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 Při obsedání koní může nezkušený jezdec a trenér mnoho zkazit.

 JAK SPRÁVNĚ       OBSEDNOUT KONĚ?
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 JAK SPRÁVNĚ       OBSEDNOUT KONĚ?

Obsedání mladých koní by měl vždy 
za dohledu zkušeného trenéra pro-
vádět citlivý a šikovný jezdec. Názory 
odborníků na obsedání se sice liší, 

ale základy a hlavně cíle jsou stejné. Různými 
metodami lze vychovat spolehlivého koně. 
Každý majitel, který svěří svého koně trenérovi 
k obsednutí, by se měl nejprve seznámit s jeho 
metodami a rozhodnout se, jestli právě takto by 
měl být jeho kůň obsednutý.

Není nic horšího, než když si nezkušený jez-
dec koupí mladého koně a očekává, že si ho 
dokáže bez problémů obsednout sám, ideálně 
pomocí jemu zatím nepříliš známé přirozené 
komunikace. Ovšem i  přirozená komunikace 
je založena především na respektu a až potom 
na důvěře. A pokud má být prováděna správně, 
je také tady důležitá pomoc odborníka, nestačí 
přečíst jednu knihu.

Spolu s odborníky jsme se snažili v bakalář-
ské práci porovnat různé přístupy a postupy při 
práci s mladými koňmi a obsedání. Snad budou 
majitelům koní alespoň trošku nápomocny.

Základní principy práce s mladým 
koněm pro sportovní ježdění

Kůň má velice dobrou paměť, to nám může 
ulehčit i  ztížit výcvik. Koňskou paměť využí-
váme ve výcviku častým opakováním cvičení, 
dostatečným časem pro oddech, odměnou 
a pochvalou. Pokud jezdec u koně vyprovokuje 
neposlušnost a odpor, kůň si to také zapama-
tuje. Ve výcviku lze výjimečně použít i  trest, 
který musí přijít okamžitě, aby kůň věděl, proč 
byl potrestán (Dobeš, 1997).

Remonta přichází do přípravy vybavena in-
stinktivním chováním, pokud ji budeme cvičit, 
dosáhneme časem automatizovaného cho-
vání. Pokud ji budeme školit, tj. apelovat na 
rozum a chápání, můžeme dosáhnout rozum-

ného chování, které je v souladu s objektivními 
podmínkami. Při cvičení pouze nacvičujeme 
drezurní prvky, při školení vysvětlujeme a po-
stupujeme od jednoduššího ke složitějšímu 
(Záliš, 2002).

Naším zájmem je vyčlenění selektivní pozor-
nosti směrem k  jezdci, předpokladem je roz-
víjení aktivního klidu koně, což označuje míru 
okamžitých možností přijmout a splnit poža-
davek jezdce. S koněm je možnost dorozumět 
se pouze na úrovni equidů, vztah mezi jezdcem 
a koněm musí být založen na dominanci a sub-
misivitě, toto uspořádání by mělo vzniknout 
samozřejmě a přirozeně. Jezdec musí být přiro-
zeným vůdčím typem, ne si na to jen hrát. Dů-
ležitá je velkorysost ze strany jezdce, která dává 
koni právo na omyl. Pokud jezdec nedovolí koni 

beztrestně udělat chybu, produkuje neurotiky. 
Konflikt je normální událost, která musí být ře-
šena bez emocí, skutečná dominance jezdce 
musí být vyjádřena co nejméně, abychom koni 
poskytli autonomii. Každý tvor musí mít mož-
nost být sám sebou. Trvalý úspěch s  koněm 
může mít jenom ten, kdo je schopen mu dát 
vztah. V případě dlouhodobého nedorozumění 
koně a jezdce dochází u koní k neurózám, koni 
je odepřeno východisko ze situace, nesmíme 
požadovat něco, co kůň nedokáže udělat (Záliš, 
2002).

Dvě publikované studie (Baer et al, 1983; . 
Baker a Crawford, 1986 in McCall, 1990) uká-
zaly, že se koně neučí pozorováním jiných koní 
při vykonávání určitých úkolů. Koně, kteří pozo-
rovali jiné koně, nedělali při učení větší pokroky 
než ti, kteří neměli možnost nikoho pozorovat. 

Základní dorozumívací prostředky mezi 

jezdcem a koněm jsou hlasové pomůcky, bičík, 
sed jezdce, tlak holení, kolen a stehen, otěže. 
Hlasové pomůcky a  bičík jsou nejzákladnější 
pomůcky při počátečním výcviku koně. Bičík 
by neměl u koně způsobovat strach. Pomocí 
otěží jezdec určuje směr pohybu koně, tempo 
a  chod. Tlak nohou zajišťuje pohyb vpřed 
(Dušek a kol., 2010). Při práci s koněm ze sedla 
bychom nikdy neměli vyvíjet větší tlak pomocí 
rukou, než pomocí nohou (Kyrklund and Lem-
kow, 2009). Sed jezdce přímo působí na páteř 
a hřbetní svalstvo koně, má význam pro kva-
litu pohybu a zastavení. Kůň se pohybuje tím 
směrem, kam se vychýlí hmotnost jezdce a má 
snahu vyrovnávat těžiště (Dušek a kol., 2010).

