
e ‰éfredaktorkou ãasopisu Svût
koní, profesionálnû se vûnuje foce-
ní, závodnû jezdí parkúr a také

sama secviãila a pfiedvádí spoleãn˘
v˘cvik psa a konû, jenÏ sklízí u divákÛ
znaãn˘ úspûch.
Diváky nadchlo va‰e vystoupení 
na jarní v˘stavû koní na Trojském
ostrovû, kde jste pfiedvedla bájeãnou
synchronizaci jezdce na koni a psa.
MÛÏete nám pfiedstavit oba 
zvífiecí aktéry va‰í „show"? 
Riki by mûl b˘t ze tfií ãtvrtin nûmeck˘
ovãák a z jedné ãtvrtiny bandog. Ka-
marádka ho jako malé ‰tûÀátko pfiinesla
do stáje s tím, Ïe ho nikdo nechce. Jsem
zastáncem názoru, Ïe velk˘ pes by mûl
absolvovat cviãák, a tak jsme se s Rikim
od jeho pÛl roku vûnovali sportovní
kynologii, máme za sebou i základní
zkou‰ky. Doprovází mne na vyjíÏìkách
do lesa a jiÏ ve velmi nízkém vûku jsem
ho odnauãila honûní zvûfie. V okamÏiku,
kdy se potfiebuji vûnovat koni na jízdárnû,
spofiádanû ãeká nebo si hraje. 

Riki mi velmi pomáhá pfii focení koní.
JakoÏto profesionální fotograf koní neu-
stále potfiebuji nûkoho, kdo by mi zvífiata
nahánûl. Tato práce je pro majitele foce-
n˘ch koní velmi namáhavá a mnohdy po
pár minutách vyãerpáním odpadají.
A v té chvíli nastupuje Rikáãek. Mnohé
ojedinûlé fotografie koní vznikly jen díky
jemu. Na druhou stranu je tato jeho „prá-
ce“ dosti riskantní a já peãlivû vybírám
konû, ke kter˘m Rikiho pustím. KÛÀ totiÏ
dokáÏe psa zabít jedin˘m pfiesnû mífie-
n˘m kopnutím. 

Konû Westa mám jiÏ sedm let, je to tfii-
náctilet˘ ãesk˘ teplokrevník velmi neob-
vyklé strakaté barvy. Díky jeho klidné
povaze je moÏné na nûm jezdit bez sedla
a uzdeãky, pouze s kruhem kolem krku.
V souãasné dobû pracujeme na vylep‰ení
drezurního v˘cviku a nûkter˘ch cirkuso-
v˘ch kouskÛ.
Jak jste vÛbec na nápad cviãit
soubûÏnû psa a konû pfii‰la? 
Vzhledem k tomu, Ïe mne Riki doprovází
na vyjíÏìky, bylo potfieba, aby mû poslou-
chal stejnû dobfie ze sedla, jako kdyÏ sto-
jím na pevné zemi. Pochopitelnû Ïe pes
velmi rychle pochopí, Ïe ze sedla na nûj
tak dobfie nemÛÏu. Ale tehdy jsem nelito-
vala námahy, obãas jsem z konû seskako-
vala i témûfi ve cvalu a vrhala se po psovi,
pokud nabyl dojmu, Ïe si mÛÏe dûlat, co
chce. Vyplatilo se to. 
Zaãátky v˘cviku probíhaly na jízdárnû
nebo na louce za stájí, obãas jsem si bra-
la psa i na vodítko a uãila jej chodit ve-
dle nohy konû a za konûm. TakÏe základ-
ní v˘cvik s konûm probûhl jiÏ dávno
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Společný výcvik koní a psů 

