
si a konû nejsou od pfiírody nepfiá-
teli. Ov‰em nelze opominout jisté
faktory, jeÏ vzájemné navazování

kontaktÛ ztûÏují: mnoho psÛ reaguje na
velká zvífiata s klapajícími kopyty nejistû
aÏ ustra‰enû - a kdyÏ pfii tom ‰tûkají, kÀu-
ãí a nervóznû poskakují - znervózní to
zpûtnû zase konû. 
Taková situace se mÛÏe snadno zhoup-
nout a skonãit tím, Ïe pes konû bolesti-
vû ‰típne do nosu nebo sám okusí, jak
tvrdé je koÀské kopyto. Tím jsou hned
v poãátku naru‰eny moÏnosti bezpro-
blémového spoleãného trávení volného
ãasu, a pokud budete chtít znovu navá-
zat dÛvûru mezi psem a konûm, vyÏádá
si to spoustu v˘chovné práce. 
TakÏe je pfiirozenû lep‰í snaÏit se hned
od poãátku vyvarovat chyb a oba druhy
spolu seznamovat krÛãek po krÛãku.
Vezmûte svého psa s sebou na jízdárnu,
pfiivaÏte ho na vodítko a nechte ho z bez-
peãné vzdálenosti vdechovat koÀsk˘
pach! Urãitû bude potfiebovat ãas, aby
pfiivykl pohledu na ta neznámá velká zví-
fiata. Jakmile získá sebedÛvûru a jedno-
duch˘m zvukov˘m signálem se nechá
odradit od ‰tûkání a prohánûní koní,
bude k nim smût blíÏ. 

Kofiistnick˘ pud
Psí trenér Frank Berghaus ví pfiesnû, jak
dÛleÏité je psa postupnû zvykat na styk
s koÀmi. Pokud pes nebude na toto set-
kání peãlivû pfiipravován, mÛÏe dojít
i k velmi dramatick˘m událostem, varuje.
Jednak se v okamÏiku, kdy pes spatfií
pfied sebou klusat nebo cválat konû,
u nûj mÛÏe projevit pfiirozen˘ kofiistnic-
k˘ pud nutící ho pronásledovat v‰echno
Ïivé, co se pfied ním pohybuje. „Je zcela
pfiirozené, Ïe se psem to pfii takovém
pohledu doslova trhne a v‰echno ho
bude nutit se za konûm rozbûhnout,“
potvrzuje Frank Berghaus. 
Vût‰inou pfii tom pes nemá za lubem nic
‰patného a je dalek toho konû skuteãnû
napadnout. Bohatû v‰ak staãí, Ïe ho pro-
následuje s hlasit˘m ‰tûkotem – i to mÛÏe
b˘t na leckterého citlivého koníka pfiíli‰. 
Psí trenér proto klade velk˘ dÛraz na
to, aby jeho ãtyfinoh˘ Ïák bezpeãnû
ovládal povely „Sedni!“ a „ZÛstaÀ!“ NeÏ
k tomu dojde, mûla by b˘t pro nûj
náv‰tûva jezdecké stáje tabu. „Majitel
psa musí mít své zvífie pod kontrolou
v kaÏdé situaci, jen v takovém pfiípadû
bude schopn˘ zvládnout chvíli, kdy
kolem nûj proklu‰e kÛÀ a ve psu vzpla-
ne loveck˘ instinkt.

KrÛãek za krÛãkem 
Zvykání psa na konû probíhá podle Ber-
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PES A KŮŇ
Mnoho jezdcÛ má psy. Mnoho pejskafiÛ má konû. 
A snad kaÏdého z nich uÏ nûkdy napadlo: proã zábavu
s obûma nespojit? Mohly by z toho mít prospûch v‰echny
zúãastnûné strany. Proã ne? Ale bez pfiípravy to nepÛjde. 

PPsi a konû
nejsou od
pfiírody
nepfiáteli,
pfiesto si na
sebe musí
zvykat
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ghausova názoru jako postupná cesta,
protoÏe konû na psy vût‰inou reagují
s pfiátelsk˘m zájmem nebo indiferentnû,

nûktefií v‰ak jsou schopni odpovûdût ‰tû-
kajícímu naru‰iteli svého klidu i kousnu-
tím nebo kopnutím. 
„ProtoÏe kÛÀ mÛÏe b˘t psu nebezpeãn˘,
mûli by se psi od poãátku uãit pfiistupo-
vat ke koni s respektem. To znamená, Ïe
se k nûmu budou pfiibliÏovat opatrnû,

rozhodnû na nûj nebudou dotírat a zá-
sadnû se nebudou pohybovat v tûsné
blízkosti koÀsk˘ch kopyt. V̆ jimku samo-
zfiejmû tvofií psi doprovázející na cestách,
ktefií musí bûÏet relativnû v tûsné blízkos-
ti konû a jezdce. Ti jsou v‰ak k tomu spe-
ciálnû cviãeni a nejsou vedeni vedle koní,
ktefií rádi kou‰ou nebo kopou,“ vysvûtlu-
je Frank Berghaus. 