Pokud pracujeme společně s koněm, mělo 
by to nejen jednoduše vypadat, ale také by 
to mělo být jednoduché, pro nás oba. Jedině 
tak může tato práce uspokojovat obě strany 
(Kyrklund and Lemkow, 2009). 

Ustájení koní 
Důležitá je výchova hříběte ve stádě, to 

koně naučí respektovat výše postavené je-
dince a podřídit se jim, nezačínat bezdůvodně 
konflikty, důvěřovat i  jiným, ne jenom sobě 
(Švehlová, 2003). Vzetí remonty do výcviku 

by nemělo znamenat omezení pohybu, volný 
pohyb ve výběhu či pastva by měly zůstat za-
chovány (Záliš, 2001).

Důležité je, aby se kůň 24 hodin denně ne-
nudil v boxu, neměl by být ve stáji sám, aby se 
neučil různým zlozvykům a neposlušnosti. Také 
dostatek denního světla má vliv na chuť k práci 
(Dobeš, 1997).

Věk, kdy s koněm začínáme praco-
vat 

Už v prvních dnech a  týdnech by se mělo 
hříbě dostat do kontaktu s nejrůznějšími typy 
podnětů, s kterými se bude jako sportovní kůň 
v budoucnu setkávat. Tímto co nejdříve koně 
civilizujeme. Musíme k sobě přitahovat pozor-
nost a  postupně budovat zrání mozkových 
schopností koně (Záliš, 2002). 

Je důležité, aby byl chovatel s koněm v kon-

Pokud jezdec u koně vyprovokuje neposlušnost 
a odpor, kůň si to zapamatuje.

Obsednutí mladého koně je velice důležitý milník v jeho 
životě. Kvalita provedení tohoto úkonu ovlivní celý zbytek 
života koně. Jelikož potřebujeme jak pro rekreaci, tak pro 
sport koně psychicky vyrovnaného, který s důvěrou 
podstupuje další prvky výcviku, musíme ho již před 
obsednutím naučit, že se člověka ani nových věcí bát nemusí.  
A toho bez citlivého a důsledného přístupu nedocílíme.
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taktu již během jeho pobytu na pastvině, 
aby zkrotl a nebál se. Mnozí chovatelé dělají 
chybu, že pošlou koně po odstavu na pastvinu 
a dlouho se jim nikdo nevěnuje, kůň se tak člo-
věku vzdaluje. To se projeví potížemi při obse-
dání (Paalman, 1998).

Včasná výchova hříběte je stejně důležitá 
jako obsedání a následný výcvik, již v prvních 
dnech života bychom měli hříbě vodit, dotýkat 
se ho, zvedat mu nohy. Postupně také navy-
káme na uvazování (Velká kniha o chovu a vý-
cviku koní, 1995).

Roční koně stále pravidelně provádíme, 
můžeme je připravovat na sedlo tak, že jim při-
pínáme lonžovací obřišník, dvouletého koně 
můžeme pomalu seznámit s lonžováním. Do 
věku tří let nesmí kůň pracovat pod sedlem, 
protože není ještě plně vyvinutý. Některá ple-
mena se obsedají předčasně, ale to jim do bu-
doucna nijak neprospívá (Hermsen, 1998).

Wolff, A and Hausberger,M (1995) prokázali, 
že schopnost koní ve věku 1 až 3 roky plnit pro-
storové úlohy není závislá na konkrétním věku, 
ale klisničky se učí rychleji než hřebečci. Toto je 
potřeba vzít v úvahu při výcviku.

Mader a Cena (1980) in McCall (1990) uvádí, 
že starší koně vykazují pomalejší tempo učení, 
než mladší koně. Tento pokles výkonu koně 
může být způsoben poklesem reaktivnosti 
u starších koní. 

Výzkum, který prováděli Fiske a Potter (1979), 
ukázal úzkou souvislost mezi emocionálním 
chováním koně při výcviku a celkovým dosa-
ženým stupněm výcviku. Méně emocionální 
koně v budoucnu podávali lepší výkony a byli 
lépe jezditelní. Koně, kteří byli už od hříběte 
průběžně vychováváni, nebyli při pozdějším 
výcviku tolik emocionální. 

Základní výcvik koně by měl začít nejdříve po 
jeho třetím roce (Dobeš, 1997).

Dušek a kol (2010) zastává názor, že s výcvi-
kem u teplokrevného koně můžeme začít ve 
2,5 letech a u chladnokrevného již ve 2 letech.

Beran (2009) upřednostňuje obsedání koní 
ve třech letech, protože v tomto věku nemají 
ještě rozvinuté sebevědomí a  je pro ně tedy 
snazší podřídit se jezdci. Ani jejich tělesná mo-
hutnost a vytrvalost není v tomto věku ještě 
taková, aby umožnila příliš tělesně vzdorovat. 

Frekvence a délka tréninku
První dva měsíce s koněm denně pracujeme 

půl hodiny na lonži se chambonem, aby získal 
potřebné svaly (Paalman,1998). Beran (2009) to 
vidí jinak, sice také lonžuje denně, ale zpočátku 
nikdy déle než 10 minut, u flegmatických koní 
spíše kratší dobu a rázněji, u čilých koní klidněji 
a déle.

