UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

2015

Alžběta Vojtková

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Příprava parkurového jezdce a koně na závodní sezonu
Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce:

Vypracovala:

Mgr. Eva Peslová

Alžběta Vojtková

Praha, srpen 2015

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny
použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena
k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze, 25. 8. 2015

Poděkování:
Mé poděkování patří všem odborníkům jezdeckého sportu za cenné rady, materiály
a ochotu, kterou mi v průběhu zpracování bakalářské práce věnovali. Dále bych
chtěla poděkovat všem parkurovým jezdcům za ochotu a trpělivost při sběru dat do
mého výzkumu. V neposlední řadě patří poděkování mé vedoucí práce, kterou byla
Mgr. Eva Peslová.

ABSTRAKT
Název:
Příprava parkurového jezdce a koně na závodní sezonu
Cíle:
Na základě výsledků výzkumu vytvořit optimální univerzální tréninkový plán pro parkurové jezdce a koně na přípravné období.
Metody:
Analýza odborné literatury, dotazníkové šetření, strukturovaný rozhovor, vyhodnocení
dat a grafické zpracování výsledků.
Výsledky:
Z naměřených výsledků byl sestaven tréninkový plán pro přípravné období, který tvoří:
Skoková drezura 3× v týdnu po dobu 37 minut; kavalety 1,7× v týdnu na 20 minut; lonž
1,3× za týden na 24 minut; práce v terénu 2,25× do týdne na 49 minut; skokový trénink 1,2× do týdne na 38 minut, z toho 0,75× do týdne gymnastické řady; regenerační
prostředky minimálně 2–3× týdně. Parkuroví jezdci by měli průměrně odjezdit kolem
38–39 koní za týden a strávit v sedle kolem 24,57 hodin týdně.
Klíčová slova:
parkurové skákání, jezdectví, parkurový jezdec, parkurový kůň, příprava parkurového
jezdce, přípravné období, tréninkový plán

ABSTRACT
Title:
Preparing showjumping rider and horse for racing season
Objectives:
Based on the results of research to create an optimal training plan for showjumping riders
and horses for a preparatory period.
Methods:
The analysis of scientific literature, questionnaires, structured interviews, data evaluation
and graphical results.
Results:
A training plan for the preparatory period was drawn up on the basis of the measured results, and consists of: jumping dressage 3 times a week for 37 minutes cavaletti 1.7 times
a week for 20 minutes, lungeing 1.3 times per week for 24 minutes fieldwork 2.25 times
a week for 49 minutes, jumping 1.2 times a week for 38 minutes of which 0.75 times
a week gymnastic series, regeneration means at least 2-3 times a week. Showjumping riders should ride on average 38-39 horses a week and spend around 24.57 hours per week
in the saddle.
Keywords:
showjumping, riding, showjumping rider, showjumping horse, showjumping preparation,
preparation period, training plan
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ÚVOD
Přípravu parkurového koně a jezdce na závodní sezonu jsem si jako téma své bakalářské
práce zvolila proto, že se tomuto jezdeckému sportu aktivně věnuji. V práci chci shrnout
dostupné informace a zkušenosti elitních jezdců o přípravě parkurového koně a jezdce na
závodní sezónu. Na základě těchto výsledků se pokusím zjistit, která z metod přípravy
parkurového koně a jezdce na závodní sezonu se jeví jako nejúčinnější a nejvhodnější
s ohledem na fyziologickou stavbu a motorickou funkci koně a jezdce.
První část mé práce bude zaměřena na parkurového jezdce z hlediska struktury sportovního výkonu, pohybových činností a pomůcek, kterých využívá ke správné jízdě a manipulaci s koněm.
V části druhé nahlédnu do anatomie a fyziologie parkurového koně. Zmíním i charakter a chování koně, abychom lépe pochopili odchylky, které se vyskytnou v závěru mé
bakalářské práce.
Část třetí zaměřím na samotnou přípravu parkurového koně a jezdce na závodní sezonu. Definuji a nastíním správný obsah využívaných prostředků v tréninkových plánech.
Představím pojem přípravné období.
Poslední část mé práce bude metodologického charakteru. Zde budou shrnuty a vyhodnoceny výsledky získané z dotazníků. Po zhodnocení výsledků výzkumu nastíním
nové vědecké otázky, které by mohly být předmětem dalšího výzkumu.
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1  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
1.1  Jezdectví – parkurové skákání
Parkurové skákání je velice specifická sportovní disciplína, která patří do sportovního odvětví jezdectví. Stejně jako ostatní jezdecké disciplíny je zastřešováno Českou jezdeckou
federaci, která zodpovídá za vytváření právního rámce jezdeckého sportu. Tato sportovní
disciplína není nijak silově, vytrvalostně či rychlostně náročná, jedná se o spojení určitých pohybových činností jezdce i koně. Další zvláštností této disciplíny je pojem závodní dvojice. Kůň ve dvojici hraje stejně důležitou úlohu jako jezdec. Na závodní dvojici
musíme pohlížet jako na celek (dobré umístění není zajištěno bez dobrého výkonu obou
z dvojice). Proto je nutné, abych ve své práci popsala metody přípravy jak parkurového
jezdce, tak parkurového koně.
1.1.1  Stručná historie parkurového sportu
Navzdory dnešnímu hojnému rozšíření jezdeckého sportu nemá parkurové skákání takovou historii jako drezura, jejíž základní poznatky jsou známy již několik stovek let.
V historii se samozřejmě s koňmi skákalo přes různé překážky, ale kvůli tehdejšímu stylu
jezdce nad skokem, který koním vadil, to nebyla vyhledávaná aktivita. Jezdecké školy
v Itálii, Francii či ve Španělsku z bezpečnostních důvodů upřednostnily těžký sed a dlouhé třmeny nad skokem.
V překonávání překážek spatřovali výzvu především armádní jezdci. Skákali přes
auta, židle, kočárky a dokonce i koně. Ani jezdkyně nehodlaly zůstat stranou, což dokazuje i americký rekord před druhou světovou válkou, kdy paní Stace v dámském sedle
překonala výšku 1,98 m. Honební závody lákaly spousty armádních jezdců, ale z důvodu
velkého počtu zranění jim byly tyto závody zakázány. Tato zranění byla nejčastěji způsobena špatným sedem nad překážkou, kdy kůň nemohl dostatečně zvednout zadní nohy.
Skutečné skákání začalo až s používáním lehkého sedu. První předvedení lehkého
sedu se všeobecně přičítá kapitánu Federicovi Caprillimu, který působil v jezdeckých
školách kavalerie v Pinerollo a Tor di Quinto. V roce 1902 v Turínu překonal tímto stylem
překážku o výšce 2,08 m, skok měl délku 7,40 m. Každopádně najdeme i Caprilliho předchůdce, kterými se mohl inspirovat. Jedním z nich by mohl být nadporučík Karl Kegelov,
který působill v jezdecké škole kavalerie v Hannoveru. Těžko lze dnes odhadnout, zda se
Caprilli neinspiroval například „opičím sedem” legendárního amerického žokeje Sloana
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či podobnými myšlenkami maďarského grófa Dénese Széchényiho. Caprilli uvedl lehký
sed do praxe armádního ježdění. Od něj byl také odvozen německý styl nazývaný K-S
skokový styl (Kavallerieschule Springstil), který vedle lehkého sedu spočíval v drezurní
přípravě umožňující rozvoj síly zádě pro posun a odraz.
V 18. století se v Anglii spolu se zákonem o ohrazování zemědělské půdy rozvinula
nová výzva pro honební jezdce. Krajina byla rozdělena ploty, zídkami a proto potřebovali
koně, kteří dobře skákali. Francouzi soutěžili v jízdách přes překážky v terénu, ale to
nebylo pro diváky zajímavé, protože na většinu skoků neviděli a doprovázet závodníky
nebylo možné.
Pravděpodobně první soutěž ve skocích se konala v roce 1865 na přehlídce koní
v Leinster Lawn v Dublinu. Koně zde skákali přes překážky z prken jak do výšky, tak do
dálky. Nebyly to závody v pravém slova smyslu, šlo spíše o testování honebních koní.
O skutečných parkurových závodech můžeme hovořit až v roce 1866. V Paříži se tento
rok konal concours hippique. Hodnotilo se zde předvedení skoků přes řadu přírodních
překážek. Krátkou historii parkurového skákání nám potvrdí i letopočet prvního mistrovství Evropy – 1957 v Rotterdamu, mistrovství světa v roce 1953 v Paříži či zavedení
jednotných skokových pravidel FEI v roce 1921.
Netrvalo dlouho a Francouzi přenesli soutěže na uzavřená kolbiště. Diváci je mohli
lépe sledovat a parkurové skákání se stalo oblíbeným sportem. O další rozvoj disciplíny
se postaral plukovník Mike Ansell a nově reorganizovaná British Showjumping Society
v roce 1945 ve White City v Londýně, kde se do parkuru zařadily další prvky jako barevné bariéry, výplně překážek, květinová výzdoba atd. O deset let později bylo možno spatřit parkurový sport i v televizi. Na Olympijských hrách se jezdecké disciplíny objevily
poprvé v roce 1900, poté až v roce 1912 a od té doby se píše olympijská historie jezdectví
a s ním i parkurového skákání dodnes.
Největším českým úspěchem je první a zatím i poslední zlatá olympijská medaile
z roku 1928, kterou vybojoval František Ventura na koni Eliot na OH v Amsterodamu.
1.1.2  Základní údaje
Parkurové skákání je jezdecký sport, který se řídí mezinárodními pravidly FEI (Fédération Equestre Internationale). V České republice je řízen jezdecký sport Českou jezdeckou
federací. Skoková soutěž je soutěží, při které se za různých podmínek prověřuje dvojice
jezdce a koně na parkuru s překážkami. Tyto soutěže mají prokázat klid, sílu a dovednost
koně při skákání a jezdecké schopnosti jezdce (Skoková pravidla ČJF, článek 200 písm. a).
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Skáče se na ohrazeném kolbišti – dle článku 201 pravidel: V halách musí mít kolbiště minimální rozměry 1200 metrů čtverečních s minimální délkou krátké strany 20 m. Otevřená
kolbiště musí mít minimální velikost 4000 metrů s minimální délkou krátké strany 50 m.
Na těchto kolbištích najdeme různě rozestavěné překážky, pokaždé jinak, které vytváří
tzv. trasu/ kurz parkuru. Překážky se musí skákat ve stanoveném směru. Červený praporek
určuje pravou stranu překážky a bílý praporek levou. Máme několik typů překážek: výškové, výško-šířkové, šířkové a přírodní profily (vodní příkop, zeď). Stupeň obtížnosti soutěží je dán rozměry a technickou náročností – počtem překážek, délkou parkuru, určenou
rychlostí, počtem kombinací, obtížností obratů a řad, ale také množstvím profilů. Máme
několik stupňů obtížnosti, a to od ZM (80 cm) po TT (160 cm). Soutěže se dále mohou
dělit podle kategorií jezdců či věku koní. Jezdectví je jediným sportem, ve kterém soutěží
muži i ženy dohromady.
Pravidla parkurového skákání jsou velice jednoduchá. Existují dva druhy trestných
bodů – trestné body za překážku a trestné body za čas. Za porušení délky či šířky překážky dostává dvojice 4 trestné body. Za zastavení překážky dostává dvojice také 4 trestné
body, kdy odmítnutí koně skočit překážku nesmí překročit tyto hranice: skákání do výšky
115 cm jsou povolena 3 odmítnutí, nad 115 cm výše pouze dvě, poté následuje vyloučení
ze soutěže. Trestné body za čas naskakují poté, co dvojice překročí stanovený čas, a to
tak, že za každou započatou vteřinu dostává dvojice jeden trestný bod. K vyloučení dvojice ze závodu dochází při těchto případech: pád jezdce či koně, překročení přípustného
času, dvojí/trojí neposlušnost, skok mimo pořadí.
Existuje několik typů soutěží. U soutěže na rozeskakování je nejdůležitějším činitelem počet trestných bodů; pokud má dvojice čisté konto, postupuje do tzv. rozeskakování.
Rozeskakování je výběr skoků ze základního parkuru, které se jede na počet trestných
bodů a na čas (když mají dvě dvojice stejný počet trestných bodů, o jejich pořadí rozhoduje čas). Soutěž na čas je hodnocena stejně jako rozeskakování. Dalším typem soutěží
jsou soutěže na finále, kdy je pořadateli závodů určen jak počet postupujících do druhého
kola, tak časový údaj rozhodující při hodnocení výsledků. Dvoufázové skákání je soutěží, v níž se parkur skládá ze dvou částí. Pokud dvojice překoná první část bez jakékoliv
penalizace, může pokračovat do fáze druhé. Vítězem se stává ta dvojice, která dokončí
s co nejmenším počtem trestných bodů druhou fázi a má nejrychlejší čas. Dále existuje
řada divácky velmi atraktivních soutěží, jako jsou štafety, mini-maxi, zrcadlové skákání
nebo skoky mohutnosti. Ve skocích mohutnosti se skáče zeď o výšce přesahující dva metry. V roce 2011 na mezinárodních závodech ve Stockholmu překonal Robert Whitacker
zeď o výšce 2,12 m. V roce 1991 překonal Franke Sloothaak s Leonardem zeď o výšce
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2,28 m. Dosud nepokořený rekord má hodnotu 2,47 m, v roce 1949 jej ustanovil kpt. Alberton Larraquibel na koni Huaso.
Kvalitní výstroj koně a jezdce je samozřejmostí každé závodní dvojice. Jezdec na
závodech musí mít jezdeckou přilbu, sako, jezdecké boty a bičík, který nesmí přesahovat
délku 75 cm. Výstroj koně je poněkud rozsáhlejší než výstroj jezdce. Pod výstroj koně
patří sedlo, uzdečka, chrániče, podbřišník atd. viz obrázek.

