
Rozhovor Lucie

1.  Jak se Tvůj kůň jmenuje?
Max

2, Odkud ho máš?  
Od jedné chovatelky, co rušila stáj.Tak prodávala koně.

3. Jak dlouho s ním pracuješ?
2 roky

4. Co s ní děláš? 
Jezdíme ven, občas jízdárna.

5. Kolik času s ním týdně trávíš? 
Asi tak 10  hodin týdně

6. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
Pečuju o něj, takže ho čistím. Když není vykydáno,  tak ho vykydám. 
Pak jezdíme ven nebo máme trénink na jízdárně. 

7. Jak bys s ním popsala váš současný vztah? 
Mám ho ráda, ale nemůžu říct, že by nám to ve všem šlo. Občas se ho i  
bojím a on to pozná, takže si se mnou dělá co chce. On je takový svůj 
no. 

8. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
Určitě, dovedu si představit, že by to mohlo být několikanásobně lepší. 
Upřímně přiznám, že bych to měla vylepšit já na svojí straně. Ale je to 
těžké, mám časově náročnou práci a pak bývám dost často unavená. 

1. Jak se Ti s Equilabem pracovalo?
Docela dobře, je to příjemná aplikace.

2. Bylo pro Tebe měření jednoduché? Přinesly Ti data nějaký užitek?
Ano, bylo to jednoduché. Bavilo mě sledovat naměřená data a taky 
bylo pěkné sledovat, když jsme se ve výkonu posunuli. Třeba když jsme 
byli delší dobu na jízdárně, víc jsme toho ujeli. V kombinaci s trenérem, 
který k nám chodí jednou za čas to bylo dobré. Myslím si, že mě to i 
motivovalo. 

3.Budeš ho používat i dál? 
Určitě ano. 

4. Kolik času s Maxem teď týdně trávíš?
Chodím, tam teď víc dní v týdnu. Takže určitě víc. Možná tak zhruba 
15 hodin.

5. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
Snažím se zdokonalovat naše ježdění, takže po nějaký základní péči, 
máme  jízdárenské  tréninky  delší.  Pak  mu  za  to  dám  zaslouženou 
odměnu a chodím ho popást na takový plácek za vraty.  No a nebo 
jezdíme místo tréninků ven.

6. Jak bys popsala Váš současný vztah? 
Nerada bych si nalhávala, ale zlepšilo se to. Vím, že byla chyba dost ve 
mně. Takovej moment, když jsem si to uvědomila a měla pak i výčitky 
svědomí byl, když dostal koliku. Bylo to s ním dost vážné, ale naštěstí 
to dopadlo dobře. Bude to znít možná jako klišé, ale v ty horký chvilky, 



9. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý. Jaké věci/události mají vliv na to, co ke svému koni cítíš?
Když  je  zrovna  nepříjemný  a  neposlouchá.  To  jsem  pak  sedřená  a 
potom mě to vůbec nebaví.  Nebo když i já jsem třeba unavená nebo 
naštvaná z práce. Když nám vše jde, tak je to super.

10.  Vyjmenuj  pět  aktivit,  které v rámci dne považuješ za důležité. 
(Zeptám  se  jestli  respondent  seřadil  otázky  podle  jím  vnímané 
důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)

PRÁCE
DOMÁCNOST
MŮJ BLOG O VAŘENÍ
KŮŇ
ODPOČINEK

11. Jak často jezdíš na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Tak třeba 1x týdně.

12a. Jezdíš raději sama nebo s dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
zdůvodnit 
Jezdím  jenom   s ostatními,  sama  se  bojím,  nejsem  totiž   nejlepší 
jezdec.

13. Podle typu odpovědi u otázky č.12  pokládám vhodně otázku č.13 
a zjišťuji „Máš z něčeho při jízdě venku obavy?“
Bojím se, že by se mohlo něco stát. Jsem za koně zodpovědná a nejsem 
nejlepší  jezdec.  Až  na  tom  budu  lépe,  třeba  se  někdy  sama  ven 
odhodlám. Ale zatím to není dobrý nápad. 

jsem si uvědomila, jak je pro mě důležitej.

7. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
Určitě ano, ale už na tom pracujeme.

8. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý. Jaké věci/události mají vliv na to, co ke svému koni cítíš?
Hodně pomáhají pokroky, co děláme. 

9.  Vyjmenuj prosím pět aktivit, které v rámci dne považuješ pro Tebe 
za  důležité.  (Zeptám  se  jestli  respondent  seřadil  otázky  podle  jím 
vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)

DOMÁCNOST
PRÁCE
KŮŇ
ODPOČINEK
BLOG

10. Jak často jezdíš na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Když se domluvím s holkama a to je tak 2x týdně

11.  Jezdíš  raději  sama nebo s  dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
zdůvodnit
Na jízdárně určitě sama,a le venku s někým. Pořád si nejsem sama jistá 
a ještě dlouho nebudu (smích)

12. Jak  ovlivňují  Tvoje  obavy  chování  při  jízdě  na  koni?  Došlo 
k nějaké změně?
Asi ani  ne, pořád jezdím ven jen ve skupině. Ale přijdu si  určitě víc 



14. Jak ovlivňují Tvoje obavy chování při jízdě na koni?
No  nejezdím  ven  sama  a  když  jedu  s holkama,  tak  volíme  mírnější 
tempo a nenáročný terén.  No a když se bojím, tak mám srdce v krku, 
ale snažím se to koni nedat znát (smích).  

15.  Jak  je  pro  Tebe  důležité  sdílet  informace  z prostředí 
koní/jezdectví?
Sdílet svoje zážitky pro mě důležité je, ale snažím se i hodně informací 
od zkušenějších vstřebávat. 

16. Jakým způsobem je sdílíš?
No ve stáji, když se bavíme. Čtu taky hodně články na Equichannelu 
nebo dávám příspěvky na Facebook.

17.S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
Hlavně s lidmi ve stáji.  

18. Jak ve stáji funguje jezdecká komunita?
Je  tam majitelka/stájnice.  Která má chod stáje  na  starosti.  Jinak  se 
třeba domlouváme v rámci  lidí  ve stáji.  Když tam třeba nejsem, tak 
máme vytvořenou skupinu na messengeru. 

jistější. Už se tak lehce nevylekám a neznejistím. 

Jaké máte při jízdě tempo?
Jezdíme skoro všechny chody. Dřív to tak nebylo. 

13.  Jak  je  pro  Vás  důležité  sdílet  informace   z prostředí 
koní/jezdectví?
Docela to důležité je. Líbí se mi, že můžu sdílet svojí zálibu, dozvídat se 
další informace a tím si i rozšiřovat znalosti. 