Trenéři by měli vzít v úvahu, že koncentrace 
pomáhá při učení a dlouhé lekce jsou neefek-
tivní. Výhodnější je tedy mít více kratších lekcí 
než méně delších (McCall, 1990).

První lekce koně pod jezdcem by neměly 
trvat déle než 20 minut, abychom koně příliš 
nezatížili (Dušek a kol., 2010).

Mladý kůň se neumí soustředit dlouho, je 
tedy lepší pracovat krátce třeba i  několikrát 
denně, zpočátku pracujeme pouze pět minut. 
Pokud bychom se snažili udržet pozornost 
déle, kůň by ztrácel o práci zájem a stal by se 
neochotným (Švehlová, 2003). 

Koni musíme dát na vše dostatek času, na 
druhou stranu bychom však neměli časem 
mrhat. Pokud se nám zrovna při práci nedaří, 
zkusíme to druhý den znovu (Kottas-Helden-
berg, 2010).

Lonžování přes kavalety by nemělo trvat 
déle než 20 minut a mělo by se opakovat nej-
častěji jednou za 8 dní, abychom koně nepřetí-
žili (Klimke, 2005).

.

Osoby, které s koněm pracují
Základní výcvik koně mají od začátku do 

konce provádět jezdci, kteří jsou lehcí, schopní 
a vycvičení. Tito jezdci by se neměli u jednotli-
vých koní střídat (Dobeš, 1997). Dobrý jezdec 
může být jen ten, kdo se naučí rozumět a na-
slouchat koním. Dobrý trenér by měl vždy jed-
nat v zájmu koně (Collins, 2006).

Minařík (červenec 2012, pers.comm.) říká, že 
i k lonžování je potřeba mít zkušenost, jeden 
kůň z  deseti při obsedání zlobí, ostatní až 
potom, když se dostanou do kondičky.

Remontu by měl pokud možno ošetřovat 
jeden ošetřovatel (Dušek a kol., 2010).

Jindra (červenec 2012, pers.comm.) tvrdí, 
že člověk, který koně obsedá by měl být mini-
málně cvičitel. 

Navykání na uzdečku
Beran (2009) čeká s prvním uzděním do té 

doby, než se kůň seznámí se sedlem. U ostat-
ních autorů není pořadí uvedeno.

Chceme-li nasadit uzdečku mladému koni, 
který se bojí, nesmíme k němu přistoupit ze-
předu směrem k hlavě, ale opatrně se přibli-
žujeme a neděláme žádné nečekané pohyby. 
(Paalman, 1998). Při vkládání udidla otevíráme 
koni hubu co nejjemněji pomocí palce levé 
ruky, který zatlačí na pysky koně (Beran, 2009). 
Problém může nastat, když kůň neotevře hubu, 
když mu tam chceme vložit udidlo. Vezmeme 
si tedy zároveň s udidlem do ruky oves nebo 
mrkev, kůň pak vezme udidlo společně s pa-
mlskem (Paalman, 1998). Nikdy netlačíme udi-
dlem na přední zuby koně (Beran, 2009). 

Uzdečku bez otěží nejprve nasazujeme přes 
stájovou ohlávku, pokud je udidlo příliš stu-
dené, můžeme ho ohřát v dlani. Musíme dát 

Koně, kteří byli už od hříběte průběžně vychováváni, 
nebyli při pozdějším výcviku tolik emocionální. 
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 Před obsedáním by měl kůň umět chodit na lonži.  Lonžujeme ho na obnosku a postupně ho zvykáme na sedlo.  

Zdeňka
Poznámky k textu
SEM FOTO ZE STRANY 13A TOTO FOTO NA STR. 13



www.jezdectvi.cz     duben 2013 / 13

 



pozor, aby koni uzdečka nebyla malá. Necháme 
koně chvíli v boxu s uzdečkou pod dozorem 
ošetřovatele a poté ho s uzdečkou provádíme 
20-30 minut, vodítko je zapnuté do ohlávky 
(Dušek a kol., 2010). Jiný postup popisuje Beran 
(2009), přes uzdečku nasadí lonžovací obnosek, 
koně nasedlá a lonžuje ho s plnou výstrojí, při-
čemž je velmi důležité, aby šel kůň dostatečně 
vpřed. Pokud kůň takto poslouchá na lonži ve 
všech chodech, je připraven k obsednutí, ob-
vykle to trvá tři až šest týdnů.

Je vhodné začínat s jednoduchým stihlovým 
udidlem a  hannoverským nánosníkem, který 
drží udidlo v  hubě koně v  optimální poloze. 
Vždy je lepší, když je udidlo v hubě výše, kůň 
se tak nenaučí přetahovat jazyk přes udidlo. 
(Beran, 2009).  

Snímání uzdečky je potřeba věnovat zvláštní 
pozornost, je nutné počkat, až kůň sám udidlo 
vyplivne, aby mu nenarazilo do zubů. V  bu-
doucnu by pak mohl mít s uzděním problémy 
(Beran, 2009). 