Výstroj koně (Dušek, 2007)
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Výstroj jezdce (Miesner, Putz, Plewa, 2005)

1.2  Parkurový jezdec
Správná manipulace s koněm a i samotné ježdění vyžaduje určité charakterové vlastnosti.
Kromě lásky ke zvířatům, schopnosti vcítit se, trpělivosti je velice důležité, aby jezdec
měl kontrolu nad svým vlastním jednáním, byl spravedlivý a trpělivý (Miesner, Putz,
Plewa, 2005).
1.2.1  Struktura sportovního výkonu
Struktura sportovního výkonu se dá z teoretického hlediska chápat jako celek složený
z několika dílčích vzájemně propojených částí. Současná teorie, která se tímto zabývá,
se nazývá tzv. systémový přístup. Ten umožňuje interpretovat sportovní výkon jako
vymezený systém prvků, který má zákonité uspořádání a je propojen sítí vzájemných
vztahů. Prvky sportovního výkonu mohou být charakteru somatického, fyziologického, motorického, psychologického apod. Faktory sportovního výkonu (tj. somatické,
kondiční, technické, taktické a psychické) mají společný znak, jsou trénovatelné. Každý sportovní výkon je charakterizován jak počtem, tak i uspořádáním těchto faktorů
(Dovalil, 2002).
Z tohoto hlediska můžeme říci, že parkurové skákání má multifaktoriální charakter
a podílejí se na něm tyto faktory: somatické, kondiční, technické, taktické, psychologické/osobnostní.
Faktory somatické zahrnují konstituční znaky jedince, které se vztahují k příslušnému sportovnímu výkonu. K hlavním somatickým faktorům patří výška a hmotnost těla,
délkové rozměry a poměry, složení těla (aktivní tělesná hmota, tuk) a tělesný typ (somatotyp) (Dovalil, 2002).
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Parkuroví jezdci by měli z tohoto hlediska dodržovat tyto parametry. Optimální tělesná hmotnost by se měla pohybovat kolem 70–90 kg u mužů a 50–70 kg u žen. Optimální tělesná výška se u obou pohlaví pohybuje v rozmezí 160–185 cm. Optimální hodnoty
tělesné výšky i tělesné hmotnosti se nemusí striktně dodržovat, jelikož neideální parametry může jezdec eliminovat svými jezdeckými schopnostmi či vhodným typem koně.
Délkové rozměry, poměry trupu a končetin jezdce by měly být v souladu s délkovými
poměry trupu, krku a končetin koně. Dolní končetiny jezdce by měly přesahovat o cca
20 cm koňské břicho a horní končetiny jezdce by měly dosahovat minimálně do 2/3 koňského krku. Ve složení těla parkurového jezdce by měla převládat aktivní svalová složka
nad tukovou složkou (Paulíčková, 2008).
Parkuroví jezdci na vrcholné úrovni podle Melichy dosahují průměrně 28 let, 178 cm
a 70,4 kg. Z dynamometrických vyšetření nevyplývá významně větší podíl svalové složky, vztaženo k populační normě (Melichna, 1995).
Podle směrnice jezdectví a vozatajství je pro jezdecký sport ideální středně vysoká
štíhlá postava, není však klíčem k úspěchu parkurového jezdce. Jezdec by měl být fit
a bez nadměrné fyzické síly (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. V obsahu sportovního výkonu, který je tvořen pohybovými schopnostmi, najdeme projevy
síly, vytrvalosti, rychlosti aj. Všeobecně je akceptováno rozdělení schopností na kondiční
a koordinační (Dovalil, 2002).
U parkurového skákání je zapotřebí kondičních i koordinačních schopností. Z koordinačních schopností jde zejména o schopnosti rovnováhy, rytmu, reakce, orientace
a v neposlední řadě o schopnost přizpůsobit se. U kondičních schopnosti parkurového
jezdce hovoříme hlavně o rychlé a vytrvalostní síle, komplexní a reakční rychlosti a krátkodobé vytrvalosti (Paulíčková, 2008).
Jak uvádí směrnice jezdectví a vozatajství, ježdění vyžaduje vzájemnou souhru pohybů těla, smysl pro pohyb a rytmus. K dosahování stále lepších výsledků je zapotřebí
rozvíjení šikovnosti, ovládání těla a schopnosti se soustředit (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Melicha uvádí, že většina jezdců využívá při jízdě zhruba 60 % své aerobní kapacity,
reprezentované maximálním aerobním výkonem (VO2 max.), elitní jezdci však méně a to
kolem 40 %. Můžeme tedy říci, že u elitních jezdců převažuje aerobní energetické krytí. Způsob energetického krytí závisí na obecné trénovanosti sportovce, ovladatelnosti a poslušnosti
koně a intenzitě, s jakou podává sportovní výkon. Proto lze obtížně soudit, zda se v parkurovém sportu jedná o aerobní či anaerobní způsob energetického krytí (Melichna,1995).
13