KdyÏ kocour není doma...
...my‰i mají pré. Zku‰en˘ psí trenér je
pfiesvûdãen o tom, Ïe psa, kter˘ úspû‰nû
sloÏil zkou‰ky doprovodného psa a je na
konû opatrnû pfiivykán, je moÏno vzít do
jakékoliv stáje „Majitel by tam ov‰em své-
ho psa zásadnû nemûl nechávat bez
dozoru. NeboÈ to, co skvûle klape v jeho
pfiítomnosti, se mÛÏe prudce zmûnit, jak-
mile majitel zmizí z dohledu. Mnoho psÛ
v dobû nepfiítomnosti majitele samo pfie-
bírá rozhodovací pravomoci a tropí
neplechu,“ uji‰Èuje Berghaus. A protoÏe
pfii tom hrozí nebezpeãí lidem i zvífia-
tÛm, zb˘vá jediná alternativa: pes musí
zÛstat pod trval˘m dohledem.

Jiní psi
Kde mÛÏe b˘t jeden pes, tam se pravdû-
podobnû po chvíli objeví druh˘ a dal‰í...
a to je dal‰í vûc, jeÏ ve stáji mÛÏe vyvolat
problémy. Ne v‰ichni psi se navzájem
dobfie sná‰ejí, a tak se mÛÏe stát, Ïe se
ãlovûk i jako majitel dobfie vychovaného
psa, kter˘ je na konû zvykl˘, navzdory
v‰em bezpeãnostním opatfiením dostane
do problémÛ. 
„Zastávám názor, Ïe do stájí by mûli mít
pfiístup jen sociálnû sná‰enliví psi.
U‰tûkaná zvífiata nebo dokonce taková,
která nejdou daleko pro kousnutí a ráda
se perou, tam nemají co dûlat, protoÏe
pfiedstavují ohroÏení pro v‰echny ostatní.
Pokud je nûjak˘ pes nesná‰enliv˘, má
smysl, aby spí‰e neÏ stáj, kde se pohybují
konû, jezdci i dûti, zaãal nav‰tûvovat nûja-
kou psí ‰kolu,“ míní Berghaus. 

Pfii ãi‰tûní
K bezpeãnému styku mezi konûm
a psem patfií i to, Ïe pes dokáÏe zpÛsob-
nû ãekat v dobû, kdy jeho majitel musí
vyfiídit nejrÛznûj‰í záleÏitosti:, napfiíklad
konû vyãistit. Vá‰ kÛÀ tam pokojnû stojí
a nechá se hfiebelcovat. V té dobû by si
mûl pes udûlat pohodlí a ulehnout tfieba
vedle bedniãky s vûcmi na koÀskou hygi-
enu, odkud mÛÏe pozorovat okolní dûní.
Ale jak se bude chovat, kdyÏ na nûkolik
minut odejdeme tfieba do sedlárny, aby-
chom uklidili sedlo? 
„Sedni!“, „Místo!“ a „ZÛstaÀ!“ jsou
základní povely, které jsou nezbytné pro
zvládnutí podobn˘ch situací. Mûla by je
znát jiÏ ‰tûÀata a co nejdfiív se nauãit
jich uposlechnout. Tyto jednoduché

povely vám pomohou udrÏet psa pod
kontrolou ve v‰ech mysliteln˘ch situa-
cích. AÈ uÏ bûhem procházky, na cviãi‰ti,
na závodech - nebo právû pfii ãi‰tûní
konû ve stáji... základní povely pomohou
zkrátka vÏdy!“ uji‰Èuje zku‰en˘ trenér
Frank Berghaus. 
Mûli bychom dbát na to, aby povely byly
dávány vÏdy stejnû. Není dobré psu jed-
nou fiíci „Sedni!“ a pfií‰tího dne tfieba
„Posaì se!“ Pes musí mít moÏnost rozpo-
znat opakující se povely. Jinak se k˘Ïen˘

Pes má za úkol zÛstat na urãeném
místû  i po odchodu majitele

Pes trpûlivû vyãkává, aÏ majitel
pfiipraví konû na vyjíÏìku 

Psa nauãíme, aby v pfiítomnosti
konû spolehlivû zvládal odloÏení

Je‰tû nároãnûj‰í je skloubit
pobyt dûtí a psÛ u koní
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Takové v˘kony uÏ si
zaslouÏí prezentaci
pfied diváky
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úspûch nedostaví. RovnûÏ je dÛleÏité
povely pravidelnû opakovat. I to pfiispûje
k tomu, Ïe psu rychle zdÛvûrní.
Je to v‰echno úplnû jednoduché a triviál-
ní: ale vûfite, funguje to!