Předtím než budeme koně navykat na sedlo, 
použijeme obřišník, remonta se tak seznámí 
s pocitem popruhu kolem svého těla. Teprve 
potom začínáme navykat na sedlo (Velká kniha 
o chovu a výcviku koní, 1995).

Navykání na sedlo
Ideální je provádět první sedlání v boxu, kůň 

je neznámém prostředí klidnější (Paalman, 
1998). Beran (2009) doporučuje něco jiného, 
první setkání se sedlem by mělo proběhnout 
v  jezdecké hale nebo v ohrazeném prostoru, 
máte tak lepší možnost uniknout před neoče-
kávanou reakcí koně než v boxu. K obsedání je 

vhodné použít skokové nebo školní sedlo. Nej-
prve koně lonžujeme, pak ho zastavíme a uká-
žeme mu sedlo.

Ze sedla sundáme třmeny a  třmenové ře-
meny a  nejprve necháme koně, aby si sedlo 
prohlédl. Nejprve zvedáme sedlo nad hřbet 
koně, opakujeme tak dlouho, než je kůň úplně 
klidný, nakonec položíme koni sedlo na hřbet 
(Velká kniha o chovu a výcviku koní, 1995). Dů-
ležité je, aby kůň celou dobu klidně stál, pokud 
se to nedaří, opakujeme tento postup po dobu 
několika dní, dokud kůň nepřijímá sedlo bez 
rozčilení. Teprve potom můžeme jemně za-
pnout podbřišník (Beran, 2009). 

Musíme dát pozor, abychom sedlo nepoložili 
na srst otočenou v protisměru, položíme tedy 

sedlo koni na kohoutek a sjedeme s ním o malý 
kousek dolů (Dušek a kol., 2010).

Remontu sedláme tak, aby podbřišník ležel 
přední hranou na čtyři prsty za loktem, a často 
přesedláváme, dokud si podbřišník v prsní kosti 
nevytlačí žlábek, kam patří. Podbřišník musí být 
na obou stranách zapnut stejně vysoko, jinak by 
mohl táhnout sedlo ke straně. Uzdění i sedlo by 
mělo koni dobře sedět, aby je mohl brzy přestat 
vnímat (Záliš, 2001).

Používáme elastický podbřišník a  nechá-
váme ho zpočátku zapnutý volněji, protože 
mladý kůň se při dotahování neumí nafouknout 
a tlak podbřišníku ho překvapí až v prvních kro-

cích. Aby sedlo zůstalo ve správné poloze, pou-
žijeme poprsník. Vhodné je použít staré sedlo 
a uzdečku pro případ, že by se kůň začal drbat 
o stěnu. 

Po nauzdění a nasedlání necháme koně stát 
klidně v boxu, aby si zvykl. Po čtvrthodině sedlo 
dotáhneme o  jednu až dvě dírky. Odsedlání 
provádíme opatrně, aby podbřišník nepraštil 
koně do nohy, mohl by uskočit a shodit sedlo 
na zem (Paalman, 1998). Beran (2009) píše ve 
své knize, že po nasedlání je naopak důležitý 
pohyb vpřed, pokud byl kůň několikrát v klidu 
nasedlán a odsedlán, začneme ho se sedlem 
lonžovat. Pokud je nadále klidný, spustíme 
třmeny dolů, aby volně visely a kůň si zvykal na 
dotyky na svých bocích, to ho připraví na pří-

tomnost jezdcovy holeně.

Vlastní obsednutí
S obsednutím syrového koně je dobré začít 

na jaře, kůň tehdy není tlustý a není tak vzdo-
rovitý jako v jiných ročních obdobích (Paalman, 
1989). Je vhodné koně nejprve opohybovat ob-
vyklým způsobem a až poté začít s obsedáním 
(Dušek, 2010).

Podle Směrnic jezdectví a vozatajství (1998) 
by mělo první nasednutí proběhnout na lonži 
v ohrazeném prostoru, nejlépe v hale. Třmeny 
by měly být tak krátké, aby jezdec mohl koni 
odlehčovat hřbet. Známá osoba by měla koně 

Důležité je, aby kůň celou dobu při sedlání klidně stál, 
pokud se to nedaří, opakujeme tento postup po dobu 
několika dní, dokud kůň nepřijímá sedlo bez rozčilení.

 Koně lonžujeme na obě ruce. 

 U sedla poté můžeme spustit třmeny. 
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Jezdec se opatrně dotýká koně po celém 

těle, poté vloží jednu nohu do třemenu, po-
malu se vytáhne vzhůru a zase se spustí dolů. 
Pokud zůstane kůň klidný, může jezdec při 
příštím pokusu nasednout, musí se však vy-
hnout neočekávaným dotykům. Lonžér koně 
pochválí a  jezdec opatrně sesedne (Beran, 
2009). V rámci první lekce s jezdcem na lonži se 
kůň naučí reagovat na zatížení jezdcem v kroku 
a v klusu. Na konci lekce je vhodné nasednutí 
a sesednutí několikrát zopakovat. Je důležité 
neustále kontrolovat veškerou výstroj, jestli 
správně sedí a zajistit, aby lekce netrvala příliš 
dlouho (Směrnice jezdectví a vozatajství, 1998). 
Beran (2009) naopak opakuje pouze nasedání 
a sesedání několik dní po sobě, dokud kůň vše 
nepřijme jako přirozenou věc. Následně nej-
prve koně s jezdcem vodí několik dní, teprve 
potom začne koně s jezdcem lonžovat, jezdec 
zatím stále zůstává pasivní.