Jeden
z nejslo-
Ïitûj‰ích
cvikÛ

J

Pfii hrách s koÀmi hrozí psÛm mnohá
nebezpeãí, ale Riki tuto zábavu miluje

MilovníkÛm koní a náv‰tûvníkÛm rÛzn˘ch koÀsk˘ch v˘stav a show
nejspí‰ Annu Reinbergerovou nemusíme pfiedstavovat. Tato
sympatická sleãna toho uÏ pfies své mládí u koní dokázala dost.
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pfied na‰í první del‰í spoleãnou vyjíÏì-
kou do terénu. 
Ale nápad dát dohromady vystoupení
psa a konû se rodil relativnû pomalu.
Prvním okamÏikem, kdy jsem Rikiho
zahrnula do programu, byla Suchdolská
Apassionata na jafie roku 2006. Jedním
z ãísel mûla b˘t i soutûÏ koní ve skoku do
v˘‰ky – takzvané mini-maxi. JenÏe skoro
v‰ichni konû nakonec úãast odfiekli,
v podstatû zbyl jen jeden, kterého jsem
doplnila je‰tû já s Westem. To v‰ak bylo
nedostaãující, a tak byl na mÛj návrh
nakonec do soutûÏe pfiijat i Riki. PfiestoÏe
soutûÏ prohrál – skoãil pouze 130 cm,
zatímco vítûzn˘ kÛÀ 160 cm – diváci byli
nad‰ení. Fandili Rikimu víc neÏ koním.
Tady nûkde se zrodil plán na pfiedstavení
s konûm a se psem. Na podzim roku
2006 jsem mûla s koÀmi pfiedstavení na
v˘stavû v Lysé nad Labem, které jsem
mûla zopakovat na jafie tohoto roku na
Trojském ostrovû. JenÏe klisna, která byla
souãástí vystoupení, se ocitla ve vysoké
fázi bfiezosti a nebylo moÏné ji na vystou-
pení vzít. Spasil nás opût Riki. Zaãala
jsem trénovat s ním a s Westem a zkou-
‰ela, co je moÏné oba nauãit. 
Kdo se cviãí hÛfi a kdo lépe: 
kÛÀ, nebo pes? U kterého
z nich to jde rychleji?
Trénink jednoznaãnû postupuje pomale-
ji u konû. Zvlá‰È kdyÏ já na koni vystu-

puji bez sedla a uzdy, coÏ je velmi nároã-
né na stupeÀ vycviãenosti konû. A také
nácvik nûkter˘ch cirkusov˘ch kouskÛ,
jako je napfiíklad ‰panûlsk˘ krok a lehá-
ní, trvají del‰í dobu, tfieba i nûkolik let.
U psa pouÏívám klasické cviky, které se
zvífie vût‰inou nauãí velmi rychle.
Dovedu si pfiedstavit, Ïe se pes dá do
této fáze vycviãit fieknûme za rok. Ale
jinak se nedá fiíct, jestli se cviãí hÛfi pes
nebo kÛÀ. Jedná se zde o dva zcela odli‰-
né Ïivoãi‰né druhy – masoÏravce a b˘lo-

Ïravce. S jistotou mohu fiíci jen to, Ïe
úplnû nejhÛfi se cviãí oba dohromady. 
Jaká jsou hlavní úskalí 
spoleãného v˘cviku?
Obû zvífiata velmi rychle pochopila, Ïe
nemohu mít oãi v‰ude, a jakmile jedno-
ho z nich spustím z oãí a nûco fie‰ím
s tím druh˘m, první si zaãne dûlat, co
chce. To se je‰tû dá zvládnout pfii trénin-
ku za pomoci nûkoho dal‰ího, kdo mû
upozorní, Ïe kdyÏ tfieba pokládám konû,
pes nezÛstal v odloÏení. JenÏe pfii pfied-
stavení není moÏné psa okfiikovat a Riki
skvûle pochopil, Ïe pfied lidmi mu ode
mû v podstatû nic nehrozí. Ale fakt je, Ïe
on toho vyuÏívá spí‰e k tomu, aby na
sebe upozornil, takÏe napfiíklad bez
povelu pfieskoãí pfiekáÏku nebo si
s nûãím zaãne hrát. A vlastnû ve v˘sledku
dojde mezi Rikim a Westem k soutûÏi
o to, komu budou diváci víc tleskat.
TakÏe se mi ve Westovi a Rikim se‰li dva
ohromní exhibicionisti. 
Asi nejsloÏitûj‰í byl cvik, pfii kterém si
West lehne a Riki jej pfieskoãí. To bylo
velmi komplikované, protoÏe West sná‰í
jen velmi nerad, Ïe pfies nûj skáãe pes,
a Riki se ho zase tro‰ku bojí, tudíÏ se mu
do tohoto cviku moc nechtûlo. Ale trpûli-
vostí a opakováním se mi podafiilo udrÏet
oba na uzdû a Riki pochopil, Ïe kdyÏ jsem
u konû, je nebezpeãí, Ïe by ho West kop-
nul, sníÏeno na minimum. 

PSI A KONù

Pes a konû
stále spolu:
v létû, i v zimû

Je tûÏké udrÏet obû zvífiata
pod trvalou kontrolou

Jde to!