Srdeční frekvence při jízdě odráží psychické i fyzické zatížení, srdeční frekvence dosahuje velkých dynamických změn, například při odskoku dosahuje až maximálních hodnot.
Srdeční frekvence dosahuje v klidu 60–80 tepů za minutu (Sielbernagl,
Despopoulos, 2004).
V testech manuální zručnosti a koordinace jezdci dosahují nadprůměrných výsledků.
V psychomotorických testech pro piloty získali skokoví jezdci průměrně 469 bodů, kdy
stanovená norma byla 370–383 při průměrném počtu chyb (Melicha a kol., 1995).
Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkonu, který je v souladu
s možnostmi jedince, biomechanickými zákonitostmi pohybu a probíhá na základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu (Dovalil, 2002).
Technika je téměř nejdůležitější složkou sportovního výkonu v parkurovém skákání.
Parkurové skákání se v tomto ohledu výrazně liší od jiných sportů, protože cesta k tomu
stát se profesionálem je velice dlouhá a zatímco jste v její půlce, u ostatních jste na jejím
konci. Jezdec si musí osvojit veškerá pravidla a zákonitosti jezdeckého sportu a musí se
naučit aplikovat je na každého koně s ohledem na jeho individualitu.
Při jízdě na koni existuje několik cest, jak provádět různé cviky. K dosažení požadovaného stejného cviku mohou dva jezdci použít rozdílné pomůcky. Důležitá je však
jednoduchost a snadnost provedení (Michlem, 2004).
Taktikou chápeme způsob řešení širších a dílčích úkolů realizovaných v souladu
s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru optimálního řešení strategických a taktických úkolů. Taktika úzce souvisí s technikou, jelikož bez správné techniky bychom nebyli
schopni realizovat žádný taktický záměr. Výběr řešení se promítá v individuálním nebo
kolektivním taktickém jednání sportovců. Podíl taktiky u sportovních výkonů se u různých sportů liší (Dovalil, 2002).
Taktika v parkurovém skákání je především spojena s trasou parkuru a typem soutěže.
Dále by se jezdec měl seznámit se startovním polem a společně s trenérem posoudit schopnosti jak své, tak koně. V soutěži na čas s velkou konkurencí a vědomím, že na to dvojice
má schopnosti i zkušenosti, se vyplatí riskovat. Opačným případem může být velice náročný parkur s malým počtem závodníků. Dvojice zkusí štěstí a pojede opatrně, na jistotu,
a zrovna to vyjde na první místo. Každopádně, jak už jsem výše zmínila, každý jezdec by
měl důkladně zvážit všechny body, protože nic nestojí za zdraví jeho či jeho koně.
Psychické faktory mají zásadní význam u všech sportovních výkonů, jelikož soutěžní situace jsou na psychiku člověka velice náročné. Z psychologického pohledu je
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výkon považován za závislý na schopnostech a motivaci. Schopnosti jsou obvykle rozdělovány na senzorické, pohybové a intelektuální (Dovalil, 2002).
V parkurovém sportu musíme hovořit o psychologické stránce nejen jezdce, ale
i koně. Jejich psychologická úroveň spolu často souvisí. Jezdec musí na svého koně působit vyrovnaným a lehce dominantním dojmem. Takovéto jednání v koni vyvolá klid
a podpoří důvěru v jezdcovo rozhodování.
1.2.2  Metody rozvoje pohybových schopností
Ze struktury sportovního výkonu vyplývá, že pro rozvoj pohybových schopností v parkurovém skákání musíme volit takové metody, které nebudou nadměrně zvyšovat podíl
svalové hmoty, jelikož to je pro parkurové jezdce naprosto nevhodné. Spíše by se měly
zaměřit na rozvoj pohyblivosti v oblasti pánve a dolních končetin. Jezdec musí být
schopen kopírovat pohyb koně. Dále platí, že pro parkurové jezdce je důležitý důsledný
rozvoj koordinace. Pro rozvoj obecné i speciální koordinace se jeví jako nejúčinnější
a nejvhodnější trénink v sedle. Pro rozvoj koordinačních a obratnostních schopností je
důležitý důraz na zdokonalování senzomotorických procesů. V parkurovém skákání
se musí jezdec přizpůsobit, zkoordinovat se se stylem chodů koně a technikou skoku.
Kvalitní jezdec se musí plně přizpůsobit svému koni, odhadnout vzdálenost odskoku
a rychlost nájezdu na překážku. Rozvoj vytrvalosti je na tom podobně jako rozvoj koordinace, nejvhodnějším způsobem je strávení delšího časového úseku v sedle. Vytrvalostní schopnosti v parkurovém skákání rozvíjíme především v terénu společně s rozvojem vytrvalosti koně. Oproti tomu silové schopnosti rozvíjíme formou posilování,
a to buď se stroji či s vlastní váhou. Posilovat je vhodné adduktory stehen, trojhlavý
sval lýtkový, hýžďové svaly, svaly mezilopatkové, dvojhlavý a trojhlavý sval pažní,
flexory prstů a předloktí.
1.2.3  Sed jezdce
Správný sed je základem veškerého působení jezdce na koně. Jezdec musí v jakékoliv
situaci najít společné těžiště s koněm. Jeho sed má být uvolněný a pružný, aby mu umožňoval přizpůsobit se bez většího silového úsilí pohybu koně (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Sed jezdce je klidná, pružná, pohotová a na pohybech nezávislá poloha těžiště jezdce
přizpůsobená těžišti koně. Jezdcův sed by měl být pevný, hluboký a uvolněný (Dušek
a kol., 2007).
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Rozlišujeme několik druhů sedu: drezurní sed, lehký sed a dostihový sed.
Drezurní sed neboli základní je východiskem pro všechny ostatní sedy. Drezurní sed se
využívá při drezurní práci a při výcviku jezdce i koně. Drezurní sed se zkrácenými třmeny
můžeme využít při přípravě na skokovou lekci nebo u jízdy v terénu. Vzhled drezurního sedu
závisí na tělesné stavbě jezdce a míře vyklenutí hřbetu koně. Základem je však svislá poloha
jezdce, kdy kolmice je vedena od ucha přes rameno a kyčel až ke kotníku. Hýždě se dotýkají
sedla v jeho nejhlubším místě, svaly hýždí jsou uvolněné. Váha je rovnoměrně rozprostřena
na obou sedacích kostech a na vnitřní straně stehen. Stehna směřují směrem dovnitř tak, že
kolena vnitřní plochou přilnou k sedlu. Kolena jsou ohnuta natolik, aby paty byly pod těžištěm těla. Holeně by měly směřovat šikmo dozadu, směrem pod břicho koně s tím, že lýtka
lehce přiléhají, tedy těsně za podbřišník. Chodidla leží přirozeně ve třmenech, těsně před nejširším místem, směřují rovnoběžně s břichem koně, paty jsou umístěny nejníže. Jezdec sedí
se vzpřímeným trupem, páteř si zachovává svůj přirozený tvar a zůstává nad středem sedla.
Trup musí být zpevněný, aby se zachovalo správné držení těla, avšak i pružný kvůli splynutí
pohybu s pohybem koně. Také pánev jezdce musí jít s pohybem. Nazýváme to „pružné zachování polohy těla“. Hlava je nesena uvolněně a vzpřímeně, jezdec hledí vpřed. Ramena
jsou mírně vytažená směrem nahoru a dozadu, aby došlo k mírnému vyklenutí hrudníku.
Paže směřují těsně pod svislici od ramene dolů. Lokty se lehce dotýkají těla a ruce jsou sevřeny v pěst. Jezdec je drží vzpřímeně, palcem nahoru. Linie předloktí – otěže – koňská huba má
tvořit z bočního pohledu jednu přímku (Dušek a kol., 2007), (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
„Pouze uvolněný sed v rovnováze jezdci umožní dávat pomůcky holení a otěží nezávisle
na pohybu trupu. Je základním předpokladem správných a účinných pomůcek.“ (Miesner,
Putz, Plewa, 2005, str. 54).
Lehký sed se používá ve více oblastech. Jezdec v něm odlehčuje koni hřbet, proto se používá při skákání, jízdě v terénu či při výcviku mladých koní. Třmeny jsou oproti drezurnímu
sedu kratší. Jezdec sedí vzpřímeně, dochází pouze k pohybu trupu směrem dopředu. Předklonění trupu vychází výhradně z kyčelních kloubů. Důležitým aspektem je přirozené držení páteře. Tíha jezdce je převážně v oblasti stehen, kolen a pat. Lehký sed můžeme odlehčit méně
či více, záleží na poloze hýždí u sedla. Je-li jezdec blíže k sedlu, má větší rovnováhu, je-li
více oddálen od sedla, má rovnováhu menší, ale sed je více odlehčen. Tento způsob odlehčení
se používá například u skákání. Stejně jako u sedu drezurního musí jezdec zůstat pružný, aby
dokonale splynul s pohybem koně. Kratší třmeny zapříčiní ostřejší úhel v kolenou, jezdec
tak musí vynaložit větší úsilí k udržení kolen u sedla, což mu zajišťuje potřebnou stabilitu.
Poloha holení, chodidel, paží a předloktí je s minimálními detaily totožná s drezurním sedem,
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lehkou výjimkou jsou ruce, které jezdec drží po obou stranách lehce před kohoutkem koně.
Délka otěží je závislá na míře odlehčení a předklonění trupu (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
U lehkého sedu je nejdůležitější, aby se sedací část těla jezdce nikdy nedotkla sedla.
K tomu jsou zapotřebí kratší třmeny než u sedu drezurního. U lehkého sedu je velice náročné
zvládnout udržení rovnováhy. K tomu napomáhají uzavřená kolena a lýtka těsně přiložená
ke koni. V lehkém sedu je těžiště jezdce vždy nad těžištěm koně. Oproti sedu drezurnímu se
liší postavení nohou jezdce. U drezurního sedu má být rovnoběžné s tělem koně. Při skocích
musí jezdec chodidly více našlápnout vnitřní stranu třmenu a špičky lehce vytočit od koně,
čímž se lýtka dostanou blíže ke koni (Paalman, 2005).
Dokonalá technika lehkého sedu záleží na správné délce třmenů, náklonu trupu směrem
dopředu, našlápnutí na vnitřní stranu třmenového můstku, zesílení uzavření kolen, na poloze
holení za podbřišníkem a na poloze ramen, která by měla být na kolmici vztyčené od jezdcových kolen (Dobeš, 1997).
Lehký sed při skákání je diferenciovaný lehký sed, dochází zde k největšímu odlehčení. To klade velké nároky na stabilitu a vyváženost s ohledem na pohyb koně při překonávání
překážek. V první fázi, odskoku, je jezdec v mírném pružném předklonění, paty má stlačeny co nejvíce směrem dolů, holeně drží za podbřišníkem koně. I když je jezdec v pevném,
hlubokém a pružném sedu, jeho ruce jdou společně s koňskou hubou a umožňují tak koni
přirozený pohyb hlavy a krku směrem vpřed. Druhou fází je fáze letu. Jezdec nadzvedává
hýždě přiměřeně nad sedlo a jeho trup jde směrem vpřed. Jak moc jsou hýždě nadzvednuty a trup překloněn, určuje výška překážek a míra vyklenutí koňského hřbetu. Jezdec musí
zůstat v rovnováze a jít plynule s pohybem koně. Poslední fází je fáze doskoku. Je složité
odhadnout přesnou polohu jezdce. Jezdec musí správně reagovat na změnu těžiště, nesmí
trup vzpřímit tak, že bude za pohybem koně a bude tak blokovat dokončivší pohyb koně. Na
druhou stranu nesmí pokračovat trupem setrvačně směrem dopředu, protože by přepadl přes
koňský krk (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Jezdec ve skoku (podle Dobeše 1997) by měl být při nájezdu v lehkém sedu s pěstmi na
krku koně a holeněmi klidně přiloženými za zadním okrajem podbřišníku. Ve vzdálenosti 6 m
od překážky by jezdec měl bez změny předklonu trupu zesílit tlak holení, více prošlápnout
paty a posunout ruce ve směru koňské huby. Jezdec může svou pobídku beze změny polohy
trupu zesílit plným sedem či větším tlakem holení s prošlápnutím pat a s mírným vytočením
špiček od koně. K odskoku je jezdec připraven v předklonu v lehkém sedu. Holeně zůstávají
ve stejné pozici s tím, že se zvýší úhel v kolenou (mezi stehnem a lýtkem), která zůstávají
uzavřená. Bedra se posouvají směrem kupředu. Páteř zůstává pružná, aby při doskoku jez17