Do sedla jezdce vysadíme ideálně v rohu jíz-
dárny, aby kůň nemohl tak snadno nečekaně 
uskočit (Hermsen, 1998).

Pokud kůň při nasedání začne couvat, ob-
vykle to dělá ze strachu, neměli bychom ho 
tedy trestat, ale necháme ho couvat, dokud 
sám nezastaví. Předčasné vykročení koně při 
nasedání může být způsobeno tím, že jezdec 
zasune nohu příliš hluboko do třmenu, a špič-
kou  tak koně ruší. Po nasednutí zůstává jezdec 
několik kroků v lehkém sedu, nezatíží tak ihned 
hřbet koně (Paalman, 1998).

Zpočátku koni při nasedání podáváme oves, 
aby si nasedání spojil s  něčím příjemným. 
Dobré je i použití staršího koně, který stojí opo-
dál a dodává odvahu (Dobeš, 1997).

Jezdec by měl mít k dispozici nákrční řemí-
nek, aby se ve snaze udržet rovnováhu neza-
chytil za otěže (Dušek a kol., 2010).

Další lekce můžeme koni usnadnit použitím 
vodícího koně, mladý kůň se pak přizpůsobí 
směrem i rychlostí. (Směrnice jezdectví a vo-
zatajství, 1998). Při prvním naklusání se jezdec 
nejprve snaží zůstat sedět a postupně přechází 
v lehký klus, aby se kůň nevyděsil při jezdcově 
zvednutí. Pokud se kůň pohybuje na lonži 
s jezdcem ve všech chodech, je možné ho začít 
zvykat na jezdcovy pomůcky (Beran, 2009). 
Aby se kůň naučil pobídku holení, je vhodné 
použít nejprve hlasové pomůcky a bičík. Jezdec 
musí jezdit koně dopředu a nerušit ho otěžemi 
v hubě. Pokud chce kůň cválat, můžeme ho ne-
chat, ale musíme odlehčit hřbet a necválat příliš 
dlouho, protože si kůň ještě neupevnil rovno-
váhu. Je vhodné často zařazovat přestávky 

(Směrnice jezdectví a  vozatajství, 1998). Po 
skončení výcvikové lekce se snažíme, aby kůň 
při sesednutí klidně stál (Dušek, 2010).

Po obsednutí musí jezdec koni vysvětlit 
význam pomůcek dávaných rukama a  hole-
němi. Postupuje se od jednoduchého ke slo-
žitému tak, že se od sebe jednotlivé pomůcky 
co nejdůrazněji oddělují, pracují tedy ruce bez 
nohou a nohy bez rukou. Vše se nejprve pro-
vádí ze země a pak ze sedla, nejprve v zastavení 
a poté v kroku. Jakmile je to možné, upevní se 
naučené reakce v klusu a ve cvalu (Karl, 2008). 
Lonžér nadále dává koni pomůcky a  jezdec 
pomůcky přidává, postupně lonžér pomůcky 
přestává používat a kůň se stane zcela závislý 
na pomůckách jezdce. Pokud jezdec necítí žád-
nou odezvu na pomůcku holení, použije bičík 
na plec koně (Beran, 2009).

K nacválání bychom měli nejprve přistupo-

vat z dopředného klusu, kůň by měl být lehce 
přistaven ven. Pokud bychom ho přistavěli 
dovnitř, přenesl by svou váhu ven a nacválal 
by do kontracvalu. K zastavení vyvine jezdec 
jemný tlak na obě otěže, pokud kůň zareaguje 
správně, jezdec ho slovně pochválí a prodlouží 
otěže. Přechody a zastavování by se měly pro-
vádět co nejčastěji (Beran, 2009).

Honza Bláha: práce s  mladým 
koněm v rámci přirozené komuni-
kace 

Jedním z oslovených horsemanů byl i známý 
Honza Bláha. Ochotně zodpověděl všechny do-
tazy. Zde uvádíme jeho názory.

Pro sportovního koně je dobré využít bo-

xové ustájení. Pro nesportovního koně je nej-
lepší, když může žít ve stádě se všemi věkovými 
kategoriemi. Pokud bychom chovali odděleně 
mladé koně, nemají možnost učit se od starších. 
Pokud jsou společně, mladí si spolu vyhrají, ale 
zároveň se učí respektovat a  napodobovat 
starší. Koně, které dáváme do stáda, už se musí 
umět chovat, aby si navzájem neublížili. Pokud 
nějaký kůň do stáda nezapadá, utvoříme mu 
podmínky někde jinde. Honza Bláha koně ne-
chává na pastvině celoročně.

S  klisnou pracuje ještě před připuštěním, 
pokud je hodná a má kladný vztah k člověku, 
hříbě už v matce vnímá kladně člověka. U lidí 
také studie již existují, u koní to funguje stejně. 
Po narození hříběte je proti imprintingu. Říká, 
že pokud ho neprovede odborník, znecitliví 
tak koně, odborník tyto metody nepotřebuje. 
Neodborně imprintingovaný kůň se ničeho ne-

Pokud kůň při nasedání začne couvat, obvykle  
to dělá ze strachu, neměli bychom ho tedy trestat,  
ale necháme ho couvat, dokud sám nezastaví.