14. Jakým způsobem je sdílíš?
Na internetu sociální sítě, nebo pak i normálně, když se sejdu s přáteli, 
které to zajímá. 

15. S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
S přáteli, rodinnou

16.  Jak  ve  stáji  funguje  jezdecká  komunita?  Došlo  k nějakým 
změnám?
Ani ne, řekla bych, že pořád stejně. Jen jsem do dění ve stáji trošku víc 
zapojená. 



Rozhovor Hana

1.  Jak se Váš kůň jmenuje?
Arden

2, Odkud ho máte? 
Koupili jsme ho z Nymburka od jednoho pána, který ho měl a už ho 
nezvládal.

3. Jak dlouho s ním pracujete?
Asi 5 let.

4. Co s ní děláte? 
Mám ho pro zábavu,  na ježdění do přírody.  Trávím s ním volný čas. 
Baví mě to a taky mě udržuje ve fyzické kondici. 

5. Kolik času s ním týdně trávíte? 
No mám ho doma, takže neustále, ale intenzivně v zimě tak 18-21 a 
když je hezké počasí,  tak i  víc.  Řekla bych klidně i  25 hodin týdně, 
intenzivní práce s ním. 

6. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
Krmení, údržba postrojů, čištění koně, úklid boxů a stáje, chození ven, 
ježdění a výcvik. 

7. Jak byste popsala váš současný vztah? 
Jsme na sebe zvyklí, je to kamarád. Je to náplň mého dne a vlastně i 
života.  Těší  mě vidět  jeho pokroky.  Mám ho ráda,  když  mě zrovna 
nenaštve (smích).  

1. Jak se Vám s Equilabem pracovalo?
Jsem starší ročník, takže začátky byly složité. Ale jak jsem se s tím sžila 
a naučila ovládat a používat, zvykla jsem si na to. Líbila se mi možnost 
sledování na dálku, tak  jsem si nabízenou prémiovou verzi zakoupila. 
Tím  pádem  jsem  získala  větší  jistotu  a  sebedůvěru,  přeci  jenom, 
nejsem už nejmladší a myslím víc na svoji  bezpečnost. 

2.  Bylo  pro  Vás  měření  jednoduché?  Přinesly  Vám  data  nějaký 
užitek?
Vyhodnocená data jsem moc nesledovala. Nemám žádného závodního 
koně,  moje  vyjížďky  jsou  cílené  spíše  na  pohodu  a  odpočinek. 
Maximálně mě zajímalo jakou dálku jsme ujeli. 

3.Budete ho používat i dál? 
Budu ho využívat hlavně na vyjížďkách, když jedu sama.

4. Kolik času s Ardenem teď týdně trávíte?
Teď,  když  se  mám  ještě  víc  volného  času  a  nikam  nemůžeme,  tak 
momentálně  denně,  tak  4  hodiny.  Navíc  je  celkem  hezky,  tak  to 
k pobytu venku taky přispívá.

5. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
Péče o koně, krmení, procházky, vyjížďky

6. Jak byste popsala Váš současný vztah? 
Náš současný vztah bych popsala jako velmi vyrovnaný, až na některé 
výjimky. Líbí se mi, že s ním mohu poddnikat i výlety do vzdálenějších 
terénů, které jsem předtím sama nepodnikala. Přijde mi, že se cítím 



8. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
V našem vztahu je určitě prostor pro upevnění, protože si myslím, že 
se vztah pořád vyvíjí. Co Jak v rámci výcviku, tak i poslušnosti. 

9. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý.  Jaké  věci/události  mají  vliv  na  to,  co  ke  svému  koni 
cítíte?
 Osobní záležitosti, zdraví moje i jeho, počasí (když je ošklivo, tak mě to 
baví trochu méně a je to náročnější) 

10.  Vyjmenujte pět aktivit, které v rámci dne považuješ za důležité. 
(Zeptám  se  jestli  respondent  seřadil  otázky  podle  jím  vnímané 
důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)
OBSTARAT RODINU
OBSTARAT DOMÁCÍ ZVÍŘATA
KŮŇ
VYŘEŠIT PROVOZNÍ VĚCI
ODPOČINEK

11. Jak často jezdíte na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Asi tak 1x za 3 dny.

12a. Jezdíte raději sama nebo s dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
zdůvodnit 
Někdy  sama,  to  jezdím  jenom  nedaleko.  Když  je  příležitost,  tak 
s kamarádkou a to jedeme i dál.

13. . Když jedete ven, máte z něčeho strach. Pokud ano, tak z čeho? 
Když jedu sama, tak tam není taková ta jistota, jako když jedu s někým. 

bezpečněji a jsem jistější a tím pádem mám z vyjížďky i lepší pohodu.  

7. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
Jestli se nepletu, tak už minule jsem říkala, že prostor pro vylepšení 
vztahu bude vždy a stále. 

8. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý.  Jaké  věci/události  mají  vliv  na  to,  co  ke  svému  koni 
cítíte?
Hlavně  jeho  chování,  které  není  stále  stejné.  A  nebo  když  nejsem 
spokojená ve svém osobním životě, tak to někdy přenesu i do vztahu. 

9.  Vyjmenujte prosím pět aktivit, které v rámci dne považujete pro 
Tebe za důležité. (Zeptám se jestli respondent seřadil otázky podle 
jím vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)

OBSTARAT RODINU
OBSTARAT DOMÁCÍ ZVÍŘATA
KŮŇ
VYŘEŠIT PROVOZNÍ VĚCI
ODPOČINEK

10. Jak často jezdíte na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Asi častěji, řekla bych tak ob den.

V předchozím rozhovoru to bylo méně, proč myslíte, že je to teď víc?
Možná že to souvisí s tím, že se nebojím jezdit dál, když manžel ví kde 
přesně  jsem.  Prostě  jsem  si  jistější  a  víc  mě  to  baví,  takže  jezdím 
častěji. Navíc, teď se nic moc jiného dělat ani nedá (smích).  



14. Jak ovlivňují Vaše obavy chování při jízdě na koni?
Nejezdím tak daleko, nebo do složitějšího terénu. 

15.  Jak  je  pro  Vás  důležité  sdílet  informace  z prostředí 
koní/jezdectví?
V podstatě  dost.  Ráda si  čas  od času s někým o koních popovídám. 
Jinak občas ráda zalistuju i v knížkách o koních, co mám doma. 

16. Jakým způsobem je sdílíte?
Nejčastěji  na výstavách, nebo na setkáních s lidmi od koní, třeba na 
dostizích a tak. Nebo když se potřebuji s někým o něčem neodkladně 
poradit, tak zavolám známým, kteří s koňmi pracují. 

17.S kým se o tématu jezdectví/koně bavíte?
S rodinou, nebo přáteli na koňských akcích. 

