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1. Úvod 

Pro svou závěrečnou práci jsem si vybrala téma, které se týká koní, protože jim věnuji téměř 

veškerý volný čas a chtěla bych se jim později věnovat i profesionálně.  

 

 

 

2. Chov koní 

2.1. Jak správně pečovat o koně 

Kůň vyžaduje pravidelnou péči. Po každé jízdě ho musíme vyčistit, ale to je minimum z péče 

o koně. Na čištění srsti a kopyt by se mělo dbát dvakrát denně. Když má kůň zanedbanou srst, 

objevují se v ní paraziti a ti jsou většinou pro koně velmi nebezpeční. Také to není správné 

kvůli vzhledu srsti a i kvůli tomu, bychom měli koně promasírovat a tím mu pomáhat prokrvit 

kůži a svalstvo. 

Nezbytnými pomůckami na čištění koňské srsti jsou kartáč, rýžový kartáč, hřeben na hřívu, 

háček na kopyta, štětec na olej, na kopyta atd.. 

Kopytům musíme věnovat zvýšenou pozornost. Musíme je čistit před a po jízdě, také je nutné 

je mazat olejem na kopyta. 

 

Obr.č.1 pomůcky na čištění koňské srsti 
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2.2. Krmení koně 

Potrava pro koně by měla být rozmanitá, především kvůli tomu, aby byl kůň zdravý a silný. 

Nejběžnější potravou pro koně je v dnešní době seno, tráva a oves. Ale vyvážená strava by 

měla obsahovat správný poměr vody, bílkovin, vláknin, tuků a minerálů. Hlavně kůň v zimě 

potřebuje zásobu energie, aby měl dobrou tělesnou teplotu. Proto je doporučeno krmit koně 

neomezeným množstvím sena, které v sobě má vlákniny. Taky vysoce výživný je oves, ječmen, 

žito, kukuřice, proso, lněné semínko, ale taky třeba hrách, soja a fazole. Lněné semínko 

zlepšuje kvalitu srsti. Oves zase dodává potřebné živiny. 

 

 

Obr.č.2 krmení koně 

 

2.3 Ustájení koně 

První, co bychom měli udělat, když si chceme pořídit koně, je rozhodně návštěva zkušeného 

chovatele a poradit se s ním o všech nutných náležitostech k chovu. Přínosný je i jezdecký 

oddíl, kde by se mělo být tak minimálně půl roku členem, pravidelně tam chodit, účastnit se 

veškerých jejich aktivit a samozřejmě především práce. Potom bychom si měli uvědomit, jestli 

má cenu si koně vůbec pořizovat, jestli na něho budeme stačit, jestli budeme schopni se mu 

plně věnovat. I velcí nadšenci často zjistí, že mít koně není taková legrace a zábava, jak se zdá. 
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Dále se musí řešit otázka, zda mít koně doma nebo ho někde ustájit? To je docela složité, oboje 

má své plusy, ale hlavně je to na možnostech majitele. 

Pokud žijete v paneláku nebo máte malou zahradu, na ustájení doma můžete zapomenout. 

Pokud vlastníte velkou zahradu, tak tam si už koně můžete pořídit, ale měli byste vědět, že 

potřebuje stáj s okny, nejlépe mít možnost otevřít část ve vstupních dveřích ven kvůli dobrému 

větrání. Stáj by neměla mít tvrdou podlahu (např. z betonu). Ale buď klasicky hliněný povrch 

nebo z moderní gumy. Tvrdá podlaha vede k prochladnutí nohou koně. Důležitá je i podestýlka 

ve stáji. Nejvíc používaná je sláma nebo dřevěné piliny. Velikost stáje a podestýlka závisí na 

typu koně a jeho využívání. Kůň má mít pravidelný pohyb, takže by to chtělo mít travnatý 

výběh. Jestli ale chcete mít koně doma, znamená to zapomenout na volný čas, dovolené 

a výlety. Všechen volný čas dáte svému koni. Budete s ním trávit čas venku nebo ve stáji. 

Taky potřebujete mít někde místo na hnůj, a to na velké množství hnoje. 

Pokud si koně ustájíte někde mimo svůj domov, volný čas na výlety a dovolené sice budete 

mít, ale tento způsob vlastnictví koně je finančně náročný. Neznamená to, že se o koně 

nebudete starat, také budete muset, ale ne až tolik. Budou se o něj starat profesionální 

ošetřovatelé. 

 

Obr.č.3 ustájení koně 
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3. Práce na koni a s koněm 

3.1 Základní věci  

Koni musíme porozumět, pokud s ním chceme pracovat. Všichni, kdo se chtějí koni věnovat, 

měli by teda hlavně před tím vším chodit na jezdecký kurz. Stejně tak styl jízdy by měl jednou 

za čas posoudit nějaký trenér. Největší problém mají většinou rekreační jezdci. Ti se většinou 

domnívají, že jejich jezdecký styl stačí na projížďky přírodou. Nejlépe posoudí chyby zkušený 

jezdec nebo trenér, takže pokud jste začátečník, tak je asi nejlepší pro vás si pořídit trenéra. 

Není ostuda k tomu ještě chodit na kurzy, naopak je to lepší jak pro vás, tak pro koně. 

Pokud chcete jezdit opravdu dobře, bude vás to stát čas a úsilí, protože tomu koni budete muset 

věnovat hodně času, abyste se zlepšovali. Taky je to finančně náročné. Dost peněz stojí věci 

na koně i pro jezdce. Věci, které byste měli mít, jsou jezdecké kalhoty, chapsy a správná 

jezdecká obuv, taky samozřejmě bezpečnostní pomůcky jako je  helma a chránič páteře. 