 Zkoušíme se koně dotýkat.
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 Opatrně se položíme do sedla. 
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bojí a nic mu není svaté, nevysvětlíte mu, že má 
něco respektovat. Podle zkušeností instruktorů 
můžeme říci, že výsledky jsou v začátku dobré, 
ale v konečném výsledku špatné. Hříbě s mat-
kou zůstává v boxe s výběhem 9 dní, 9. den 
probíhá další připouštění. V tomto stadiu se ne-
jedná o žádné cvičení, kobyla k člověku přijde, 
hříbě přijde. Po 9 dnech jde hříbě s matkou na 
pastevní ustájení, výcvik žádný, jen každodenní 
pohlazení. Kůň se nemá nikam nahánět, člověk 
přijde a koně přijdou za ním. Vymažeme tak na-
věky koni lež, že kůň je lovená zvěř a my jsme 
predátoři, je to kůň domácí, nikdy jsme mu 
nedali informaci, že je někam vyháněn. Pokud 
už někdo tuhle informaci koni dá, je člověk pro 
koně predátorem. 

Pokud se kůň od narození nebojí, máme 
hodně práce hotovo. Na kování nebo veteri-
nární zákroky necháme hříbě s  matkou, aby 
se od ní učilo. V 6 měsících hříbě odstavujeme 
tak, že je společně přivedeme do místa, kde se 
hříbě narodilo, odvedeme klisnu od hříběte 
a necháme ho tam s jiným koněm ze stejného 
stáda. Vždycky když hříbě řehtá, přijdeme za 
ním a hladíme ho, je potřeba se mu věnovat, 
hříbě je tak zvyklé na člověka a vždycky ho rádo 
vidí. Po 14 dnech vrátíme hříbě zpět do výběhu. 

Důležité je nechodit s  hříbětem na volno 
do lesa, pouze by se naučilo neřízeně běhat 
po okolí. V roce věku není třeba vehementně 
začít cvičit, důležité je, aby si užili mládí. Ve 
dvou letech se koni týden až dva týdny vě-
nujeme, dáme je do stáje a intenzivně s nimi 
cvičíme. Otestujeme si koně v tom, co s ním do 
budoucna chceme dělat. Skokového koně si 
prohlédneme ve volnosti apod. Naučíme koně 
zastavovat, procvičíme zvedání nohou, chození 
do vleku. Můžeme si na něj klidně i sednout 
a potom ho dám zpět na pastvinu. Výhodné je, 

že už víme, jak se chová, jaké má možnosti do 
budoucna a jestli si ho budeme chtít nechat. 
Pak koni dáme půl roku volno. 

Neučíme koně žádné triky: lehání, španělské 
kroky, piafu, vzpínání, stranové chody, pokud 
by to uměl, mohlo by se to rozvinout v nežá-
doucí chování pod sedlem.

Ve 2,5 letech 14 dní práce zopakujeme, ve 3 
letech na koni jednou za týden jezdíme. 

Tyto metody lze aplikovat i na koně, kteří 
nebyli od mládí takto vychováváni, je to však 
o něco náročnější, než si kůň zvykne.

Honza Bláha jezdí na tříletém koni 1x týdně. 
Čas nestopuje, pokud má kůň energii na to, 
aby se s člověkem pral, nechá ho, aby o energii 
přišel. 

Člověk, který pracuje s mladým koněm, by 
měl mít kvalifikaci. Nejde o certifikaci, ale musí 
o koních něco vědět. Začátečník by si neměl 
mladého koně vůbec kupovat, problémy se 
pak těžko řeší. 

Honza Bláha mladé koně nevodí, jsou na-
učeni, že za ním přijdou sami a následují ho.

Nedoporučuje také žádné chození v kruhu 
ani lonžování koní, pokud to není nutné kvůli 
zdraví koně.

Jako první věc musíme koně naučit, že když 
se něco děje, má zastavit a podívat se.

Bláha potřebuje ve 4 letech, aby ho kůň 
miloval. Když chvátáme, musíme vytvářet me-
todické postupy. Pokud nikam nespěcháme, 
vše stačí udělat tak, jak to cítíme v závislosti na 
aktuální náladě koně. Když je kůň v klidu, jde to. 
V rámci základního vychování koně odpadají 
problémy s výcvikem. Jeden den ke koni přijdu 

do výběhu, sedlo mu ukážu a odejdu, další den 
přijdu zase o kousek blíž, nakonec na něj sedlo 
položím, přitom požaduji, aby se stále choval 
jako normálně. Při navykání na nové věci není 
třeba koně držet nebo někam uvazovat, pokud 
je již vychovaný.

Honza Bláha nepopisuje žádné postupy při 
obsedání, prostě si na koně sedne.