18. Jak ve stáji funguje jezdecká komunita?
Jezdeckou komunitu nemůžu posoudit, mám koně ustájeného u sebe 
doma.

11.  Jezdíš  raději  sama nebo s  dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
zdůvodnit.
Samozřejmě  s kamarádkou  pořád  jezdím,  teď  tedy  nepočítám 
současný  stav  (pozn.  karanténa COIVD-19).  Ale  i  tak  jsem si  asi  víc 
zvykla na samostatné vyjížďky a baví mě to, protože jezdím dál. 

12. Jak ovlivňují Vaše obavy chování při jízdě na koni? Došlo k nějaké 
změně?
Necítím  se  tak  uvolněně,  když  se  bojím.  A  vzhledem  ke  stáří  a 
zkušenostem mě napadá,  že by se něco mohlo přihodit.  Navíc taky 
když  cítím,  že  nemám nejlepší  den,  ze  zdravotního hlediska,  tak  se 
jdeme třeba jen kousek projít ven na ruce. 

13.  Jak  je  pro  Vás  důležité  sdílet  informace  z  prostředí 
koní/jezdectví?
No řekla bych, že pořád stejně, jako při minulém rozhovoru.

Takže  nevyužíváš  aplikaci  ke  sdílení  a  k psaní  příspěvků,  mezi 
přátele?
Moje  vrstevnice  na  koni  moc  nejezdí  (smích)   a  ostatní  tu  aplikaci 
neznají, ostatně, já bych jí taky neznala, nebýt Tebe. Ale třeba až se na 
nějaké výstavě setkáme, zkusím se zeptat, jestli to nechtějí vyzkoušet. 

14. Jakým způsobem je sdílíte?
Když si povídáme

15. S kým se o tématu jezdectví/koně bavíte?
Přátelé, rodina

16.  Jak  ve  stáji  funguje  jezdecká  komunita?  Došlo  k nějakým 



změnám?
Nene, je to pořád stejné

Rozhovor Kristýna

1.  Jak se Tvůj kůň jmenuje?
Homér

2. Odkud ho máš? 
Je to bývalý sportovní kůň, ale nehodil se, tak byl na prodej. Koupila 
jsem ho, což byl trochu risk, ale jsem ráda, že jsem to udělala. 

3.Jak dlouho s ním pracuješ?
Teď je to 5 let 

4. Co s ním děláš? 
Mám ho pro zábavu, takže trošku trénujeme, ale spíš proto, abychom 
zůstali oba dva v kondici. 

5. Kolik času trávíš s Homérem týdně? 
Asi tak 15- 20, záleží na počasí.

6. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
Udělám takovou základní péči, takže vymístuji, když je ve výběhu, tak 
ho přivedu a vyčistím. A pak  podle  toho co vymyslím.  Takže někdy 
jdeme na jízdárnu,  někdy pracujeme ze země. Když jsou holky ve stáji,  
tak jedeme ven. Občas jsem líná, tak jdeme jen na procházku.

7. Jak bys popsala váš současný vztah? 

1. Jak se Ti s Equilabem pracovalo?
Dobře, dalo mi to zajímavou zpětnou vazbu.

2. Bylo pro Tebe měření jednoduché? Přinesla Ti data nějaký užitek?
Docela ano, jen jsem si ho někdy zapomněla zapnout. A měli jsme asi 
týdenní pauzu, kvůli jeho noze. Data mi přinesla užitek možná v tom, 
že jsem viděla hodnoty jízdy. Myslím tím, jako kolik jsme toho ujeli. To 
jsem byla po jízdě často  zvědavá, jak si na tom stojíme. Brala jsem to 
jako takové zpestření. 
 
3.Budeš ho používat i dál?
To nevím, možná ano.

4. Kolik času s Homérem teď týdně trávíš?
Řekla bych, že pořád stejně, možná i víc. Snažím se mu dávat co je co 
nejvíc  času můžu.  Momentálně má firma,  kde pracuji  pozastavenou 
činnost, takže nechodím do práce a času je dost. 

5. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
Tak  standardně  se  o  něj  postarám,  takže  péče,  nějaký  relax  podle 
situace a nebo  tréninky. 

6. Jak bys s ním popsala váš současný vztah? 
Asi podobný, jaký byl před tím. Pořád na něm pracujeme, ale to asi 



Je to prima, myslím si že jsme vůbec od začátku udělali veliký pokrok. 
Byl to kůň, který se do sportu vůbec nehodil. Nevím co mu pro výkon 
dělali,  ale když ke mně přišel,  byl  ze všeho vystresovaný a hned na 
nervy, tak se všeho bál. Takže nám dost dlouho trvalo, než jsme si na 
sebe zvykli. Neříkám, že byl týraný to ne, ale v rukavičkách s ním asi 
nezacházeli. Dalo to dost času, než jsme si vybudovali důvěru a mohli 
něco vůbec  začít  dělat.   Teď máme k sobě,  řekla  bych  dost  blízko. 
Myslím si, že jsem našla, jak k takovému citlivému koni přistupovat a 
on se mi za to odvděčuje. Už to dávno není kůň, který se pomalu bál i 
vlastního stínu. 

8. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
Určitě ano. Jak jsme ušli velký kus cesty, tak vidím, že je pořád prostor 
něco zlepšovat a utužovat vztah. 

9. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý. Jaké věci/události mají vliv na to, co cítíš ke svému koni?
No hodně, je důležité, abych byla v pohodě já. Když nejsem, tak se to 
hodně lehce přenese.  Jinak mám radost,  když se nám něco povede 
nebo jsme spolu v nějaké hezké chvíle. Třeba když se poštěstí a jsme 
spolu venku a nikde nikdo, to je jako kdyby se zastavil čas a byli jen my 
dva. Tohle mi dává energii pro chvíle frustrace. Třeba když byl jednou 
dlouho  nemocný  a  my  nemohli  dělat  nic.  Měl  kašel,  tak  jsme 
maximálně chodili  na procházku na vodítku. Byla jsem dost smutná, 
ale čerpala jsem energii z takových chvilek. Pak když byl už v pohodě, 
jsem se cítila, jako že zvládneme všechno.

10.  Vyjmenuj  prosím pět aktivit,  které v rámci  dne považuješ pro 
Tebe za důležité. (Zeptám se jestli respondent seřadil otázky podle 
jím vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)

nikdy nepřestaneme.

7. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
Určitě pořád ano.

8. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý. Jaké věci/události mají vliv na to, co ke svému koni cítíš? 
Tak záleží  dost  na tom,  jaká máme oba dva den.   Pozitivně na mě 
působí, když se nám něco povede. Třeba jsem byla na nás pyšná, když 
mi  Equilab  ukázal,  jak  dlouhou vyjížďku jsme ujeli.  Nesnažíme se  o 
rekordy, ale když jsem pak měla slabou chvilku a podívala jsem se na 
naše výkony,  udělalo  mi  to  radost  a  připomnělo,  že  za  něco pořád 
stojíme.

9.  Vyjmenuj prosím pět aktivit, které v rámci dne považuješ pro Tebe 
za  důležité.  (Zeptám  se  jestli  respondent  seřadil  otázky  podle  jím 
vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)
PRÁCE
HOMÉR
BRUNÍK (PES)
PRÁCE NA ZAHRADĚ
TVOŘENÍ

10. Jak často jezdíš na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Záleží jak jsou na jízdárně holky, teď tak 2x týdně. Je hezké počasí, tak 
je to fajn.

11a.  Jezdíš raději sama nebo s dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
zdůvodnit
Jak jsem řekla s holkama.



PRÁCE
HOMÉR
BRUNO (PES)
ZAHRADA
TVOŘENÍ

11. Jak často jezdíš na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Když se domluvíme s holkama. To je třeba tak 1x týdně.

12a. Jezdíš  raději  sama nebo s dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
prosím zdůvodni
Určitě  s dalším  jezdcem.  Homér  se  často  leká,  nebo  se  bojí  i 
neznámých drobností, než si  je okouká.  Když nás je víc a má vedle 
sebe jistějšího koně, což je každý druhý (smích) tak je v pohodě a tím 
pádem i já. 

13. Když jedeš ven, máš z něčeho strach? Z čeho má při jízdě venku 
obavy? 
Snažím se na tom celou dobu pracovat. Ale pořád obavy mám. Hlavně, 
že se něco stane, já spadnu a on uteče, nebo se mu taky něco stane. 
Jak říkám, často se leká. Ano, už ho umím zpracovat, jsem připravená a 
snažím se předvídat, ale stát se může vždycky cokoliv.

14. Jak ovlivňují obavy Tvé chování při jízdě na koni?
Snažím se předvídat. A skoro pořád něco hlídám. Když nás jede víc, tak 
je to lepší. 

15.  Jak  je  pro  Tebe  důležité  sdílet  informace  z  prostředí 
koní/jezdectví?

12. Jak ovlivňují Tvoje obavy chování při jízdě na koni?
Právě tak, že nejezdím sama.

13.  Jak  je  pro  Tebe  důležité  sdílet  informace  z  prostředí 
koní/jezdectví?
Je to pro mě docela důležité. 

14. Jakým způsobem je sdílíš?
No na Fb, občas dám screen projížďky v terénu z Equilabu. Nebo pak 
srodinou a kamarády, když si povídáme. 

15. S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
S přáteli  a  rodinou.   Nebo  kamarádce,  která  chodí  běhat  posílám  i 
s fotkama i kolik jsme toho ujeli (smích)

16.  Jak  ve  stáji  funguje  jezdecká  komunita?  Došlo  k nějakým 
změnám?
Ani ne.



Je to pro mě docela dost důležité. Jak sdílení novinek a informací, tak i 
sdílení zážitků, ale nemusí to být často. Chápu,  že ne každý se o to 
zajímá.

16. Jakým způsobem je sdílíš?  
Záleží  co.  Občas  dám  nějakou  fotku  na  Facebook,  ale  opravdu  jen 
občas. Jinak jsem tam i v hodně koňařských skupinách, ale moc aktivní 
nejsem. 
Jinak si o koních povídám, hlavně když jsem ve stáji nebo když se mě 
někdo na koně zeptá.  Jinak jsem tam i  v hodně skupinách,  ale moc 
aktivní nejsem. 

17.S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
Pokud už se o tom bavím, tak hlavně v rodině. Také mají rádi koně, tak 
se třeba i  sami zeptají.   Nebo s mojí  kamarádkou, ale ta tomu moc 
nerozumí, takže tý třeba ukážu jen hezké fotky, to ocení (smích).  

18. Jak ve stáji funguje jezdecká komunita?
Mám koně ustájeného v malé stáji,  takže  to tam funguje hodně na 
osobní domluvě, nebo po telefonu. V přípravně taky visí kalendář, kam 
se zapisují  důležité  akce,  abychom o tom věděli.  Třeba v létě  seno, 
sláma,  nebo  návštěvy  kováře  a  tak.  Jo  a  nebo  třeba  připomínky 
odčervení.



Rozhovor Tereza

1.  Jak se Tvůj kůň jmenuje?
Aleska

2, Odkud ho máš? 
Z Hřebčína xxx a doporučil mi ji trenér 

3. Jak dlouho s ním pracuješ?
A:Rok a půl

4. Co s ní děláš? 
 Všeobecná drezúrní průprava, skoky  

5. Kolik času s ní týdně trávíš? 
Podle toho, jak si týden poskládám cca 8-16 hodin čistého času

6. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
Většinou 1x týdně máme skokovou přípravu a skokovou gymnastiku 
Pak nějaká péče kolem.

7. Jak bys s ní popsala váš současný vztah? 
Mám jí trošku, jako dítě a zároveň je to můj sportovní partner. Je to 
kobyla, takže je jiná než jsem byla zvyklá. (pozn. Předtím měla valacha)

8. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
Určitě. Byla bych ráda, kdybych jí víc poznala. Přijde mi, že se v něčem 

1. Jak se Ti s Equilabem pracovalo
A:Byla  to  hodně  zajímavá  zkušenost.  Než  se  vychytaly  mouchy 
s nastavením, tak jsem to chtěla vzdát, ale pak jak jsi mi poradila co 
v telefonu nastavit jinak, tak to bylo fajn. 

2. Bylo pro Tebe měření jednoduché? Přinesly Ti data nějaký užitek?
A:Pak už jo (odkazuje na problémy na začátku měření), jenom jsem to 
někdy  zapomínala  vypnout,  takže  to  pak  neměřilo  jízdu,  ale  moje 
chození po stáji. No, spíš to bylo pro mě zajímavé. Užitek, nebo změnu 
to  přineslo  takovou,  že  jsem  byla  vždycky  zvědavá  na  naměřené 
hodnoty. Přidaly se i holky, takže si teď naměřený hodnoty mezi sebou 
sdílíme. 

3.Budeš ho používat i dál?
Budu, mám to předplacený, tak už musím (smích)

4. Kolik času s Aleskou teď týdně trávíš?
A:No asi tak 16-17 hodin, ale snažím se tam chodit každý den.

5. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
 Trénujeme a chodíme ven.

J: Jak myslíš ven?
No třeba se projít na ruce, nebo pod sedlo.



už známe, ale pak nastanou okamžiky, kdy mě prostě překvapí. A ne 
málo. Ale na druhou stranu každá taková reakce, nás zase posune.
 
9. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý. Jaké věci/události mají vliv na to, co ke svému koni cítíš? 
Když je blbý den. Když mám nějaký osobní  starosti,  tak se to často 
přenese i  na ní.  Nebo,  když se nám společná práce nedaří,  to jsem 
naštvaná. 

10.  Vyjmenuj  prosím pět aktivit,  které v rámci dne považuješ pro 
Tebe za důležité. (Zeptám se jestli respondent seřadil otázky podle 
jím vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)
PRÁCE
BÝT DOMA S PŘÍTELEM, RODINNOU, KAMARÁDY
ŠKOLA
KŮŃ
KAMARÁDI

11. Jak často jezdíš na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Jednou za čas, dost nepravidelně. 
Mohla bys to prosím trochu upřesnit?
Tak dejme tomu 1x za dva týdny

12a. Jezdíš raději sama nebo s dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
zdůvodnit 
S někým. Protože se cítím jistější. I když to třeba je horší jezdec než já a 
to by taky mohlo být nebezpečný, ale dává mi to pocit jistoty, že vedle 
mě někdo prostě je.

13. Podle typu odpovědi u otázky č.12  pokládám vhodně otázku č.13 

6. Jak bys s ní popsala Váš současný vztah? 
Máme k sobě pořád blízko, je to skoro moje dítě. 

7. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
Ano,  pořád ještě nejsme to, co bych chtěla.
Co by jsi chtěla?
Být  s ní  takový  to  jedno  tělo.  Ale  nevím  jestli  je  to  možný,  v tom 
režimu, který máme.

8. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý. Jaké věci/události mají vliv na to, co ke svému koni cítíš? 
Záleží na tom, jak nám to spolu zrovna jde. Někdy mám blbý den já a 
někdy ona. 

9.  Vyjmenuj prosím pět aktivit, které v rámci dne považuješ pro Tebe 
za  důležité.  (Zeptám  se  jestli  respondent  seřadil  otázky  podle  jím 
vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)
PRÁCE
RODINA
ALASKA
SPORT
KAMARÁDI

10. Jak často jezdíš na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Snažíme se teď aspoň 1x týdně, když čas dá, tak 2x. Někdy pod sedlem, 
ale aspoň jen na procházku.
J: Musím říct, že je to častěji než před tím. Čím by to mohlo být?
Tak určitě je teď hezčí počasí, ale taky že nečekám, až někdo bude mít 
ze stáje čas se mnou jet ven. Prostě s někým nasdílím polohu a jedu 
ven. 



a zjišťuji „Z čeho má při jízdě venku obavy?“
Pokud bych šla sama, bála bych se když bych spadla a něco se mohlo 
stát.  Stalo se  to tak  jedný holce  v minulý  stáji.  Naštěstí  to dopadlo 
dobře, ale mám z toho prostě respekt. 

14. Jak ovlivňují Tvoje obavy chování při jízdě na koni?
Nevím, když třeba něco uslyším, tak většinou ztuhnu a zpozorním. Říká 
se, že kůň to pozná a já si myslím, že u mě 100%.  Nebo když vím, že  
třeba v terénu je někde často problém, tak tam radši moc nejezdím. 

15.  Jak  je  pro  Tebe  důležité  sdílet  informace  z  prostředí 
koní/jezdectví? Velmi. Ta kobyla je pro mě hrozně důležitá, tak o ní 
mluvím ráda a často…(smích)  Přítele to někdy dost štve (smích)

16. Jakým způsobem je sdílíš?
S těma  lidma  ze  stáje,  chodíme  dost  často  na  pivo.  Tam  mluvíme 
prakticky  jenom  o  koních,  a  věcech  kolem  koní.  Pak  taky  někdy 
přidávám na sociální sítě. S kamarádkou od koní, když nemůžeme najít 
společnou dobu,  kdy  jít  na  kafe,  tak   za  sebou třeba přijedeme na 
jízdárnu.  

17.S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
Kamarádi  kolem koní,  i  někteří  mimo, kteří  jsou nuceni  poslouchat, 
třeba spolužáci ve škole.
Jak jsem řekla, kamarádi z jízdárny od koní, tak s těma nejvíc. Pak i ta 
kamarádka, která teda není ze stejné stáje, ale taky má koně. No a pak 
doma, ale tam je to spíš jednostranný (smích)

18. Jak ve stáji funguje jezdecká komunita?
Celá stáj patří trenérce, její syn je náš skokový trenér. Vše kolem se 

11.  Jezdíš  raději  sama nebo s  dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
zdůvodnit
Určitě radši s někým. Ale když nikdo nemá čas, tak jedu sama. 

12. Jak ovlivňují Tvoje obavy chování při jízdě na koni?
Přiznám se, že teď už se nebojím, tak jako předtím. S Aleskou jsme od 
minulého  rozhovoru  zase  něco  prožily.  Pak  jsem  si  vyzkoušela 
prémiovou  verzi  a  to  mi  přišlo  fajn.  Tak  to  tomu  asi  taky  něco 
pomohlo. 

13.  Jak  je  pro  Tebe  důležité  sdílet  informace  z  prostředí 
koní/jezdectví?
Ano, je  a dost. 

14. Jakým způsobem je sdílíš?
Tak  s ostatníma  na  pivu,  ve  stáji,  když  si  povídáme.  Nebo  i  přes 
internet. 
Šel by ten internet nějak rozvést?
Tak na Facebook dávám příspěvky, Instagram nemám, ale teď i mezi 
holkama, který jsem do toho uvrtala tak i na tom Equilabu. 

15. S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
No lidi ve stáji, a tak všichni od koní. 

16.  Jak  ve  stáji  funguje  jezdecká  komunita?  Došlo  k nějakým 
změnám?
Celkově pořád stejně. 
Takže funkci na Equilabu k tomu určenou nepoužíváte? 
No, zkoušeli jsme, ale moc nám to nefungovalo. Jediný co, tak jsme si  



stará ten syn.  Když tam nejsem, udělají vše co potřebuji. Většinou se 
domlouváme, když tam sem a když něco hoří tak po telefonu. 
Používáte nějaký sdílený kalendář? 
To ne

tam holkama nasdílely závody

Rozhovor Aneta

1.  Jak se Tvůj kůň jmenuje?
Zefír

2. Odkud ho máš? 
Není můj, ale chodím se o něj starat do jedné stáje ve vesnici.

3.Jak dlouho s ním pracuješ? 
V létě 3 rok

4. Co s ním děláš? 
A: Je to starší kůň 21 let, takže už je jen na takové relaxační aktivity. Na 
procházky  s vodítkem,  občas  se  snažíme  něco  málo  skočit,  nebo 
jedeme ven.  Zkoušíme taky komunikaci ze země. 