dec nepřepadával na krk koně. Hlavu jezdec drží zpříma s bradou lehce vysunutou dopředu
a sleduje místo za překážkou. Ramena jsou na pomyslné kolmici vztyčující se od kolen. Pěsti
se neopírají o krk koně a s lehce napnutou otěží reagují na pohyb hlavy a krku koně. Pohyby
stehen, sedacích kostí, beder, trupu a rukou závisí na míře vyklenutí hřbetu a pohybu krku
koně. Dále také na rychlosti, kterou kůň překážku překonává. Největší přiblížení části těla
jezdce k trupu koně je ve fázi odskoku, kdy se kůň vznáší směrem vzhůru a jezdcův trup se
přibližuje ke koni. Jezdec si musí dát pozor, aby jeho přiblížení k trupu koně bylo vždy rovnoběžně s hřbetem koně, a to hlavně ve chvíli odrazu zadních končetin koně. Mezi trupem
jezdce a hřbetem koně má zůstávat volné místo. Ve fázi letové se jezdec chová pasivně, protože průběh letu nemůže nijak ovlivnit, důležité však je, aby koně v přeletu překážky nijak
nerušil. Dopad předních končetin koně vyvolává náhlou ztrátu rychlosti a změnu rovnováhy
koně. Jezdec tuto situaci vyrovnává vzpřímením hlavy, pružností páteře a přitisknutými holeněmi. Zabrání tím bezvládnému dopadu svého těla na krk koně. V dalším pohybu po skoku
cválá v lehkém sedu. „Předpokladem skákání vyšších překážek je kromě školení správného
skokového sedu i odvaha a pohybové nadání jezdce, spojené s citem pro odhad vzdálenosti
místa odskoku.“ (Dobeš, 1997, str. 67), (Ingrid a Reiner Klimke, 2005).
1.2.4  Pomůcky jezdce
Jezdec na koně může působit několika faktory: váhou, holeněmi a otěžemi. Těmto faktorům se říká jezdecké pomůcky. Kombinací těchto pomůcek jezdec dosahuje požadovaného chodu, změny tempa, změny směru, držení a všeobecné kontroly nad koněm. Je
velice důležité, aby se tyto pomůcky používaly jako celek, tzv. citlivou souhrou všech
možností působení jezdce na koně. Cílem používání pomůcek je lehkost a nenápadnost.
„S pokročilejším výcvikem jsou pomůcky jezdce stále jemnější a nenápadnější. Nakonec
je kůň přiježděn tak, že je působení jezdce pro pozorovatele téměř neviditelné.“ (Miesner,
Putz, Plewa, 2005, str. 70).
Pomůcky váhou jsou řazeny mezi pomůcky pobízející. Váhové pomůcky lépe koordinují působení pomůcek holeněmi a otěžemi a činí je tak jemnějšími. Váhou může
jezdec působit: oboustranným zatížením, jednostranným zatížením, odlehčením. Oboustranné zatížení se používá při všech polovičních nebo celých zádržích a tím i při přechodech. Společně s pomůckou holeněmi dá stejnoměrné zatížení podnět k výraznějšímu došlápnutí zádních končetin koně směrem pod těžiště. K zesílenému vykročení
pod těžiště a přenesení větší váhy na zadní končetiny koně je nutné, aby jezdec silněji
napnul břišní a zádové svalstvo na potřebnou dobu (tzv. napnutí kříže). Může to být i na
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několik krokových, klusových nebo cvalových kroků. „Správně působit na koně může
pouze jezdec, který je schopen podle potřeby napnout kříž“ (Miesner, Putz, Plewa,
2005, str. 72).
Jednostranné zatížení slouží jako podpora pomůcek holeněmi a otěžemi při přistavení nebo ohnutí koně. Jezdec musí přenést více váhy na vnitřní sedací kost. Dojde k nepatrnému snížení polohy kyčle a kolene, vnější noha se posune kousek dál za podbřišník.
Odlehčení se používá k odlehčení koňského hřbetu nebo zádi při drezurní práci například
u mladých koní nebo při uvolňování koně. Jezdec posune svoji váhu více na stehna a do
třmenů současně s lehkým předklonem trupu před kolmici (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Pomůcky holeněmi podněcují a udržují pohyb koně. Pobídky holeněmi můžeme
rozdělit do tří skupin: pobízející dopředu, pobízející dopředu do strany a varovné. U dopředu pobízející pomůcky by holeně měly ležet těsně za podbřišníkem, a to tak, že paty
leží kolmo ke kyčli. Pokud má jezdec správnou polohu holení, kůň se bude pobízet sám
díky vzdouvání jeho trupu v rytmu pohybu střídavě doprava a doleva. Jezdec tedy nevyvíjí aktivní svalovou práci. Pokud jezdec chce výraznější vykročení koně, musí krátce
a silně zapojit lýtkové svaly, a to nejlépe v okamžiku, kdy se na příslušné straně zvedá
zadní končetina koně (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Pomůcky holeněmi vybízí k pohybu kupředu pomocí tlaku holení úměrnému citlivosti koně. Obě holeně by měly vyvíjet stejný tlak, pokud jezdec chce rovný pohyb
kupředu. Větší tlak jedné holeně způsobuje pohyb stranou nebo ohnutí k podélné ose
(Dobeš, 1997).
Holeň působící dopředu a do strany způsobuje, že odpovídající zadní končetina nebo
diagonální pár odpovídající zadní a protilehlé přední končetiny vykročí současně dopředu
i do strany. Poloha holeně se posune o dlaň směrem dozadu, ale impuls holeně se dává
taktéž v okamžiku, kdy dochází k vykročení příslušné zadní končetiny koně (Miesner,
Putz, Plewa, 2005).
Varovná holeň leží ve stejné pozici jako výše zmiňovaná holeň působící dopředu,
používá se však méně aktivně. Přebírá varovnou úlohu, když druhá holeň působí dopředu
nebo dopředu – do strany. Teprve souhra obou holení zajistí, že působení holení směrem
dopředu – do strany se vydaří. Varovná holeň je zodpovědná za pohyb dopředu a zabránění nebo omezení pohybu koně do strany. Přispívá k tomu, aby přední i zadní končetiny
zůstaly v jedné stopě a kůň kráčel rovnoměrně na obou otěžích (Miesner, Putz, Plewa,
2005).
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Pomůcky otěžemi jsou poslední skupinou pomůcek jezdce. Jezdec otěže drží mezi
malíčkem a prsteníkem nepřekroucené, stejné délky, konec otěží visí přes druhý článek
ukazováku napravo dolů od pravé otěže. Pěsti jsou zavřené a palce lehce tlačí na otěže,
aby nedošlo k proklouznutí. Ruce jsou drženy vzpřímeně, těsně nad hřbetem koně s přirozenou mezerou od sebe v závislosti na šířce krku koně. Ruce – otěže – koňská huba
musí tvořit jednu přímku. Použití pomůcek otěží musí vždy doprovázet pomůcky holeněmi. „Mnozí jezdci mají sklon používat příliš silné pomůcky otěží a slabé pomůcky sedem
a holení. Tomu je třeba zabránit.“ (Miesner, Putz, Plewa, 2005, str. 79).
Povolující a zadržující pomůcky otěží se musí používat ve vzájemné návaznosti.
Záleží na situaci, zda přijde nejdříve povolení či zadržení, avšak u obou situací musí mít
jezdec korektní držení pěstí a pružné zápěstí. Tyto pomůcky se používají u všech polovičních zádržích, tj. všech přechodů, změn ruchů v chodu, při celých zádržích, ke zlepšení nesení koně a přilnutí, atd. Zadržující pomůcky otěžemi provádíme sevřením pěsti
a stočením zápěstí směrem dovnitř. Povolující pomůcka otěží následuje vždy po zadržení.
Ruka se vrátí do základní polohy. Povolující pomůcku můžeme použít i bez předchozí
zádrže a to tak, že pěst lehce otevřeme a posuneme směrem dopředu. U obou případů zacházíme s otěžemi plynule a udržujeme pružné spojení s koňskou hubou (Miesner, Putz,
Plewa, 2005).
Vydržující pomůcku otěží používáme pouze tehdy, pokud kůň jde proti nebo nad
otěží. Této pomůcky docílíme pomocí sevřené ruky v pěst, přiložením holeně a napnutím
kříže. Tato kombinace pohybů nesmí trvat moc dlouho a ruka musí zůstat v základní poloze. Kůň by se měl odrazit od otěže, přilnout na udidlo a povolit v šíji. Při projíždění obratů
a oblouků to platí zejména pro vnitřní ruku. Varovná pomůcka otěží má základní princip
stejný jako varovná pomůcka holení. Doplňuje při každém ohnutí a sestavení vnitřní zadržující otěž. Varovnou pomůcku otěží dává jezdec v závislosti na vnitřní zadržující otěži.
Vnější ruka povolí o tolik, o kolik vnitřní zadržela. Vnější otěž kontroluje, aby kůň nebyl
přistaven příliš a nevypadával přes vnější plec (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Mezi odvozené dorozumívací prostředky řadíme hlasové pomůcky a pomůcky bičem. Hlasové pomůcky se zejména používají v raném výcviku koně, poté je potřeba tyto
pomůcky omezovat, je však třeba zachovat si ke koni vlídné slovo. Pomůcky bičíkem
používáme také v raném výcviku koně, dále při speciálním drezurním výcviku nebo při
lonžování. V pozdější fázi výcviku slouží jako „zesilovač“ pomůcek (Dušek a kol., 2007).
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1.2.5  Cit neboli takt jezdce
Jezdecký takt nebo jezdecký cit je jednou z nejdůležitějších schopností jezdce. Jezdec
potřebuje cit při působení na koně. Jezdec by měl působit správnou silou, za správného
poměru pomůcek, ve správný okamžik a správným způsobem. Neustále by měl svůj cit
zdokonalovat, aby jeho pomůcky mohly být co nejjemnější. Zda jezdec provedl pomůcku správně, nám zhodnotí reakce koně. „Cit jezdce je rozhodujícím činitelem v harmonickém, důvěrném a produktivním porozumění mezi jezdcem a koněm.“ (Miesner, Putz,
Plewa, 2005, str. 90).