Nezbytné věci na koně jsou v první řadě rozhodně sedlo, uzdečka, podsedlovka, nejlépe 

i tlumící dečka, taky nesmí chybět bandáže. 

Kůň není jen na ježdění a zábavu. Musí se s ním dělat práce i ze země. To znamená, že je 

potřeba pravidelně třeba dvakrát týdně na 45 minut mít trénink. Hlavní je netrénovat denně 

a dlouho, například každý den mít trénink tři hodiny. Je to jednak zbytečné a taky se s tím 

nikam neposunete. 

 

3.2 Práce ze země  

Práce ze země je hlavně o dorozumívání se s koněm. Je to prostě kouzlo samo o sobě. Práce ze 

země je stejně úžasná jako pohled z koňského hřbetu. Práce ze země se dělá v kruhovce, sice 

ne vždycky, ale většinou je dobré tam koně nechat chvíli na volno a pak ho vzít na vodítka. 

Teda záleží podle toho, co s ním chcete dělat. 

Většinou kůň chodí po pravé straně, pár koleček krokuje, pak se s ním nakluše, někdy i nacválá. 

Ale práce ze země není jen o tomhle. Je třeba i o tom, že se koni ukazují věci, kterých se bojí, 

za účelem, aby se jich nebál, třeba igelit a někdy i barvy. 

Hlavně se musíte vcítit do koně a vědět, že když něco nedělá, tak se necítí v bezpečí, ale taky 

se musíte soustředit jen a jen na vás a koně. Na to pouto mezi vámi a to je na této práci to 

nejhezčí. 
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obr.č.4 práce ze země - lonž 

 

3.3 Práce na jízdárně 

Každá práce s jezdeckým koněm se staví na stejných základech. Každý jezdec, ať už jezdí sám 

nebo s trenérem, by měl respektovat pravidla jízdárny. 

Jízdu v rozestupech a její udržování jezdec musí dodržet nebo se o to aspoň snažit, musí 

udržovat stejné tempo koně. Také jízda v rozestupech učí každého jezdce rychlým reakcím na 

změnu ze strany koně. Cválá se buď v zástupu nebo samostatně, prvních pár kroků bude jezdec 

v pracovním sedu. Když chcete vstoupit do jízdárny a koná se tam trénink, tak než vstoupí ten 

daný člověk, měl by zapískat a ostatní v jízdárně odpoví, jestli může vstoupit. Dělá se to kvůli 

tomu, když by tam někdo vcházel jen tak, aby zrovna nebyl kůň u vstupních dveří do jízdárny 

a nelekl se a něco se nestalo. 

 

3.4 Jezdecká licence 

Je zkouška základního jezdce, je to umožnění pro jezdce jezdit oficiální závody vedené Českou 

jezdeckou federací. Minimální věk je 11 let pro jízdu na koni, ovšem na poníkovi je to 8 let. 

Při zkoušce se musí absolvovat parkur o výšce 70 – 90cm a taky drezurní úlohu Z1 nebo Z2. 
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Dále se vyžaduje také předvedení koně na ruce v klusu a kroku, poslední častí je test z teorie. 

Ten se týká čištění koně, zdraví koně a dalších nezbytných znalostí. 

 

3.5 Závody 

Závody se jezdí z parkuru, reining (western), drezury, spřežení, všestrannost, voltiž, vytrvalost, 

pony závody a dostihy. V parkuru jde o skoky podle čísel, kterými se řídí jezdci. 

V reiningu se jedná o dokonalý soulad jezdce s koněm, který se musí nechat ochotně vést. 

V drezuře se jezdí v drezurním obdélníku 20x60 m a zase kůň musí být perfektně sladěn 

s jezdcem a poslouchat jeho povely. 

Spřežení: jezdec s koněm nebo i ve více koních, tento závod je to na tří dny, skládá se ze tří 

zkoušek-drezury, maratonu a překážkové jízdy. 

Všestrannost: jedná se o tří nebo dvoudenní zkoušku, která zahrnuje drezuru, terénní jízdu 

a parkur. Je to těžké na fyzickou kondici koně, jede se několikakilometrová cesta s pevnými 

přírodními skoky - nedají se shodit - a různé seskoky do vody. 

Voltiž je gymnastika na koni. Provádí se i v cirkusech, buď v jednom, ale většinou ve dvou 

lidech. Při vytrvalostním závodu se jedná se o 60 km až 160 km cestu, kterou můžou jezdit 

i rekreační jezdci, ale záleží na vytrvalosti koně i jezdce. 

Pony závody jezdí děti od 8 až do 16 let. Tyto děti se potkají se všemi třemi disciplínami skoky, 

drezura a všestrannost. 

  

Obr.č.5 skokové závody 
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4. Závěr 

Už jsem zmínila na začátku své práce, že se koním věnuji dlouho. Odmala se pohybuji ve stáji, 

také díky svým tetám. Jedna z nich má vlastního koně, ta mě učila jezdit. Druhá teta vlastní 

stáj, tam jsem byla před třemi roky pomáhat. Na začátku letošního školního roku jsem 

nastoupila do jezdeckého klubu v Poděbradech. Za celou tu celou dobu mě koně neomrzeli, ani 

jednou jsem neměla chuť toho nechat, i když jsem utrpěla nejeden úraz. Taky proto se hlásím 

na učební obor jezdec a chovatel, jelikož nechci toto prostředí opustit, naopak chci se mu 

věnovat i profesionálně, chci se stát trenérkou. 

 

 

Obr.č.6 na jízdárně 
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