Spoleãná hra
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RÛzné prvky vystoupení jsem slepovala
dohromady v podstatû intuitivnû podle
toho, co mi které zvífie nabídlo samo. Riki
je skvûl˘ skokan a skáãe v podstatû pfies
cokoli. TudíÏ je moÏné jej poslat pfies
celou halu na vysokou pfiekáÏku, kterou
on s nad‰ením pfiekoná tam i zpût, jak se
to nauãil na cviãáku. Nauãila jsme ho
také proskakovat kruhem, pomocí které-
ho ovládám konû. Ov‰em ten kruh je
pomûrnû mal˘, a tak se obãas stane, Ïe se
do nûj Riki netrefí a vytrhne mi ho z ruky.
Poté nastává divoká improvizace a Riki
pfiivádí publikum do varu, kdyÏ si s kru-
hem zaãne hrát a nechce mi ho vrátit. Já
se mohu v duchu vztekat, ale diváci b˘va-
jí nad‰eni. Je mi jasné, Ïe z v˘cvikového
hlediska to není úplnû nejlep‰í. V pfiípra-
vû je‰tû máme co napravovat. 
MoÏná nûkterého ãtenáfie 
napadne, Ïe by si také rád 
nûco podobného vyzkou‰el. 
Jak má postupovat? A jak vÛbec 
pfiivyknout obû zvífiata na sebe?
Pfii uvykání psa na konû a opaãnû je nej-
dÛleÏitûj‰í, aby z vás obû zvífiata mûla
respekt. KdyÏ do stáje pfiivádíte malé ‰tû-
Àátko, je logické, Ïe je‰tû neumí moc
poslouchat, a o to lépe vycviãeného konû
byste mûli mít. Ideální je, kdyÏ je kÛÀ na
psy jiÏ zvykl˘ a nekope po nich, protoÏe
kopající kÛÀ pfiedstavuje pro malé ‰tûnû
smrtelné nebezpeãí. ·tûÀátku je tfieba
vysvûtlit, Ïe kÛÀ není vûc na hraní a Ïe
mÛÏe b˘t nebezpeãn˘. Rozhodnû musí
zapomenout na hry koÀsk˘m ocasem,
bliÏ‰í zkoumání koÀsk˘ch kopyt, zkou‰e-

ní ostrosti zoubkÛ na koÀské tlamû a sla-
lom mezi koÀsk˘mi kopyty. DÛleÏitou
souãástí dal‰ího v˘cviku je dlouhodobé
odloÏení a ponechání ‰tûnûte zavfieného
v boxu nebo pfiivázaného u jízdárny. âlo-
vûk ve stáji má totiÏ mnoÏství povinností
vÛãi koni, pfii kter˘ch pes jednodu‰e b˘t
nemÛÏe nebo musí ãekat v dostateãné
vzdálenosti. Jedním ze základních vûcí,
které se ‰tûnû musí nauãit, je zákaz vstu-
pu na tréninkové plochy koní. Není totiÏ
nic nebezpeãnûj‰ího, neÏ kdyÏ se vám ‰tû-
nû pfiiplete pod skok. Proto je nutné b˘t
naprosto neoblomn˘ pfii zoufalém pláãi
‰tûnûte zavfieného napfiíklad v boxu. 

Základní v˘cvik psa ke koním je o dost
sloÏitûj‰í neÏ ten klasick˘ kynologick˘.
Pes totiÏ musí zvládnout nejen základ, ale
je‰tû hromadu dal‰ích pfiíkazÛ, zákazÛ
a chování se v blízkosti koní. Teprve ve
chvíli, kdy pes ovládá základní povely
a pfiivolání zcela bezpeãnû, je moÏné
s ním vyrazit na první vyjíÏìku. Obãas se
v odborné literatufie doãtete o moÏnos-
ti jezdit se psem na vyjíÏìky na vodítku.
Podle mého názoru je to velk˘ omyl
a nesmírnû nebezpeãná vûc ohroÏující
jezdce, psa i konû. Pes musí mít vÏdy
moÏnost uhnout kopajícímu nebo pla‰í-
címu se koni, coÏ na vodítku není zcela
moÏné. KÛÀ se do vodítka mÛÏe zamotat,
spla‰it se a zranit sebe, jezdce a samo-
zfiejmû i psa. Nevyluãuji krátk˘ trénink
psa na vodítku ze sedla na jízdárnû. Ale
tento v˘cvik má vÏdy smûfiovat k tomu,
aby pes byl bezpeãnû poslu‰n˘ na volno,
i kdyÏ jeho majitel sedí na koni. Zde
musím je‰tû jednou zopakovat to nejpod-
statnûj‰í – nejdÛleÏitûj‰í je bezpeãnost
v‰ech zúãastnûn˘ch – jezdce, konû i psa.
Neposlu‰n˘ pes ke koním nepatfií.
Teì to moÏná tro‰ku vyznûlo, Ïe vycviãit
psa ke koním je skoro nemoÏné. Ale staãí
se rozhlédnout po jízdárnách a stájích
a uvidíte mnoÏství psÛ, ktefií v‰echno bez
problémÛ zvládli. Mnoho psÛ instinktiv-
nû vycítí, jak se mají ke koním chovat,
a staãí pak uÏ jen malá podpora v˘cvi-
kem. A odmûnou jsou jim a jejich majite-
lÛm krásné a bezpeãné vyjíÏìky ve tfiech. 

S Annou Reinbergerovou 
rozmlouvala Lea Smrãková

Vystoupení pfied zaplnûnou
halou na Trojském ostrovû
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