„Sedni!“
Je tedy velmi dÛleÏité, aby pes spolehlivû
provádûl povel „Sedni!“ Tento cvik je
relativnû jednoduch˘ a vede k rychlému
úspûchu. „Psa zlehka zatáhneme za obo-
jek smûrem vzhÛru a druhou rukou ho
pfiitlaãíme v oblasti zádû. Pfii tom mu
dáme povel „Sedni!“ U obzvlá‰tû tvrdo-
‰íjn˘ch exempláfiÛ mÛÏe pomoci paml-
sek., kter˘ psu pfiidrÏíme nad hlavou
a tím ho pfiinutíme k tomu, aby zvedl

hlavu a poklesl zadní ãástí tûla. Povel
„Lehni!“ uÏ si Ïádá trochu ‰ikovnosti.
Buì psu opatrnû natáhneme pfiední
nohy dopfiedu, aÏ se hrudníkem dotkne
zemû, nebo ho do lehu nalákáme z pozi-
ce vsedû. Pfii tom ho ov‰em musíme
drÏet za obojek, aby se nezvedal. V obou
pfiípadech vÏdy znovu opakujeme povel
„Lehni!“ Vût‰ina psÛ velmi rychle pocho-
pí, co se po nich chce. A samozfiejmû
nesmíme zapomenout na pochvalu!

„...a zÛstaÀ!“
Jakmile si pes umí na povel sednout
a lehnout, mÛÏeme zaãít s nácvikem
„Sedni a zÛstaÀ!“ a „Lehni a zÛstaÀ!“ Pes
musí zÛstat v poÏadované pozici
a nesmí ji mûnit, ani kdyÏ jeho majitel
obchází kolem nûj. 
Pokud se to bez problémÛ podafií, lze se
pokusit se od psa kousek vzdálit. Zpo-
ãátku bychom se v‰ak k nûmu vÏdy mûli
vracet, abychom ho vyzvedli. Nebylo by
dobré psa k sobû pfiivolávat na dálku.
Mohlo by to mít za následek, Ïe se pes
pln˘ oãekávání zaãne zvedat, jakmile se
jeho majitel vzdálí. 

Spoleãná vyjíÏìka
Jakmile pes zvládne malou násobilku
dobrého chování, lze zaãít pom˘‰let na
první vyjíÏìku. VÏdyÈ kter˘ jezdec nesní
o tom, jak si vyjede do pfiírody na koni se
psem po boku? Razantnû cválat písãitou
cestou s vûrn˘m psem po boku, pak se
tfieba na chvíli zastavit a následnû poma-

lu bloumat k domovu. Ve skuteãnosti
bohuÏel vÏdy v‰echno neprobíhá tak
harmonicky. 
Venku ãíhá spousta podnûtÛ, jeÏ psa
mohou pfiivést „na scestí“. Pokud není
opravdu dobfie vychovan˘, pravdûpodob-
nû se rozebûhne za první srnkou, kterou
spatfií, nebo se pustí za projíÏdûjícím cyk-
listou. V oblastech, které nav‰tûvuje
mnoho lidí se psem, hrozí zase jiné rizi-
ko: ostatní psi. Pfii spatfiení kolegy, kter˘
si chce hrát - nebo se poprat - se mnoh˘
pes prostû neovládne...

Cviãit, cviãit, cviãit
„Pokud má b˘t vyjíÏìka se psem pfiíjem-
n˘m záÏitkem, musí b˘t splnûno nûkolik
základních pfiedpokladÛ,“ vysvûtluje
Frank Berghaus. K nim podle jeho zku‰e-
ností patfií, Ïe: 
● pes úspû‰nû sloÏil zkou‰ky 

doprovodného psa,
● pes a kÛÀ na sebe byli 

peãlivû pfiivykáni,
● jezdec má svého konû 

pod kontrolou,
● vyjíÏìce pfiedcházelo pár hodin 

tréninku na jízdárnû,
● pes se nechá v kaÏdé situaci odvolat,

● pes je sociálnû sná‰enliv˘,
● ideální je, kdyÏ celé trio absolvovalo 

kurs pro psy doprovázející jezdce.

V Ïádném pfiípadû
A naopak jsou nûkterá kritéria, jeÏ spo-
leãnou vyjíÏìku absolutnû znemoÏÀují:
● nezku‰en˘ jezdec, kter˘ svého 

psa nemá pod kontrolou,
● mlad˘ kÛÀ, kter˘ nemá zku‰enosti 

s pfiírodním terénem,
● pes s v˘raznou loveckou vá‰ní,
● mnoho frekventovan˘ch silnic,
● nesná‰enlivost psa vÛãi 

ostatním psÛm. - r –
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Pokud na vyjíÏìku berete více psÛ,
mûl by vás nûkdo doprovázet„Je lepší se hned

od počátku
vyvarovat chyb

a oba druhy
spolu

seznamovat
krůček po
krůčku.“

S koÀmi
a psy lze
secviãit
neuvûfiitelné
vûci
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