5. Kolik času trávíš se Zefírem týdně? 
A:  záleží na období, v zimě tak 6-7 hodin, v létě tak 10-15 h 

6. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
A: No přijdu,  tak nejdřív obstarám co je  potřeba,  co mu chybí.  Pak 
vymístuju,  když  to  neudělá  někdo  předemnou,  což  se  většinou 
nestane. Vyčistím ho a pak jdeme něco dělat podle počasí. Takže buď 
jdeme ven na  projížďku pod sedlem,  nebo se  jen projít  a  nebo na 
jízdárnu. 

1. Jak se Ti s Equilabem pracovalo
Až na prvotní komplikace se zaznamenáváním chodů (krok, klus, cval), 
se s aplikací pracovalo jednoduše a bez problémů.

2. Bylo pro Tebe měření jednoduché? Přinesly Ti data nějaký užitek?
Měření  bylo snadné. Díky této aplikaci  jsem si  lépe uvědomila,  jaký 
chod (krok, klus, cval) převládá na vyjížďkách, a který by se za ten čas 
na vyjížďce mohl více přidat. A vzhledem k vyznačené trase na mapě, 
mám  pro  další  vyjížďky  možnost  různě  trasy  plánovat  předem  
a tím je pozměňovat.

3.Budeš ho používat i dál?
Určitě ho budu používat i nadále. 

4. Kolik času se Zefírem teď týdně trávíš?
Asi i klidně 15- 18 hodin

Je to víc, než jsi mi říkala minule. Čím myslíš, že by to mohlo být?
Mám teď víc volna, nechodím kvůli karanténě do školy a taky proto, že 
jsme přestali chodit na jízdárnu. Přeci jenom už myslím i na jeho věk, 
tak si spíš jen užíváme a u toho čas utíká rychleji  (smích). 
5. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
Především péčí o koně to je úklid stáje, když je potřeba. Vyčistím ho. 



8. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
To bych řekla, že určitě je. Byla bych ráda, kdybych s ním mohla být 
víc. 

7. Jak bys popsala váš současný vztah? 
A: Tak není to můj kůň, ale za ty tři roky mi už přijde, jako kdyby byl. 
Ale určitě by to mohlo být lepší. Snažíme se upevňovat důvěru. Snažím 
se mu dávat i jen ohlávku a zkoušet tu komunikaci jak jsem říkala. 

9. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý. Jaké věci/události mají vliv na to, co cítíš ke svému koni?
A: Dokážu se na něj naštvat,když mám blbý rozpoložení. Zefír je dost 
náladovej, možná je to i věkem, tak když nemá dobrej den, dokáže být 
hodně nepříjemnej. 

10.  Vyjmenuj  prosím pět aktivit,  které v rámci  dne považuješ pro 
Tebe za důležité. (Zeptám se jestli respondent seřadil otázky podle 
jím vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)
KLID NA SNÍDANI
ŠKONÍ POVINNOSTI
ODMĚNA-KONĚ
KOMUNIKACE S RODINNOU A PŘÁTELI(PO ODPOČINKU)
DOMÁCÍ ZVÍŘATA

11. Jak často jezdíš na vyjížďky mimo jezdecký areál?
A: většinou 3X týdně

12a. Jezdíš  raději  sama nebo s dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
prosím zdůvodni

Pak taky procházkami na vodítku a vyjížďkami do přírody.

6. Jak bys s ním popsala váš současný vztah? 
Myslím, že náš vztah je stále založen na důvěře a přátelství. Mám ale 
dojem, že je takový mazlivější a přijde za mnou sám, když jsem se mu 
zase začala po té zimě více věnovat. Což beru jako pokrok, vzhledem 
k tomu, že si jen tak k tělu nikoho nepustí.

7. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
Co se týče posunu sportovního, tak to už asi vzhledem k jeho věku ne. 
Teď  bych  mu  ten  čas  se  mnou  chtěla  spíš  zpříjemnit  a  tak  nějak 
vyhovovat jeho potřebám a možnostem, co se třeba týče tempa na 
vyjížďkách. Spíš bych nadále chtěla upevňovat ten přátelský vztah a 
začít s ním chodit více na procházky na vodítku, aby z toho i on sám 
měl  větší  radost.
 A pokud by to bylo přeci jen možné, tak bych si s ním ještě ráda jen 
tak něco pro radost skočila.

8. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý. Jaké věci/události mají vliv na to, co ke svému koni cítíš? 
Tak velkou radost mám z toho, když je v dobré kondici a nic ho netrápí. 
Dále mě moc potěší, když sám jeví zájem o pohlazení a sám za mnou 
přijde. Jsem na něj pyšná, když se i přes svůj věk snaží ve cvalu držet 
tempo s ostatními. U jedné vyjížďky mě právě zajímala rychlost, jakou 
běžel, tak jsem se tedy podívala do aplikace a byla jsem opravdu mile 
překvapena  
a potěšena, kolik elánu ještě v sobě má. 



A: Někdy mám ráda svůj klid a jedu sama, to bývá ale spíš jen taková 
procházka.  Nepouštíme  se  tak  daleko,  jako  když  nás  jede  víc.  Jet 
s partou je v tomhle jiné, to jezdíme i dál.  Obojí má své pro i  proti. 
Popovídáme si, ale zase v něčem mě to brzdí. 

13. Když jedeš ven, máš z něčeho strach? Z čeho má při jízdě venku 
obavy? 
A: S tímhle koněm se nebojím. Nikdy jsem to nemohla říct, ale Zefír je 
klidný. Jediný coak s, Te bojím, že by mohl zakopnout a mohli bychom 
si ublížit oba dva. To je trochu problém, měníme trasy a ve stáji nevědí, 
kde můžeme být. Sice helmu nosím, ale to není vše. 

14. Jak ovlivňují obavy Tvé chování při jízdě na koni?
A: Hodně se snažím zohledňovat bezpečí koně. Takže  se vyhýbáme 
nepříjemným místům. Ale, jak jsem řekla, zefír je fajn. 

15.  Jak  je  pro  Tebe  důležité  sdílet  informace  z  prostředí 
koní/jezdectví?
A: Určitě to pro mě důležité je. Když se stane něco zajímavého a pokud 
je teda komu. A

16. Jakým způsobem je sdílíš?  
A: Třeba s kamarády, co znám ze světa koní si občas zavoláme nebo 
napíšeme. Občas taky sdílím fotky na instagramu nebo facebooku. Ale 
zajímá mě i  takové příspěvky číst.  Když  jsou zajímavé a mohou mě 
v něčem obohatit. 