1.3  Parkurový kůň
Pro parkurového koně neexistuje žádná norma týkající se stavby těla, která by zaručila,
že kůň bude mít vysoké kvality. Přesto je známo několik bodů. Nezaručí nám sice, že
kůň bude výborný skokan, ale dávají nám alespoň předpoklad k tomu, aby měl dostatek
předností. Vhodný skokový kůň by měl mít správnou stavbu těla, prostornou a uvolněnou
mechaniku pohybu a v neposlední řadě chuť a odvahu ke skákání. U parkurových koní by
nemělo záležet na vzhledu, důležitějšími složkami jsou totiž výkon a charakter (Paalman,
2006).
1.3.1  Pohyb koně
Základní přirozenou vlastností koně je pohyb. Funkčním prvkem hybnosti je motorická
jednotka. Posun těla koně zajišťují střídavé pohyby končetiny. Pro stání, udržení pohybu
koně či nesení zátěže mají velký význam hrudní a bederní oblouky páteře. Pro tyto oblouky
jsou oporou přední a zadní končetiny. Spolu se svaly a vazy vytváří statický oblouk. Dynamické svalstvo, které se funkčně zapojuje při pohybu, má větší práh dráždivosti a je rychleji
unavitelné. Při pohybu koně vzniká tzv. dynamický oblouk. Dynamický oblouk je tvořen
částí odrazovou, která je tvořena stehenním a bércovým svalstvem a částí dopadovou, kterou tvoří svalstvo kolem kosti ramenní a svalstvo předloktí. Tlakové a tažné síly ovlivňují
dynamičnost chodu. Pohyb těla koně vychází z podnětu zadních končetin koně, které vrhají
tělo směrem dopředu. Přední končetiny koně tento pohyb zachycují a dále posouvají stejným směrem. Udržují tak z velké části rovnováhu těla koně. Pohyb ve všech chodech by
měl být přirozený, pravidelný a vyvážený. Pohyb koně se skládá ze šesti fází: odraz, pohyb
nad zemí/ přísun, vykročení, došlápnutí, nesení, podpírání, posouvání (Dušek a kol., 2007).
Základní chody koně jsou krok, klus a cval.
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Krok je nejpomalejší chod koně a kůň v něm vydrží velice dlouhou dobu. V kroku
klade kůň končetiny na zem v tomto pořadí: pravá zadní, pravá přední, levá zadní, levá
přední. Krok má být prostorný, pravidelný (jsou slyšet 4 došlapy), kmihuplný. Průměrná
rychlost v kroku je 100 m za minutu (Dušek a kol., 2007).
Podle Paalmana (2006) by měl být krok uvolněný a stopa zadního kopyta by měla
daleko překračovat stopu kopyta předního.
Jak uvádí Schoffmann (2006), krok má mít prostorné dalekosáhlé pohyby směrem
dopředu, zadní kopyta by měla přesahovat stopy předních. Kmih v kroku neexistuje, jelikož je vždy jedno kopyto na zemi.
Klus je rychlejší než krok, průměrné hodnoty rychlosti jsou 230–290 m za minutu.
Odraz zadních končetin v klusu je výraznější než v kroku. V klusu uslyšíme pouze dva
došlapy, protože nohosled koně je diagonální. To znamená současné vykročení pravé
zadní s levou přední a pak levé zadní s pravou přední. Klus se rozlišuje na krátký, střední
a plný. Pokud jezdec chce klus zrychlený/prodloužený, musí kůň vyvinout větší svalovou
sílu zadních končetin, tzv. větší aktivitu zádě.
U klusu Paalman (2006) uvádí pojem kmihuplný, pružný s lehkým vznosem. U skokového koně je základním chodem cval. Cval by měl být svižný a v přirozené rovnováze
(těžiště koně by se po zrychlení nemělo posunout směrem vpřed).
Cval je ze všech chodů fyziologicky nejnamáhavější. Značnou silou zádě s velkým
podsazením zadních končetin mocným vypětím svalstva je tělo vrženo dopředu a zachyceno předními končetinami, které je posouvají v rámci nepřetržité řady skoků. U cvalu
rozlišujeme nohosled buď na pravou, nebo levou ruku. Jde o to, která z končetin tělo
samostatně podporuje. Pokud kůň cválá na levou nohu, jeho nohosled je pravá zadní,
poté současně levá zadní s pravou přední a nakonec levá přední. U cvalu slyšíme tři došlapy. Pokud jezdec jezdí na kruhu či oblouku, měl by kůň cválat na vnitřní nohu. Pokud
cíleně jezdec s koněm cválá na vnější, nazýváme to kontracval/revers. Kontracval neboli
revers je používán především v drezurním sportu, u koní parkurových se používá v rámci
výcviku přiježděnosti koně. Jak uvádí Dobeš (1997), kontracval používáme ke zlepšení
poslušnosti, rovnováhy a srovnání koně. Změna cvalu, tedy přehození vnitřní nohy, nazýváme přeskok. Uskutečňuje se po okamžiku vznosu, kdy zadní vnitřní končetina dopadne
po vznosu dříve na zem a začíná jako vnější zadní první fázi cvalového skoku na opačné
noze. Přeskok by měl umět každý skokový kůň, primárně jej však nalezneme v různých
formách v drezurních úlohách. Rychlost ve cvalu se pohybuje ve velkém rozpětí, např.
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u třítaktního se uvádějí hodnoty 300–600 m za minutu. Podle rychlosti rozlišujeme cval
školní, krátký neboli shromážděný, střední a dostihový/trysk. Ve cvalu dosahuje délka
cvalového skoku 4–6 metrů (Dušek a kol., 2007).
Schoffmann (2006) uvádí, že cvalové skoky mají být kulaté, prostorné a směřovat
nahoru.
Couvání je pohyb v kroku směrem vzad se stejným nohosledem. Couvání je daleko
obtížnější a energeticky náročnější než jízda vpřed. Couvání zvyšuje při výcviku poslušnost, prostupnost a míru shromáždění koně (Dušek a kol., 2007).
Skok přes překážku je specifický přerušený pohyb. Tělo je mohutným odrazem zádě
vrženo přes překážku. Hlava a krk koně spolu s vyklenutým hřbetem udržují rovnováhu těla
koně, které je po odrazu končetin zachyceno pružnými předními končetinami. Při skákání
je také důležité poskládání a krčení končetin koně. Při dopadu se kůň dotkne země nejdříve
jednou a poté druhou přední končetinou s následným rychlým odpoutáním od země k dalšímu cvalovému skoku a uvolnění místa pro dopad končetin zadních. Končetiny zadní dopadají dále než končetiny přední. Vzdálenost dopadu předních a zadních končetin je závislá na
rychlosti a výšce skoku a na individuálních schopnostech koně (Dušek a kol., 2007).
Při správném provedení skoku by kůň měl mít volný hřbet a dlouhý krk. Jezdec musí
koni umožnit vytvořit tzv. luk nad překážkou, který potvrzuje, že kůň ve skoku je ve
správné rovnováze (Dobeš, 1997).
1.3.2  Temperament, charakter, vůle, stres
Temperament je reakcí na všechny vnější podněty a výrazně se podílí na výkonnosti
koně. Projevy temperamentu jsou podmíněny bystrostí smyslů. Bystrost smyslů se nachází u koní na vyšší úrovni než u jiných stájových zvířat. Temperament koně souvisí
i s plemenem a pohlavím koně. Podle výše prahu dráždivosti rozlišujeme temperament
na živý (sangvinický) a klidný (flegmatický). Je-li práh dráždivosti nízko, koně se projevují energičností, hbitostí a vytrvalou pracovitostí. Intenzivnějším stupněm živého temperamentu je temperament ohnivý. Dalším typem je temperament nervózní, ten můžeme
nalézt u příliš podrážděných koní. Intenzivním stupněm flegmatického temperamentu je
temperament netečný, apatický (Dušek a kol., 2007).
Výcvik koně je závislý na interiéru a exteriéru koně stejně tak jako na šikovnosti
a dovednostech jezdce. Koně mohou být klidní, hektičtí, flegmatičtí, nervózní, pomalejší,
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bystřejší, jednodušší a inteligentní, leniví, fyzicky zdatní, nemotorní, pohybově nadaní
atd. Jezdec musí rozpoznat, s jakým typem koně pracuje a vybrat vhodný způsob ježdění
(Schoffmann, 2006).
Charakter neboli povaha je vlastnost koně, která z větší míry ovlivňuje jeho využití.
Charakter je dědičně podmíněn, ale daleko více ho ovlivňují vnější podmínky. Na formování charakteru ovlivnitelně působí i člověk. Charakter se posuzuje podle míry podrobení
člověku. Charakter hodnotíme na dobrý nebo špatný, a to ve třech složkách: ve vztahu
k člověku, vztahu k práci a při podkování. Tyto složky musíme hodnotit odděleně, protože dobrý charakter ve vztahu k člověku neznamená i dobrý charakter k práci (Dušek
a kol., 2007).
Pracovní vůle nebo pracovní charakter je obecně plemennou vlastností s výrazně
individuální proměnlivostí. Důležitým poznatkem je, že pokud si kůň zvykne na svého
dobrého ošetřovatele, tak mu vyjadřuje svou náklonnost a důvěru (Dušek a kol., 2007).
Jakákoliv odchylka od optimálního prostředí způsobuje stres a ten je pro organizmus
zátěží. Stres (náhlý i dlouhodobě působící) může ovlivnit chování koní. Příčinou stresu
mohou být vlivy prostředí (vlivy tepelné, transportu, hluku), výživy (narušení optimálního poměru živin), onemocnění, ale také vlivy psychické (při koním neznámých vlivech,
při pracovním přetížení atd.) (Dušek a kol., 2007).
1.3.3  Stručná fyziologie sportovního koně
Hlavním zdrojem energie u koní jsou sacharidy. Lipidy slouží jako látky rezervní a bílkoviny jsou potřebné pro regeneraci buněk. Energii spotřebovanou při pohybu nazýváme
mechanickou. Energie je využívána také jako zdroj tepla, energie tepelná. Koeficient svalové činnosti, stanovený poměrem energie na pracovní jednotku, zvýšíme systematickým
výcvikem. Teplem čili důkladným zahřátím/rozcvičením koně můžeme zvýšit dráždivost
nervové soustavy a tím pádem i zlepšit výkonnost koně.
Klidová tělesná teplota koně je v rozsahu 37,5–38,5 °C. Počet dechů za minutu v klidu se pohybuje v rozmezí 8–16, spotřeba vzduchu 40–60 litrů za minutu, kyslíku 1,2–1,8
litrů za minutu. Při práci se tyto hodnoty mohou zvýšit 4–10×. Závisí na intenzitě zatížení. Při práci se také zvyšují 2–5× hodnoty tepové frekvence, jejíž klidová hodnota je
35–40 tepů za minutu.
Optimální svalová činnost je dosažena při určité rychlosti. Proto je pro pracovní využití koní důležitá znalost vazeb mezi rychlostí a energetickými výdaji.
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Pracovním přetížení a únava je stav porušení rovnováhy mezi energetickým výdejem
a regenerací. Jedná se o narušení setrvalého stavu (změna poměru anaerobních funkcí
činností a zotavovacích oxidativních fází). Organismus musí být zatěžován optimálně
s ohledem na věk, konstituci a schopnosti koně. Při nutném zvýšení pracovní činnosti je
nutné i prodloužení doby zotavení. Zvláště u jednostranně zatěžovaných koní by se měl
měnit typ práce, povrch, prostředí atd. tak, aby byla blokována fyziologická a psychologická únava organismu (Dušek a kol., 2007).
1.3.4  Anatomické základy důležité pro trénink koní
Pro koně je velice důležitý zrak, naopak čich příliš nepoužívají. Koně mají daleko větší
zorné pole a jinak vnímají barvy. Všechny jejich smysly jsou přizpůsobené stádovému
životu ve stepích.
Průměrně velký jezdecký kůň měří kolem 170 cm hůlkové výšky a váží přibližně
600 kg. Jeho kosti, šlachy, klouby a svaly musí být dostatečně vyvinuté, aby mohly nést
i jezdcovu hmotnost. Velkou část hmotnosti přiřadíme dutině břišní, která je volně zavěšena na páteři.
Kostra hlavy je spojena s páteří v oblasti týlu. Nad tímto kloubním spojem přečnívá šupina týlní kosti, která upíná šíjový vaz. Mezizubí je místo v kostěné lebce, kde nejsou zuby
a je tak vhodným místem pro udidlo. Díky tomu můžeme říci, že hlava koně má funkci páky.
Pro posouzení kvality přilnutí má význam čelistní kloub, který spojuje horní a dolní čelist.
Krční páteř se skládá ze 7 obratlů. Od týlu směrem k lopatkám, kde přechází v hrudní
páteř má tvar písmene S. Tyto oblouky by měly být rovnoměrné, pokud nejsou, jedná se
ve většině případů o tzv. falešný krk, který vzniká zalomením osy mezi druhým a třetím
obratlem.
Navazující hrudní páteř se skládá z 18 obratlů, jejichž spoje nedosahují také pohyblivosti a nemají takové rozměry jako obratle krční. V této části páteře jsou ze stran
k obratlům připojena žebra a směrem nahoru od druhého po desátý vybíhají z hrudních
obratlů trnovité výběžky, které tvoří kohoutek. Prvních osm párů žeber se označuje jako
pravá. Jsou spojeny s hrudní kostí, tvoří stabilní část hrudního koše, která je zavěšena
mezi hrudními končetinami. Dalších deset párů žeber (nepravých) má chrupavčité spoje
s hrudní kostí a svým pohybem umožňují dýchání. Na horní části žeber směrem k páteři
je místo, kde leží nejdelší hřbetní sval. Jednotlivé hrudní obratle jsou mezi sebou spojeny
různými výběžky, což vysvětluje značnou pevnost a tuhost této části páteře.
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Na hrudní páteř navazuje páteř bederní, která se u teplokrevníků skládá obvykle
z 6 obratlů s postranními nepohyblivými kostěnými výběžky, které dosahují až 20 cm. Na
těchto výběžcích se upíná a rozprostírá, spolu s dalšími vnitřními svaly, nejdelší hřbetní
sval. Tato část páteře je o něco pohyblivější než hrudní páteř. Díky silné vrstvě nejdelšího
svalu je tato část páteře stabilizována.
Bederní páteř pokračuje kostí křížovou, která se skládá z pěti srostlých obratlů. Poměrně malý stabilní křížokyčelní kloub spojuje kost křížovou s pánví. Právě kvůli tomuto
spojení je možné přenesení posuvné a nosné síly ze zádi až k trupu koně.
Na kost křížovou navazuje ocasní páteř, která je složena z 18–21 segmentů a slouží
jako kostěný podklad ocasu. Koni slouží jako balanční tyč. Také se využívá při pozorování uvolněnosti hřbetu koně pod sedlem.
Vazivový aparát shora spojující a napínající páteř od týlu až po kost křížovou nazýváme pojmem vazy horní linie. Ty můžeme rozdělit na dvě části: šíjový a nadtrnový vaz.
Šíjový vaz se skládá z pružného, jednolitého a asi 4–5 cm silného šlašitého pruhu. Sleduje
horní konturu krku, odstupuje od šupiny týlní kosti a jde jako provazec šíjového vazu horní linií krku k trnovým výběžkům kohoutku. Šíjový vaz pokrývá rozšířené dlouhé trnovité výběžky v oblasti kohoutku a zajišťuje mu tak fixaci. Z tohoto rozšířeného šíjového
vazu se zase vějířovitě rozprostírají směrem dopředu další vazivové pruhy. Ty se táhnou
až ke krční páteři. Tato část šíjového vazu se nazývá deska a rozhodujícím způsobem se
podílí na funkci šíjového vazu. Nadtrnový vaz se táhne od rozšíření šíjového vazu nad
kohoutkem až směrem k ocasu koně. Pevně se pojí na konec každého trnovitého výběžku
hrudních a bederních obratlů.
Svaly koně můžeme rozdělit na hřbetní (svaly trupu), břišní (svaly dolní linie), krční,
svaly zádě a svaly končetin. Kosterní svalstvo je aktivní část těla koně. Proto je pro jezdecký sport důležité. U dobře trénovaného koně má velký podíl na kráse a estetice.
Nejdelší hřbetní sval je nejsilnějším dynamickým svalem v těle. Jeho hlavní funkcí je
pohyb koně vpřed. Kvůli jeho masivnosti jej můžeme zařadit mezi svaly dynamické (zodpovědné za pohyb), a nikoli statické (odpovědné za nesení, držení). Svaly statické se vyznačují i větším procentem pojivé tkáně a bílých svalových vláken. Nejdelší hřbetní sval
má významnou a zásadní roli ve výcviku koně. Zadní úpon najdeme v oblasti křídla kyčelní kosti, křížové kosti a odpovídajících trnových výběžků, díky tomu nám zajišťuje funkční spojení pánve s kostí křížovou. Svalová vlákna hřbetního svalu vyvíjejí tlak na výběžky
bederních obratlů, na žebra a na různé další malé kostěné výběžky bederních a hrudních
obratlů. Tento tlak a tah směřuje dopředu a dolů. Jde podél celé bederní a hrudní páteře a
26