Věk, kdy začínáme s koněm praco-
vat

Ve skokovém sportu jsme požádali o spo-
lupráci pány Aloise Starostu, Jaroslava Jindru 
a Tomáše Navrátila. I když jsme hodnotili velmi 
mnoho ukazatelů ovlivňujících práci s mladým 
koněm, zde uvádíme 3: věk, kdy s koněm za-

čínáme pracovat, frekvenci a  délku tréninku 
a vlastní obsednutí. 

Alois Starosta tvrdí, že obsedání trvá déle, 
pokud koně nejsou na člověka zvyklí. Ideální 
podle něj je, když se s koňmi manipuluje už 
od hříběte. Měla by být možnost, kromě neo-
mezeného výběhu, používat stáj nejen při ne-
přízni počasí, ale také pro individuální krmení 
a korekturu kopyt. K tomu je třeba, aby hříbě 
umělo chodit na vodítku, zůstalo chvíli uvázané 
a zvedalo nohy. Říká také, že začít s obsedáním 
a s ním souvisejícími činnostmi je ideální pro-
vést mezi 2,5 až 3 roky, protože mladší kůň se 
učí snadněji a nemá tolik síly, aby vzdoroval.

Jaroslav Jindra začíná s  koněm pracovat 
na podzim, když ho přivede z pastvy, první 3 
měsíce se jedná pouze o  navázání kontaktu 
s lidmi, koně uvazujeme, vodíme, zvedáme mu 
končetiny. Další rok probíhá sportovní příprava. 

Honza Bláha nepopisuje žádné postupy při obsedání, 
prostě si na koně sedne.

 Zkusíme nasednout pomocí třmenu. 
 V klidu a lehce dosedneme plnou vahou do 
sedla. Koně stále chválíme a mluvíme na něho.
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Pokud bychom koně obsedali v létě, mohly by 
se jim vytvořit při pocení opary od podbřišníku. 
V zahraničí je trend klisny ve 3 letech obsed-
nout a zároveň v tomto období připustit. Ve 
4 letech porodí a pokračuje se s nimi v práci, 
pak začínají sportovat v pěti letech. Výhodou 
je, že brzy poznáme nejen jejich výkonnost, ale 
máme už i potomka, kterého můžeme posou-
dit. Dobrou klisny můžeme potom stáhnout 
ze sportu a využívat ji jen v chovu. Pokud se 
kůň obsedne mezi 3. a 5. rokem, neměl by být 
problém s jeho chováním při obsedání, který 
by souvisel s věkem. Po pátém roce se koně 
všechno hůř učí, před 3. rokem kůň ještě není 
úplně vyvinutý.

Tomáš Navrátil zastává názor, že už od 
hříběte by se měly koním zvedat nohy, aby 
nekopala, až bude potřeba udělat korektura. 
Dokud jsou ještě malí a nemají sílu, jde to lépe. 
Obvykle začíná s prací ve 3 letech, když koně 
přijdou z hříbárny. Hřebci se kvůli zkouškám 
obsedají dřív. S prací začínají obvykle 4 měsíce 
před zkouškami, aby se nemuselo chvátat. 
Pokud koně obsedáme nejdříve těsně před 

třetím rokem a nejpozději ve 3,5 letech, neměly 
by se vyskytnout problémy. U starších koní je 
víc problémů, protože už mají své názory a sílu.

Frekvence a délka tréninku
Podle Aloise Starosty má lekce s  mladým 

koněm trvat, podle jeho individuálních a mo-
mentálních možností, přibližně mezi 10 až 40 
minutami, ježdění střídáme s lonžováním a vol-
nem ve výběhu, ten však poskytujeme koni 
každodenně. Koně se snažíme neunavovat, při 
náznaku únavy práci ubereme. 

Podle Jaroslava Jindry je vše specifické 
podle charakteru koně. Když na něj nasedne, 
udělá pár lehkých cviků, klidně stačí 10 minut 
práce, první týden určitě pracuje každý den. 
Když už potom na koni jezdí sám bez použití 
lonže, nemusí pracovat denně. Když je kůň 

hodný a ochočený, stačí pracovat 2-3 
měsíce 4x týdně, někdy na lonži a mi-

nimálně jednou týdně musíme 
zařadit úplný odpočinek. Pokud 

má kůň hodně energie a chce 
běhat, můžeme pracovat déle, 
aby se přebytečné energie 
zbavil. Línému koni dáváme 
kratší úseky práce, abychom 
ho neotrávili. Zkušený člověk 
dokáže odhadnout, kdy je čas 

ukončit práci. 
Podle Tomáše Navrátila na 

začátku stačí krátká doba tréninku, 
ale pracujeme každý den, aby kůň 

nezapomínal, stálé opakování je velmi 
důležité. Postupně přidáváme zátěž. Vždy 

1x v týdnu může mít kůň klid. V hřebčinci koně 
pracují 5x týdně, o víkendu se nejezdí, mohou 
jít na kolotoč, případně se proběhnou v hale. 