17.S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
No s těmi kamarády, pak taky s babičkou a s mamkou nebo tátou. 

9.  Vyjmenuj prosím pět aktivit, které v rámci dne považuješ pro Tebe 
za  důležité.  (Zeptám  se  jestli  respondent  seřadil  otázky  podle  jím 
vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)
PSANÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
KONĚ
PROCHÁZKA SE PSEM
TRÁVENÍ ČASU S RODINOU
CVIČENÍ (POSILOVÁNÍ)

10. Jak často jezdíš na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Teď na jaře jezdím pouze jen na vyjížďky. Vzhledem k tomu, že je to 
starší kůň, tak už moc netrénujeme na jízdárně.  A hlavně i teď kvůli  
situaci si myslím, je bezpečnější jet ven, než zůstávat na jízdárně.

11.   Jezdíš  raději  sama/sám  nebo  s dalším  jezdcem  a  koněm? 
Odpověď zdůvodnit
Jak kdy. Vyrazím ráda jak sama, vzhledem k tomu, že mám pak volnost 
v jízdě a není potřeba se někomu přizpůsobovat. Ale i s dalšími jezdci, 
kdy si můžeme i popovídat a jsou na vyjížďkách větší zážitky. Ale teď je 
to se společným ježděním, trochu těžké…

12. Jak ovlivňují Tvoje obavy chování při jízdě na koni?
Při jízdě na koni se snažím být úplně klidná. Nechci, aby se kůň nějak 
stresoval. Pokud ale obavy nastanou, jsem při jízdě značně opatrnější a 
dávám na vše větší pozor.

13.  Jak  je  pro  Tebe  důležité  sdílet  informace  z  prostředí 
koní/jezdectví?
Pokud  se  stane  něco  zajímavého  nebo  něco,  co  se  mi  s koněm 



18. Jak ve stáji funguje jezdecká komunita?
A: Potkáváme se ve stáji, tam se domlouváme. Pak máme taky skupinu 
na  messengeru.  A  když  jde  třeba  někdo  ke  koním  ,tak  tam  napíše 
obychom  to  ostatní  věděly.  Když  jsem  pak  na  místě,  tak  většinou 
sháním dceru majitele, která se o koně stará, abych se zeptala co je 
potřeba. Jinak když se domlouvá třeba kovář, tak se přímo domluvíme 
s majitelem.  

povedlo, tak jsem ráda za to, že to můžu někomu sdělit (většinou svým 
blízkým). Jinak používám sociální sítě (facebook, instagram) k přidávání 
fotek, abych si sama uchovala hezké zážitky. 

14. Jakým způsobem je sdílíš?
uď přímo  při  hovoru  s někým a  občas  s kamarádkami  od  koní  přes 
sociální sítě (messenger).
Popřípadě přidávám fotky na sociální sítě (facebook, instagram), ale to 
už jsem řekla vlastně v té předchozí otázce. A od doby co používám 
Equilab, tak přispívám i tam. Našla jsem tam pár známých a i  jedna 
holčina ze stáje to teď používá.

Takže spolu sdílíte?
Taky, ale hlavně se můžeme porovnávat. 

Myslíš naměřené hodnoty?
Ano.

15. S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
Většinou s kamarádkami, co se též věnují jezdectví, a sem tam něco 
proberu  i  s rodinou
 (především máma, babička)

16.  Jak  ve  stáji  funguje  jezdecká  komunita?  Došlo  k nějakým 
změnám?
Od té doby, co nastala karanténa, tak nikdo na koně nechodí. Jenom 
vlastně já.  Takže změna nastala v tom, že momentálně nejsou žádné 
domluvy přes naši skupinu na messengeru. Nebyla tudíž ani možnost 
využít tuto aplikaci s ostatními. 



Rozhovor Martina

1.  Jak se Tvůj kůň jmenuje?
Romeo
2. Odkud ho máš? 
Není můj,  ale jezdím na něm už dlouho. Ale vnímám to skoro, jako 
kdyby můj byl. 
3.Jak dlouho s ním pracuješ?
Asi tak 4 roky
4. Co s ním děláš? 
Mám ho pro radost, takže takové běžné aktivity. Taky chodíme ven. 
Ven,  tedy  ne  tak  často,  jak  by  se  asi  mělo.  Rádi  bychom  v létě  na 
nějaké  parkurové  hobby  závody.  Tak  chodíme  trénovat  hlavně  na 
jízdárnu.

5. Kolik času trávíš s Flopem týdně? 
Asi tak 10 hodin, záleží i na počasí a období. V zimě je to méně.

6. Jakými aktivitami je tento čas naplněn?
Připravím si ho na práci. A pak máme buď jízdárnu nebo jak jsem řekla 
někdy chodíme ven. Někdy je tedy i jen ve výběhu, když se mi zrovna 
nic nechce. Přiznávám, že i takové dny jsou.

7. Jak bys popsala Váš současný vztah? 
Myslím si, že máme zdravý vztah. Nebojím se ho, ani on mě. Někdy 

1. Jak se Ti s Equilabem pracovalo? 
Dobře, bylo to jednoduché

2. Bylo pro Tebe měření jednoduché? Přinesly Ti data nějaký užitek?
Ano, bylo to jednoduché, poměrně intuitivní. Přišly mi zajímavé údaje 
hlavně o vzdálenenosti a chodech .

3.Budeš ho používat i dál?
Určitě budu. 

4. Kolik času se Flopem teď týdně trávíš?
 Před koronavirem to bylo častěji, ale máme návštěvy dobře rozvržené, 
takže i  teď jsem tam dost. Řekla bych tak 4xtýdně. To je asi tak 15 
hodin.

5.Jakými aktivitami je teď tento čas naplněn? 
Vyčistím  ho  a  jdeme  většinou  ven.  Na  jízdárnu  moc  teď  bohužel 
nechodíme. 

6. Jak bys s ním popsala váš současný vztah? (Zajímá mě jestli jste se 
během doby co uplynula od našeho posledního rozhovoru v něčem 
posunuli)
No musím říci, že jsme se posunuli asi spíš ve vztahu než v práci. Teď 



naštvu já jeho a někdy on mě.

Čím třeba?
Tak já ho štvu asi, když si stojím za něčím co chci aby udělal. A on mě, 
když to dělat naopak nechce. Jsem v tom občas nervák, to se musím 
odnaučit.

8. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění?
Myslím si, že určitě ano. 

9. Stejně jako vztah mezi lidmi, tak i vztah mezi koněm a člověkem je 
proměnlivý.  Jaké věci/události  mají  vliv  na  to,  co  cítíte  ke  svému 
koni?
Záleží dost na náladě nás obou. Ale mám třeba radost, když se nám 
něco povede a naopak. 

