jedinci z hřebčího stáda, nebo obecně s hřebci, kteří 

se znají. U ostatních je důležité nejprve je na sebe otupit např. přes box, aby si nezačali 

ujasňovat hierarchii ve vleku během jízdy. 

     Hřebec + klisna – klisnu v říji je zakázáno přepravovat společně s hřebcem. V ostatních 

případech je potřeba zabránit čichání k sobě a klisnu naložit až za hřebcem! Většinou bývá 

větší problém s klisnou, která mimo říji nesnese vedle sebe hřebce a kope po něm. Hřebci 

paradoxně bývají v relativním klidu. 

 

Postižený kůň: 

Záleží na konkrétním případu nemoci nebo zranění. Nakládání a jízdu je nutné uzpůsobit 

povaze postižení. Vážné případy, kdy by běžnou přepravou hrozilo zhoršení stavu, vyřeší 

Koňská Záchranka. Je uzpůsobena na přepravu v závěsu, nebo v leže tak, aby kůň co nejméně 

trpěl. U vážných případů je pacient doprovázen veterinárním lékařem. 

 
 

Problémový kůň:  

Nejčastější syndrom – „lehací kůň“. Týká ca. 10% koní a je získaný! Objeví se, když koně 

veze někdo nezkušený a projíždí zatáčky rychleji a principiálně chybně, tak, že je kůň 

nedokáže ustát. Ale stejně tak ho lze zase odstranit. Týká se většinou vyšších a mohutnějších 

koní (těžiště vysoko). Pevná středová přepážka nedovoluje koním rozkročit se ještě o něco 

víc, a proto se v zatáčce navalují na stěnu. Nohy potom logicky podjíždí a kůň hrabe po 

protější stěně. Navalování se projevuje jen na jednu stranu, existují však výjimky, kdy kůň 

„řeší“ obě zatáčky. Podstatné zlepšení během jízdy nastane po úplném odstranění středové 

přepážky, nebo alespoň po jejím otevření. I potom je však nutné jezdit opatrněji. Když už 

začnou koni nohy podjíždět příliš, reflexivně dá vnitřní nohu pod sebe a zůstane stát. A to je 

přesně to, co pomůže - aby kůň dal nohy od sebe a znovu se rozkročil. Konečné řešení je však 

dlouhodobější a vyžaduje zkušenosti, kůň totiž musí znovu získat ve vozíku sebedůvěru, že 

zatáčku ustojí. Jedná se totiž o psychický problém. Nezbytný je kamerový systém a přesně 
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sledovat ve kterém okamžiku a na jaký podnět si kůň lehá na stěnu. Je potřeba počítat i s 

variantou, že problém nepůjde odstranit a kůň bude muset jezdit samotný. 

Dálková přeprava: 

Svojí fyzickou, ale hlavně psychickou náročností se řadí též do kategorie speciální přepravy. 

Mohou ji nabízet pouze zkušení, registrovaní přepravci, proto jen v bodech: 

     - během vícedenního transportu krmit pouze senem, nebo minimální dávkou velmi 

nízkoenergetických granulí. Zabrání se tak kolikovým stavům a zchvácení kopyt. O to 

důsledněji však dodržovat pitný režim. 

     - pro koně (i řidiče) je vhodnější rozdělit trasu na více částí s možností přenocování ve 

stáji, než se snažit vše ujet na jeden zátah. Optimální jednodenní trasa je do 1.000 kilometrů a 

12 hodin cesty, s ohledem na konkrétního koně i méně. Po složení koně delší dobu povodit 

nebo lehce olonžovat a uvolnit tak zatuhlé svaly. 

     - kvůli abnormálně dlouhé době strávené v přepravníku je vhodnější zvolit pohodlnější 

kamion, nebo alespoň luxusní vlek s komfortním podvozkem. 

 

     
 

   

Teorie jízdy – bezpečnost přepravy 

Ani autoškola nenaučí začátečníka řídit vozidlo, pouze ho seznámí s jeho ovládáním. Stejně 

tak i tento příspěvek (podobně jako všechny ostatní návody) neudělá z laika profesionálního 

přepravce koní. Umění je potřeba získávat postupně sledováním zkušenějších a nejlépe 

samotnou praxí. 

 

Přesto je vhodné zaměřit se alespoň na pár důležitějších momentů: 

1. Připojení vleku – méně zkušení by si měli pro navigaci k zacouvání k vleku pozvat 

pomocníka. Závěs musí dokonale zaklapnout do tažného zařízení. Před rozjezdem je nutné 

zvednout pomocné kolečko a zkontrolovat vnější osvětlení vleku. 
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2. Rozjezd, samotná jízda, brzdění a zastavení musí proběhnout jako by na palubní desce 

vozidla stála sklenice s vodou, která se nesmí vylít. Všechny manévry musí být plynulé, často 

je nutné nechat spojku proklouznout více než při normální jízdě.  

3. Bezpečné brzdění – brzdná dráha je o mnoho delší, proto je bezpodmínečné sledovat 

provoz ve větší vzdálenosti před vozidlem.  

4. Úplné zastavení – místo k zastavení si pohledem zvolit předem, nelze zastavit okamžitě a 

kdekoli, důležité je jemné dobrzdění do úplného zastavení. 

5. Průjezd zatáčkou s koňmi je naprosto odlišný od běžné jízdy. Chybně projetá zatáčka má za 

následek syndrom „lehacích koní“. Správný princip projetí zatáčky spočívá v tom, že se 

rychlost upraví ještě před zakřivením vozovky a zatáčka se pak projíždí konstantní rychlostí 

bez zrychlování, ani zpomalování. Plyn se přidá až je souprava opět na rovném úseku. 

6. Couvání – nejsložitější manévr s vlekem. Než dojde k jeho perfektnímu zvládnutí, je 

potřeba jej nacvičit pod dozorem zkušenějšího „couvače“. 

 

 
 

7. Předjíždění – bránit jakkoli vlastnímu předjetí je hazard se životy všech, včetně koní! 

Pokud má dojít k předjetí jiného pomalejšího vozidla, je třeba si uvědomit, že bude trvat 

podstatně déle, než při jízdě bez koní. Při zvýšení rychlosti a vlivem aerodynamických vírů 

může dojít k rozhoupání vleku. 

8. Odbočení – kromě včasného přibrzdění a podřazení je dobré i znamení o změně směru dát 

více předem. Nic to nestojí a všichni okolo jsou dopředu informováni o snížení rychlosti a 

dalších záměrech řidiče soupravy. 

9. Provoz za vozidlem je stejně důležitý jako vpředu. Vždy je potřeba vědět, co se vzadu děje, 

včetně chování samotného připojeného vleku. 

 

 

 

Zdroj: Frederik Bednář – Domluvte se se svým koněm 

           Jezdectví č. 9,10,11/2009 

www.linefreecollection.cz 

www.pnh.wz.cz 

www.zivotopis.osobnosti.cz 

www.cbdb.cz  

 

 

http://www.linefreecollection.cz/
http://www.pnh.wz.cz/
http://www.zivotopis.osobnosti.cz/
http://www.cbdb.cz/