Vlastní obsednutí
Alois Starosta navrhuje šetrný postup, od 

vodění se získáním respektu vůči člověku, 
přes lonžování s  používáním hlasových po-
můcek, na obnosku, s  uzdečkou, se sedlem, 
až po nasednutí jezdce. Poté je důležité mít 
spolehlivého koně-vodiče, za kterým se ob-
sednutý kůň nejlépe 2-3 měsíce obden lehce 
pohybuje a potom ho opět vypustíme do stáda 
a nejezdíme, necháme ho dospět třeba do 3,5 
až 4 let, „znovuobsedání“ je pak mnohem 
jednodušší. Vše záleží na individualitě koně 
a citlivém přístupu člověka. Každý kůň je jiný, 
s některým lze po několika dnech absolvovat 

 Zkoušíme koně pobídnout do kroku. 
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Pokud má kůň hodně energie a chce běhat,  
můžeme pracovat déle, aby se přebytečné energie 
zbavil. Línému koni dáváme kratší úseky práce,  
abychom ho neotrávili.

 Koně s jezdcem nejdříve vodíme. 

 Místo obnosku můžeme použít při obsedání 
uzdečku. Otěže fixujeme třeba podhrdelníkem. 
Foto Ivana Valešová

 Koně před obsedáním lonžujeme. Obsedat koně by 
měl zkušený jezdec. 

 Při obsedání musíme dodržovat bez-
pečnost a používat ochrannou helmu. 
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vyjížďku do terénu se zkušeným koněm-vodi-
čem, s jiným se musí pracovat mimořádně citlivě 
s ohledem na jeho psychiku.

Jaroslav Jindra popisuje, že když už je kůň 
navyknutý na lonžování, během několika dní 
přidáme uzdečku a sedlo, musí to proběhnout 
rychle, dokud kůň nezesílí. Čím větší má sílu, tím 
více může při obsedání bojovat. Sedlo dotahu-
jeme opatrně, je důležité sledovat vždy koně, jak 
na danou situaci reaguje. Podle toho lze usoudit, 
jak se kůň bude chovat, až ho budeme obsedat. 
Když se kůň něčemu brání, rozložíme tuto etapu 
na víc dnů, zpomalíme. Pokud obsedneme pří-
liš rychle, kůň se pak může bránit při nasedání 
a shazovat, může mít trauma do konce života. 
Obsednutí je vhodné provést v hale, jeden po-

mocník pomůže jezdci do sedla, druhý drží koně 
na lonži. Je dobré mít nákrční řemen, aby se jez-
dec mohl v případě potřeby zachytit, otěže jez-
dec nechá nejprve volně, aby koně nerušil, koně 
ovládá lonžér. Někdy mohou při obsedání místo 
sedla posloužit madla, kterých se jezdec může 
lépe chytit. Obsedání by nemělo být krocení 
koně, lepší je se s koněm domluvit, je to o chyt-
rosti a šikovnosti lidí, ne o síle.

Tomáš Navrátil tvrdí, že se koně musí nejprve 
navykat na stájové prostředí, domestikovat. 
Postupně navykáme na uzdečku a sedlo, důle-
žitá je denní práce, aby měli dost pohybu. Před 
započetím práce se koně obvykle proběhnou 
v hale, aby se zbavili přebytečné energie a sou-
středili se na práci. První nasedání probíhá ide-
álně s několika pomocníky, naléháme na koně, 
hodně chválíme, dáváme dobroty, teprve poté 
úplně nasedneme. Povodíme koně s jezdcem 
na malém kroužku, který postupně zvětšujeme. 
Všechny nové věci následně několikrát opaku-

jeme. Pomocník koně vodí. Koně se pomalu 
začínají učit na pobídky dopředu a hlavně na za-
stavení, které je nejdůležitější. Dobré je dát před 
mladého koně starého, kterého následuje, mladí 
koně to tak lépe chápou. Učí se zatáčet ideálně 
za starším koněm, kterého opět následují. Když 
už koně dobře chodí s jezdcem v kroku, mohou 
začít klusat, přidáváme přechody a velké kruhy. 
Postupně zvětšujeme vzdálenost od vedoucího 
koně a zkoušíme jezdit samostatně. Jezdec se 
vždy musí přizpůsobit koni. Pokud je s koněm 
velmi těžká práce, dá se z bezpečnostních dů-
vodů použít několikrát sedace, ale většinou to 
není nutné.

Ve sportu panuje shoda, že obsedat koně by 
měl pouze zkušený člověk, někteří doporučují 

kvalifikaci, jiní soudí podle vlastností 
a dovedností člověka. Trenéři v praxi 
rozhodně nedoporučují obsedání ma-
jiteli, kvůli jejich neodbornosti, vidí ale 
rozdíl v tom, jestli někdo obsedání řídí 
nebo na koni pouze jezdí pod dozorem 
zkušeného trenéra. Bohužel se mnoho 
majitelů mladých koní nakonec roz-
hodne zhostit se tohoto důležitého 
úkolu samostatně a bez pomoci zku-
šené osoby. Často tedy můžeme vidět 
koně, kteří jsou již krátce po obsednutí 
zkažení, a trvá velmi dlouho, než se po-
vede problémy odstranit. Û

Obsedání by nemělo být krocení koně, lepší je se 
s koněm domluvit, je to o chytrosti a šikovnosti 
lidí, ne o síle.

 Jezdec se při prvním nasednutí může přidržovat 
hřívy. Koně stále chválíme.

 Je ideální, když mladý kůň může zpočátku chodit za 
zkušeným koněm.