10.  Vyjmenuj  prosím pět aktivit,  které v rámci  dne považuješ pro 
Tebe za důležité. (Zeptám se jestli respondent seřadil otázky podle 
jím vnímané důležitosti. Pokud ne, doptám se a poprosím o seřazení)
ŠKOLA
PŘÍTEL
PŘÁTELÉ
KŮŇ
ODPOČINEK

11. Jak často jezdíte na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Přiznávám, že bych mohla víc. 
Můžeš být prosím trochu přesnější?
Tak asi  1x týdně.

častěji  chodíme  ven,  tak  jsem  si  na  něj  zvykla  i  v takovém  jiném 
prostředí.  Vidím  jeho  reakce  na  různé  podněty  a  to  se  mi  líbí.  Je 
pravda, že je to občas i adrenalin (smích).    

7. Je ve vašem vztahu nějaký prostor pro posun a upevnění? 
Ano, řekla bych že stále, jak ve vztahu tak i v práci. Pořád bych se ráda 
zúčastnila těch závodů. No ale kdo ví, jak všechno  bude a nebude. 

8. Jaké věci/události mají vliv na to, co ke svému koni cítíš? (Třeba 
jestli  Ti  udělá  radost,  když  máte  v Equilabu  naměřený   zajímavý 
hodnoty nebo tak.)
Udělá mi radost,  když máme hezký den. Když se nám něco povede. 
Když je hodný

9.  Vyjmenujte pět aktivit, které v rámci dne považuješ za důležité. A 
seřaď je podle důležitosti 
ŠKOLA
KŮN
CVIČENÍ
PŘÁTELÉ
ODPOČINEK

 S přítelem se rozešli.

10. Jak často jezdíš na vyjížďky mimo jezdecký areál?
Teď tak 2x někdy i 3x týdně
To je častěji než v minulém rozhovoru. Proč myslíš, že to tak je?
Tak od doby, co nemám přítele, mám na všechno víc času. 

11a.  Jezdíš raději sama nebo s dalším jezdcem a koněm? Odpověď 



12a. Jezdíš  raději  sama nebo s dalším jezdcem a koněm? Odpověď 
prosím zdůvodni
Rozhodně alespoň ve dvou. Nevadí mi jet sama, ale přeci jen jsem si  
jistější, pokud nás jede víc. Je to tak jistější, kdyby se něco stalo. 

13. Když jedeš ven, máš z něčeho strach? Z čeho má při jízdě venku 
obavy? 
Jak jsem řekla, kdyby se něco stalo. Když by se splašil  kůň, když by 
někdo spadl a kůň utekl, nebo se kůň zranil. Je toho spousty. Vím, že 
pár let zpátky takhle umřela na vyjížďce jedna holka,  kůň ji  uvláčel. 
Jsou  to  fajn  zvířata,  ale  nemůžeš   předpovídat  100%.  Navíc  jsem 
zodpovědná, jestli se nepletu za vše co udělá, tak z toho by taky mohl 
být velký malér. 

14. Jak ovlivňují obavy vaše chování při jízdě na koni?
Jezdím ven ve skupině. Nebo se vyhýbáme silnici. Někteří řidiči jsou 
nebezpeční. Přitom ohrožují  i sebe. 

15.  Jak  je  pro  Tebe  důležité  sdílet  informace  z  prostředí 
koní/jezdectví?
Je to pro mě důležité. Je to část mého života, tak se ráda podělím o to, 
co dělám… Nebo mě zajímá i to co, dělají  v tomhle směru ostatní  a 
třeba se i něco přiučím. 

16. Jakým způsobem je sdílíš?  
No na instagram  dávám fotky, občas i na Facebook, ale tam už tolik 
ne,  tam spíš  sdílím příspěvky co se  mi  líbí,  jako třeba vtipy,   nebo 
příspěvky, který na něco upozorňují. (pauza) Třeba aby lidi nekrmili cizí  
koně a tak.  Jinak pak s holkama ve stáji, máme tam skvělou partu. 

zdůvodnit
Radši ve dvou, ale nevadí mi jet i samotné. Nicméně ve dvou je do vždy 
bezpečnější. 

12. Jak ovlivňují Tvoje obavy chování při jízdě na koni?
Snažím se být celkově klidná. Ale snažím se třeba vyhýbat rušnějším 
místům, jako je silnice.

13.  Jak  je  pro  Vás  důležité  sdílet  své  zážitky  z prostředí 
koní/jezdectví?  Je to důležité, hlavně když se nám něco povede. To 
mám pak radost a ráda se pochlubím, že za něco taky stojíme (smích) 
Ale sdílím i taky když se třeba něco děje, hlavně mezi lidmi od koní. 
Jsme všichni na stejné lodi a často na to bývají reakce, z kterých máš 
pak pocit, že v tom nejsi sama. 

14. Jakým způsobem je sdílíš? 
Instagram, Facebook. Teď zkouším i ten Equilab, ale nemám tam zatím 
nikoho známého, tak je to zatím o ničem.

15. S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
Teď hodně s rodinou, ale na dálku i s kamarády. A s holkama ve stáji, 
když se tam vidíme. 

16.  Jak  ve  stáji  funguje  jezdecká  komunita?  Došlo  k nějakým 
změnám? (Zajímá mě, jestli jste třeba něco nesdíleli přes ten Equilab 
nebo tak)
No ke změnám došlo hlavně z hlediska koronaviru… Jsme rozděleni na 
dvě  skupiny,  které  se  ve  stáji  střídají.  Komunikujeme  přes  takovou 
nástěnku, co jsme si ve stáji udělaly. Nebo přes messenger. 



17.S kým se o tématu jezdectví/koně bavíš?
No s holkama ze stáje, rodiči, občas i přítelem, ale toho to moc nebaví, 
tak spíš trpí (smích).  

18. Jak ve stáji funguje jezdecká komunita?
No,  chodí  nás  do  stáje  asi  pět  holek.  Každá  máme  většinou 
přiděleného koně nebo některé i svého. Stáj patří panu XXX, ale on se 
o to už moc nestará a po několika letech, co tam jsme už ví, že je na 
nás  spoleh.  Je  vlastně  asi  rád,  že  se  mu  tam  o  to  staráme  a  on 
obstarává jen ty důležitý věci. Jako je seno, sláma a tak.

Nezkoušely jste Equilab?
Ne,  dřív  než  jsem  se  dostala  k tomu,  abych  to  ostatním  pořádně 
ukázala a vysvětlila. Tak jsme se museli izolovat. Na dálku by to možná 
někdo pochopil, ale přijde mi to zbytečné. Důležité věci máme na té 
nástěnce. Nebo si napíšeme přímo. 