končí u sedmého krčního obratle. Leží párově vlevo a vpravo vedle páteře. Jeho vlákna
jdou vodorovně. Tento sval zakrývá spoustu dalších malých svalů, které spojují jednotlivé
obratle. Nejdelší hřbetní sval plní zjednodušeně funkci zvedače trupu a je odpovědný za
kmih. U hřbetu koně rozlišujeme různé stavy: volný hřbet, nesený hřbet a ztuhlý hřbet.
Volný hřbet se často vyskytuje u uvolněně klusajících nebo cválajících koní bez kmihu.
Jezdci se v tomto sedu velice pohodlně sedí. Bohužel při tomto stavu nelze dosáhnout natažení, které zvedá hřbet a vyskytuje se jiný druh přilnutí. Příčinou proč se koně při snaze
o vytažení dopředu a dolů dostanou na předek, jsou nedostatečné impulsy zádě. Nesený
hřbet může vzniknout pouze tehdy, když pracující záď vyvine energeticky dostatečnou posuvnou sílu. Ta proudí skrze neztuhlý hřbet až do jezdcovy ruky. Ztuhlý hřbet se vyskytuje
v několika mírách (např. prohnutý hřbet, přepjatý hřbet). Tyto stavy hřbetního svalstva
jsou způsobené nepřiměřeným působením otěží, tedy jezdcovy ruku směrem k sobě. Blokují záď a zabraňují přechodu impulzů přes hřbet koně až k jezdcově ruce. Mají několik
důsledků, jako jsou problémy se sedem a přilnutím koněm, nejzávažnějším důsledkem
ježdění na koni se ztuhlým hřbetem jsou možná zdravotní poškození koně.
Dolní linie je napínána břišním svalstvem a tím stabilizuje celý trup koně. Při stahu břišního svalstva dochází k vyklenutí hřbetu. Toho se využívá hlavně ve fázi vznosu
u všech kmihuplných chodů. U stojícího koně mají funkci nosnou, avšak u koně v pohybu plní břišní svalstvo stejně jako nejdelší hřbetní sval funkci dynamickou. Díky svému
vyklenutému tvaru v nich neprobíhají žádné statické svalové kontrakce a přímo se tedy
neúčastní na nesení hmotnosti jezdce. Například ve fázi vznosu u cválajícího koně táhne
dolní linie pomocí svalů končetiny směrem dopředu a klene hrudní a bederní páteř nahoru. K vyklenutí hřbetu nahoru musí břišní svaly aktivně přitahovat pánev k hrudníku.
V této fázi se kůň nadechuje a tak dochází ke stahu dalších svalů hrudního koše, což má
za následek ještě vetší tah pánve se zadními končetinami směrem dopředu. Ve fázi podpěru se začíná dolní linie uvolňovat. Kůň se natahuje a nadechuje. V této chvílí však působí
hmotnost jezdce a vlastní hmotnost hrudníku a břicha jako síla táhnoucí dolů. Svaly břišní
linie jsou uvolněné a tím dokazujeme, že aktivně nevykonávají nosnou funkci.
Dolní linie je tvořena párovými břišními svaly, uprostřed břišním přímým svalem,
vnitřním a vnějším šikmým svalem, příčným břišním svalem a ve střední linii se setkávají
s párově uloženým přímým břišním svalstvem. V místě dotyku splývají a tvoří tzv. bílou
čáru, která se táhne od hrudní kosti k pánevnímu dnu, ke kosti stydké. Přímý břišní sval
jde od příčných výběžků bederních obratlů až k oblasti bílé čáry. Tvoří tak boční břišní
stěnu a slouží jako závěs břicha. Vnitřní šikmý břišní sval začíná vzadu nahoře v oblasti
kyčelního hrbolu, jde směrem dopředu a dolů a končí v zadní části hrudního koše. Slouží
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také jako závěsný systém pro břicho a jako dynamický sval pro zadní končetiny. Vnější
šikmý břišní sval se nachází vepředu nad žebry a jeho vlákna pokračují směrem dozadu
a dolů. Můžeme ho rozdělit na dvě části: břišní a pánevní část. Břišní šlacha jde směrem
k bílé čáře a tím tak vytvoří spojnici se stydkou sponou pánve, menší pánevní šlacha jde
k tříselnému vazu. Ten se nachází před pánví a zesiluje tak vnitřní břišní provázku. Jeho
funkce je tah pánve směrem dopředu.
Krční svaly tvoří u dobře ježděného koně hezkou, dlouhou a konvexně klenutou horní linii krku. Krční svaly slouží k propojení krční páteře s předními končetinami a jako
zvedače krku. Pokud má kůň hlavu a krk dolů, táhnou společně s pasivně působícím šíjovým vazem trnové výběžky kohoutku směrem dopředu. Prostřednictvím nadtrnového
vazu mohou zvednout hřbet a odlehčit tak nejdelšímu hřbetnímu svalu, který se stane
volně pohyblivý.
Pokud je systém horní linie krku dobře vyvinutý, může nahradit pasivní funkci šíjového vazu. Jedná se o statickou práci (držení). Svaly krční páteře můžeme rozdělit do několika skupin. Většina těchto svalů se nachází vedle nebo nad krční páteří. Nejdůležitější svaly této části těla spojují krční páteř s plecí, trnovitými výběžky
kohoutku, hrudními obratli a vnitřní plochou lopatky. Vzniká tak vnitřní spojení
hlava-krk-trup.
Dolní krční svaly se nacházejí vedle krční páteře a pod ní. Jejich funkcí je tah hlavy
koně směrem dolů a ohýbání krční páteře do stran. Mají vliv také na hrtan, dolní čelist
a jazylku. U dobře přiježděného koně jsou tyto svaly málo vyvinuté, jelikož jejich aktivita
je minimální.
Svaly zádě a zadních končetin rozdělíme do čtyř svalových skupin: hýžďové svaly, vnitřní bederní svaly, dlouhé zadní stehenní svaly a natahovače kolenního kloubu.
Hýžďové svaly vyplňují oblast mezi pánví / křížovou kostí a kyčelním kloubem. Podle
místa úponu je můžeme nazývat ohýbače a natahovače kyčelního kloubu. Natahovače
jsou silnější, vykonávají posun končetiny a velice náročnou statickou práci při podsazení
koně. Ohýbače natahují končetinu ve fázi kmihu dopředu, nejsou tak silné jako natahovače, protože jejich práce není tolik náročná. Rozprostření vnitřních bederních svalů je
od spodní plochy bederních obratlů až po pánev a vnitřní stranu stehenní kosti. Pomáhají
při tahu končetin dopředu a u vyklenutí hrudní a bederní páteře. Jsou to čistě dynamické
svaly. Dlouhé zadní stehenní svaly propojují zadní část zádě s oblastí kolenního kloubu.
Slouží jako natahovače a ohybače kolenního kloubu a ve fázi posunu to jsou rozhodující
svaly pro vznik posuvné síly. Natahovače kolenního kloubu najdeme pod kyčelním hrbo28

lem v přední části stehna. Jejich funkcí je zvedání čéšky, tah končetiny směrem dopředu,
slouží také jako natahovače kolenního kloubu. Jsou masité, to znamená, že nejsou určené
pro statickou práci. K dosažení korektního podsazení je zapotřebí dlouhý korektní výcvik
(Heuschmann, 2012), (Hanák, 1983), (Hanák, 1982).

1.4  Tréninkový plán parkurové dvojice
1.4.1  Přípravné období
Přípravné, předzávodní, závodní a přechodné období jsou období, které nám tvoří roční
tréninkový cyklus. Ročník tréninkový cyklus je nejdůležitější a nejčastěji používaný úsek
dlouhodobě organizované tréninkové činnosti. Vychází z kalendářní časové periody roku
a z reálné dynamiky sportovní výkonnosti. Trénink v ročním cyklu směřuje k tomu, aby
požadovaná sportovní výkonnost kulminovala v požadovaném čase. Úkoly a zaměření
tréninku jsou během roku rozdílné a právě proto roční tréninkový cyklus rozdělujeme
na čtyři období. Ta mohou být různě dlouhá a můžou je tvořit různé počty mezocyklů
a mikrocyklů.
Přípravné období má vytvořit základy budoucího výkonu a jeho hlavním úkolem
je zvyšování trénovanosti. Na počátku tohoto období má tréninku výrazný analytický
charakter. To znamená snahu o ovlivnění jednotlivých faktorů výkonu jakoby odděleně s cílem dosáhnout co největší změny. Širší škála výběru tréninkových cvičení nám
má zajistit všestrannost a kompenzovat jednostrannost. Tento všeobecný charakter má
především kondiční charakter. V přípravě technické se nacvičují nové dovednosti, procvičují a zdokonalují dílčí dovednosti již zvládnuté. Taktická příprava hodně závisí na
charakteru sportu. Zabývá se buď vědomostmi nebo osvojováním řešeních nových situací
či jejich variant. Psychologická příprava má dlouhodobý charakter, a proto se v přípravném období zaměřujeme nejvíce na formování osobnosti, celkovou psychickou odolnost,
motivaci a vůli. V průběhu přípravného období se postupně přechází na specializovaný
trénink, který je charakteristický svým syntetických charakterem. Jde o uplatnění schopností v dovednosti, spojování dovedností v komplexnější činnost, realizaci adekvátního
taktického jednání a integraci psychiky do sportovního výkonu. Základním principem
přípravného období je postupné zvyšování síly adaptačních podmětů, což je zásadním
požadavkem adaptace. V první části přípravného období dochází hlavně ke zvýšení objemu zatížení, ve druhé části pak hlavně k nárůstu intenzity zatížení (Dovalil a kol., 2009),
(Jansa, Dovalil a spol., 2009).
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1.4.2  Základní pojmy tréninku parkurové dvojice
Podle výcvikové stupnice Německé jezdecké federace bych ráda popsala 6 bodů: přilnutí,
kmih, uvolněnost, takt, shromáždění a narovnání. Dále zmíním pojmy rovnováha, rytmus
a prostupnost.
Přilnutí je tzv. kvalita spojení mezi koněm a jezdcem. Jezdec je s koněm spojený
prostřednictvím holení, sedu a rukou. Kvalita a jemnost tohoto spojení je dána tím, jak
jezdec působí na koně. Sedem a váhou na koňský hřbet, pomůckami holení a otěžemi atd.
Přilnutí by mělo být uvolněné. Příliš tvrdá ruka a silné působení otěží působí negativním
vlivem, stejně tak i pokud má jezdec koně na nerovnoměrném příliš lehkém kontaktu
na tzv. prověšených otěžích. Klasické přilnutí vzniká pouze tehdy, když kůň nechá svůj
pohyb proudit hladce tělem a nakonec sám od sebe vyhledává kontakt s udidlem, které
nese díky uvolněným žvýkacím svalům. Kůň má být ježděn zezadu dopředu do rukou
jezdce a díky korektnímu přilnutí se dostaví i odpovídající poloha krku a hlavy. Pokud
tyto zásady jezdec nebude respektovat, může mít zásadní vliv na poruchy pohybu koně
a na zdravotní poškození koně (Heuschmann, 2012).
Správné přilnutí u parkurového koně je velice důležité. Pokud přilnutí chybí, nemůže
kůň při parkurovém tempu správně reagovat na přitahující a povolující otěž a tím pádem
nedojde k vyklenutí ani k natažení hřbetu koně. To je u průběhu skoku přes překážku
u koně zásadní (Schofmann, 2006).
Přilnutí bychom neměli dosáhnout zpětným působením otěží. Přilnutí by mělo být
výsledkem správně rozvinuté posuvné síly. Kůň by měl s důvěrou přistoupit v důsledku
pobídek na ruku jezdce (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Kmih ve smyslu klasické jezdecké nauky pochází od zadních končetin koně. Kvalita
a míra kmihu závisí na míře posílení svalů – natahovačů, konkrétně na schopnosti ohýbat
horní klouby zadních končetin a na míře schopnosti shromáždění (Heuschmann, 2012).
Kmih pro parkurového koně především v klusu není tak zásadní jako u koně drezurního. Pro parkurového koně je daleko důležitější, než vznášení v klusu, dobrý cval.
V některých náročnějších situacích při parkuru je zapotřebí, aby se kůň více shromáždil
a zároveň udržel dynamiku a kmih (Schofmann, 2006).
Uvolněnost je nezbytným požadavkem v jakékoliv fázi výcviku koně a je ústředním
kritériem celého výcviku koně (Heuschmann, 2012).
Pravidelný pohyb je správný pouze když vychází z pružného hřbetu, jehož svaly se
nenuceně napínají a uvolňují. Podat nejlepší výkon může kůň, který je fyzicky i psychic30

ky uvolněný. Zde je několik málo kritérii, které nám mohou napovědět, že kůň je uvolněný: rovnoměrně pružící hřbet, výraz koně (oči, hra uší), uzavřená překusující huba koně,
přizdvižený pohybující se ocas v souladu s pohybem těla koně, odfrkování atd. (Miesner,
Putz, Plewa, 2005).
Takt u chodů koně je prostorová a časová rovnoměrnost. Takt musí být zachován
nejen při jízdě na rovných liniích, ale také při obratech a přechodech (Miesner, Putz,
Plewa, 2005).
Takt u skokového koně je důležitým ukazatelem kvality uvolnění a kvality činnosti
hřbetu (Schofmann, 2006).
Shromáždění u parkurového koně se využívá nejvíce při projíždění menších přesnějších obratů a kontrole počtu cvalových skoků v distancích (Schofmann, 2006).
Shromážděný kůň může být pouze ten, který je uvolněný a v rovnováze. K tréninku
shromáždění koně jsou velice vhodné přechody a cviky ze skokové drezury (Paalman,
2006).
Narovnání je velice důležitým bodem při kontrole koně. Přirozená šikmost způsobuje, že kůň nedošlapuje rovnoměrně oběma zadníma končetinami do stop končetin předních, ale vybočuje lehce do strany. U skákání je velice důležité, aby kůň před překážkou
došlapoval oběma zadními končetinami stejnoměrně pod těžiště a aby ve fázi odskoku
vynaložil stejnou sílu pro zdvih těla do výšky (Schofmann, 2006).
Rovnováha jezdcova sedu je předpokladem pro harmonii mezi koně a jezdcem. Jezdec musí umět naučené prvky z drezurního výcviku provádět i v lehkém sedu (Schofmann, 2006).
Rytmus parkurového koně je nejdůležitější ve cvalu. Jezdec musí být schopný se
svým koněm udržet stejně dlouhé cvalové skoky za správného rytmu a dynamičnosti. Teprve poté může kůň dosahovat optimálních výkonů. S rytmem cválání také úzce souvisí
schopnost jezdce přivést koně na správnou vzdálenost od překážky. Z toho vyplývá, že
pokud je jezdec se svým koněm schopen pravidelného cvalu, má větší pravděpodobnost,
že přivede koně na co nejpřesnější vzdálenost ke skoku (Schofmann, 2006).
Prostupnost neboli připravenost a poslušnost koně přijímat pomůcky jezdce. Prostupnost koně je rozhodujícím faktorem dobře přiježděného koně (Miesner, Putz, Plewa,
2005), (Radloff, 2013).
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1.4.3  Skoková drezura
Skoková drezura je diferenciovaná drezura pro parkurové koně. Parkuroví koně na rozdíl
od drezurních potřebují posuvnou sílu podsazené zádi k pohybu vpřed a vzhůru k vysokému a dalekému skoku. V drezurní přípravě parkurového koně se musí zdokonalovat jiné
svaly než u koně drezurního U všech cviků je zapotřebí udržovat pohyb směrem dopředu.
Obrat kolem předku má pro parkurové koně význam pouze, když se provádí pomalu
a tzv. krok za krokem. Tento cvik by měl být bez zastavení a s vykročením vpřed. Obrat
kolem předku nám zlepšuje poslušnost koně na pomůcky holení. Také nám slouží k podélnému ohnutí koně a donucení k většímu podsazení vnitřní zadní nohy. Jezdcovy pomůcky by měly vypadat takto: Vnitřní holeň pobízí na podbřišníku, vnější holeň hlídá za
podbřišníkem, jezdcův pohled do směru točení společně s natočením ramen a zatížením
kyčelní kosti. Kůň by měl být v celé délce ohnutý kolem jezdcovy vnitřní holeně. Vnitřní
otěž jde lehce stranou po krku koně s pozdějším lehkým vytočením zápěstí do směru pohybu, vnější ohraničující otěž leží na krku.
Ustupování na holeň je první prací na dvou stopách. Jinak nazýváno „dovnitř záď“.
Zlepšuje prostupnost koně a řadíme je mezi cviky uvolňovací. Jezdec se dívá dopředu,
vytočí ramena a zatíží příslušnou sedací kost. Pomůcky holení jezdec vykonává takto:
vnitřní noha pobízí na podbřišníku (udržuje pohyb vpřed) a vnější za podbřišníkem (kontroluje ustupování zadku). Vnitřní ruka jde mírně od krku koně, vnější leží na krku koně.
Dbáme na pravidelný pohyb vpřed, ohnutí koně kolem vnitřní holeně a na postavení krku
a hlavy koně.
Dovnitř plec je stejné cvičení jako ustupování na holeň/dovnitř záď. Rozdíl je v postavení koně vzhledem ke stěně. Při ustupování je kůň postaven plecí směrem ke stěně
a zádí do středu jízdárny. U cviku dovnitř plec je postavení opačné.
Překrok neboli travers na rozdíl od ustupování na holeň nemění své postavení. Zůstává postavení k ruce, na které dvojice byla. Tím pádem jsou obrácené i pomůcky jezdce.
Obrat kolem zádi využíváme k procvičení shromáždění. Kůň se pohybuje předkem na
malém kruhu kolem své vlastní zádě. S obratem kolem zádě začínáme při zdvihu vnější přední nohy koně. Vytočením hlavy a ramen do směru točení společně s poloviční zádrží se jezdec
lehce napřímí. Tím jezdec přesune své těžiště směrem dozadu, zatíží vnitřní sedací kost a
vnitřní kyčel směrem dopředu. Vnější holeň pobízí silně za podbřišníkem společně s vnitřní
holení ležící na podbřišníku. Vnitřní ruka se pohybuje lehce od krku koně a vnější je položená
na krku. Samozřejmostí je stejně jako u předchozích cvičení udržení stejného přilnutí.
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Pohyb do strany, kdy je kůň mírně odkloněn od stopy, ale stále je ohnutý, má shromažďující účinek. Kůň musí došlapovat více pod své těžiště a rozvíjí tak nosnou schopnost natahovačů zadních končetin. Ustupování na holeň je jednak základem pro pozdější
shromažďující stranové chody, jednak je dobré pro uvolnění koně. Stranové chody, jako
jsou dovnitř plec, dovnitř záď, působí podobně jako ustupování na holeň, tedy mají uvolňovací účinek. U těchto cviků však dochází více ke shromáždění, než k vyklenutí hřbetu,
jako je tomu u ustupování na holeň. Tyto stranové chody a ustupování na holeň mají ve
výcviku hojné pozitivní účinky: Podpora uvolnění, shromáždění, uvolnění hřbetních svalů a týlu, narovnání koně a přijmutí vnější otěže, jemné naladění na pomůcky holeněmi
(Heuschmann, 2012).
Kontracval je cval na vnější nohu. Kontracval je pro koně velice náročný cvik a využívá se k tomu, aby kůň byl ohebný a pružný v celé jeho délce. Zlepšujeme poslušnost,
rovnováhu a srovnání koně. Společně s kontracvalem úzce souvisí ovládání přeskoku,
které je pro parkurového koně velice důležité. Jezdec musí dát poloviční zádrž společně
s pobídkou a to v okamžiku došlapu vedoucí přední nohy. Kůň musí být v této chvíli narovnaný (Paalman, 2006).
1.4.4  Kavalety
Kavalety se v tréninku používají především na zvýšení svalové síly koně. Rozvoj svalové síly koně prostřednictvím kavalet je vhodný, protože podněcují ke kontrolovaným
pohybům. Kavalety nám slouží k posílení svalstva a uvolnění svalstva, odstranění ztuhlosti a ke zvýšení pružnosti kloubů. V neposlední řadě pro posílení srdce a krevního oběhu. Kavalety jsou nedílnou součástí jakékoliv fáze výcviku koně, umožňují nám poznat
a pracovat s jeho psychickou stránkou. U parkurových koní můžeme tréninkem s kavaletami rozvíjet kondici, dovednosti důležité pro překonávání překážek a psychiku koně.
Jezdci při práci na kavaletech rozvíjí cit pro takt, rytmus, používání pomůcek. Nesmíme
opomenout ani rozvoj kondiční stránky jezdců. „Práce s kavaletami přináší potěšení.
Upevňuje sed a školí cit jezdce. Napomáhá tak při výcviku všech jezdců.“ (Klimke,
2005, str. 15)
Kavalety můžeme využít ve všech chodech koně. Cvičení s kavaletami provádíme
na rovných liniích a na obloucích. Klimke uvádí, že není vhodné řadit cval přes kavalety
do kondiční přípravy, jelikož je příliš silově náročný (Klimke, 2005).
Podle směrnice jezdectví a vozatajství můžeme kavalety ve vhodně zvolených dávkách zařazovat téměř denně (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
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1.4.5  Gymnastické/skokové řady
Pod pojmem skoková gymnastika rozumíme procvičování koně nad kavaletami, bariérami,
malými překážkami a nad malými řadami překážek. Pomáhají získat a zdokonalovat schopnosti, které potřebují parkuroví koně a jezdci při překonávání závodního parkuru. Postavení
překážek by mělo být smysluplné, promyšlené a různorodé. Není důležitá co největší výška
překážek. Dostupné plánky skokových řad však jezdcům/trenérům musí sloužit pouze jako
přibližné vodítko a měly by se individuálně přizpůsobit každému jezdci i koni (Klimke, 2005).
Při skokové gymnastice trénujeme rozvoj motorických dovedností koně, které jsou důležité pro skákání. Podle směrnice jezdectví a vozatajství můžeme rozdělit skokové řady podle
cílů, ke kterým vedou. Pružnou práci hřbetu zajistíme kratšími vzdálenosti mezi překážkami.
Rozvoj a zdokonalení skokové techniky, pružnosti a šikovnosti zajistíme obměňováním a velkou diferenciací skokový řad. Napomáhají nám i kratší vzdálenosti a typy překážek. Třetím
cílem je zlepšení pozornosti a zrychlení reakce. Ty nám zajistí rozmanitost překážek, materiálů, profilů či střídání prostředí. Odhad vzdálenosti zlepšíme odstraněním odskokových bariér a
obměnou vzdáleností mezi známými překážkami. Předposledním cílem je rozvoj skokové síly
kmihu, kterého dosáhneme především ježděním přes malé překážky z nízkého tempa. Posledním bodem, a to obzvláště důležitým, je zlepšení důvěry koně (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Při překonávání skokových řad je aktivní především kůň, což je ideální situace pro soustředění jezdce na svůj vlastní sed. Má možnost si zlepšit, upevnit sed a tím i správné působení
pomůcek. Procvičuje rovnováhu, koordinaci a soustředění. Rytmickým překonáváním překážek jezdec zlepšuje cit pro tempo a velikost cvalového skoku. Tyto schopnosti nám napomáhají najít lepší vzdálenost k odskoku. Nejdůležitějším cílem pro jezdeckou dvojici je získání
větší sebedůvěry a jistoty. Pro koně jsou užitečné skokové řady k uvolnění a posílení hřbetních
svalů koně. Kůň se učí pracovat se svými možnostmi a schopnostmi. Stává se pozorným, šikovným a učí se jistě odhadovat vzdálenost. Změnou vzdáleností mezi překážkami se mění i
záměr tréninku. Zkrácené vzdálenosti koně nutí zkrátit cvalový skok, tedy více se shromáždit
a dostat zadní končetiny více pod své těžiště. Naopak prodloužení vzdálenosti koně nutí prodloužit cvalový skok a nutí ho k jistějším odskokům. Pro rozvoj rychlosti a síly se využívají
energické a rozhodné překonávání překážek. Například cvičení typu in-out (Klimke, 2005),
(Dillon, 2012).
1.4.6  Výcvik v terénu
Výcvik v terénu je velice dobrý pro koně všech věkových kategorií. Překonávaní malých
překážek a svahů slouží k posilování, podpoře uvolněnosti a pohyblivosti těla koně. Nej34

důležitějším aspektem výcviku v terénu je snadné upevnění a udržení správného kmihu
koně (Heuschmann, 2012).
Každá vyjížďka by měla sloužit k tréninku koně a jezdce. Pozitivním faktorem, který
jízda v terénu přináší, je odpočinek jezdce a uspokojení koně ve volné přírodě. Ježdění
ve volné přírodě oba vzpružuje, povzbuzuje a odměňuje. Přináší jim motivaci a radost.
Jízdou v terénu se koni zlepší rovnováha, koordinace pohybu, jistota a šikovnost chodů.
Jízdou v terénu také zvýšíme kondici koně. Dostačující je ježdění v klidném tempu ve
všech chodech koně. Tzv. sprinty provádíme maximálně po dobu jedné minuty, poté přecházíme zpět do pracovního cvalu (Miesner, Putz, Plewa, 2005).
Jízda v terénu doplňuje přípravu skokového koně. Ježděním v terénu se kůň přirozenými prostředky uvolňuje, stává se samostatnějším a obratnějším. Učí se chodit v rovnováze, pozornosti a sílí (Dobeš, 1997).
Pravidelné ježdění v terénu obecně zlepšuje tělesnou i duševní stránku koně i jezdce
a jejich schopnost vypořádat se s neobvyklými situacemi (Švehlová, 2011).
1.4.7  Lonžování
Lonžováním se kůň uvolňuje a učí poslušnosti. Práce na lonži posiluje pravidelnost chodů. Také sílí svaly zádě, jelikož k udržení rovnováhy na kruhu musí podsouvat více vnitřní zadní nohu pod tělo koně (Dobeš, 1997).
Práce na lonži s využitím kavalet nám napomáhá odstranit jednostrannou ztuhlost
krku a trupu koně. Díky ohnutí koně do tzv. rohlíčku dojde k protažení svalů krku a trupu. Také dochází k vyššímu zatížení vnitřní zadní končetiny koně, která je přinucena nést
více váhy a více se pokrčovat (Klimke, 2005).
1.4.8  Ostatní
V této kapitole uvádím další prostředky, které jsou obsahem tréninkových plánů v přípravném období. Tyto prostředky zlepšují kondiční i psychickou stránku koně. Pro zlepšení kondiční stránky koně využíváme např. běhací pás/chodítko nebo kolotoč. Nejčastěji
je využíváme při dvoufázovém tréninku. Dále nám jsou známy prostředky, které ovlivňují stránku psychologickou. Výběh neboli pastva je pro koně přirozeným jevem. Všechny
tyto prostředky napomáhají k vyvažování jednostranného zatěžování, k regeneraci a psychické uvolněnosti.
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout optimální tréninkový plán pro parkurové jezdce a koně. Tento návrh tréninkového plánu bude sestaven pouze pro přípravné období. K získání potřebných informací pro splnění uvedeného cíle použiji dotazníky, které
nechám vyplnit českými elitními jezdci. Do tréninkového plánu zařadím úkoly, které se
budou zabývat technicko-taktickou, kondiční a psychologickou přípravou.
Práce se zaměřuje na přesný popis tréninkového plánu přípravného období, který
z důvodu nedostatku odborné literatury, chybí. Přesné popsání a vysvětlení výsledků,
upozornění na možné přizpůsobení vytvořeného plánu, by mělo pomoci trenérům a jezdcům vytvořit individuální tréninkový plán pro své svěřence.
Úkoly práce:
•

studium odborné dostupné literatury z oblasti parkurového skákání a přípravy parkurové dvojice;

•

sestavení dotazníku pro extraligové parkurové dvojice;

•

sběr dat;

•

shromáždění a vyhodnocení získaných informací;

•

podle výsledků mého výzkumu vytvoření optimálního tréninkového plánu na přípravné období;

•

porovnání vlastních výsledků s dostupnou literaturou o přípravě parkurového jezdce
a koně během přípravného období a diskuze případných odchylek.

Výzkumné otázky:
•

Je možné vytvořit ideální tréninkový plán pro jezdce a koně, když každý kůň je jedinečný?

•

Má obsah tréninkových plánů pro parkurovou dvojici variabilní charakter a jsou dostatečně využívány kompenzační a regenerační prostředky?

•

Je trénink v sedle pro parkurové jezdce dostačující nebo je potřeba do jejich
kondiční přípravy zařadit i jiné pohybové aktivity?
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3  METODIKA PRÁCE
3.1 Popis výzkumného souboru
Reprezentativní výběr čítá 30 parkurových jezdců, kteří se účastní Velkých cen v rámci
Českého skokového poháru, zahraničních výjezdů v rámci reprezentace či kvalifikačních
parkurů pro mistrovství ČR seniorů. Tito jezdci se svými koňmi musí mít minimální výkonnost 140 cm. Koně musí být starší 6 let. Z pohledu závodní dvojice se jedná o extraligu českého parkurového skákání.

3.2 Použité metody
Jako hlavní techniku pro sběr dat v mém výzkumu jsem použila formu dotazníku s devíti
otevřenými otázkami.
Základní podoba dotazníku je v podstatě stejná, jako interview v písemné podobě.
Zajištuje nám odpovědi na mnoho výzkumných otázek, na které je obtížné hledat odpovědi tváří v tvář. Obzvláště v případech, kdy potřebujeme podat stejnou sadu otázek
velkému počtu respondentů. K výhodám dotazníků můžeme zařadit jejich možnou anonymitu a větší časovou flexibilitu na přemýšlení nad otázkami v dotazníku. Velmi vhodné
je i to, že kontaktovat respondenta můžeme bez ohledu na vzdálenost bydliště/ pracoviště/
výskytu. Největší výhodou dotazníku je možnost oslovení velkého množství respondentů. Dotazník má samozřejmě také své nevýhody. Mezi ně můžeme zařadit neporozumění
otázkám v dotazníku, či zda byl dotazník vyplněn skutečně respondentem. Poslední nevýhodou je návratnost dotazníku. V ideálním případě je stoprocentní návratnost, k té však
dochází velmi zřídka (Hendl, 2012).
Abych předešla nevýhodám dotazníkové metody, byla jsem přítomna u vyplňování
dotazníků a nápomocna se správnou interpretací otázek. Metoda dotazníku se tedy u mého
výzkumu hodně přiblížila metodě strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami.
Dotazník s otevřenými otázkami jsem pro svůj kvalitativní výzkum připravila sestavením vhodných otázek, které souvisí s danou problematikou a teoretickou částí bakalářské práce.
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3.3 Sběr a analýza dat
Výběr výzkumného souboru (duben – červen 2015) a následný sběr dat (červenec 2015)
byl proveden osobně v rámci jednotlivých kol Českého skokového poháru, dále na OM
Prahy a Středočeského kraje konaného na Ptýrově, v Martinicích při příležitosti Memoriálu J. Papouška a na MČR.
Ze získaných dat byly spočítány vážené průměry a výsledky byly pro názornost
zpracovány i graficky. Data byla následně vyhodnocena i slovně. K interpretaci dat jsem
použila koláčové grafy, z nichž je zjevná četnost různých odpovědí jednotlivých respondentů. U otázky č. 8 využívám i grafu sloupcového, z něhož je zřejmé, kolik koní jednotliví jezdci týdně odjezdí a kolik času týdně tráví v sedle.
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4  VÝSLEDKY, DISKUSE
1. Kolikrát do týdne děláte s koněm skokovou drezuru? Kolik času se jí věnujete
a jaké cviky do ní pravidelně zařazujete?
U této otázky mě překvapilo, že většina jezdců nevěděla či špatně definovala pojem
skoková drezura. Na druhou stranu jsem předpokládala, že časové údaje a cviky zařazované do skokové drezury se budou lišit. Nejfrekventovanějším výsledkem u skokové drezury
je četnost tréninku 3× do týdne na 37 minut. Příjemným překvapením byla shoda většiny
jezdců na zařazování cviků do skokové drezury. Jak uvádím již v teoretické části, jezdci
by se svými koňmi měli provádět následující cviky: dovnitř plec/záď, ustupování na holeň,
překroky, obrat kolem předku/zádi, kontracval, přeskoky, prodloužit-zkrátit, přechody atd.
Podle Dobeše (1997) do tréninkového plánu skokovou drezuru zařazujeme 4× týdně.
Z těchto 4 intervalů 2× před skokovou lekcí. Cviky, které zařadil do skokové drezury, se
shodují s výsledky výzkumu. Upozorňuje však na zařazení prvků od nejjednodušších po
složitější. Časový údaj trvání tréninkových jednotek skokové drezury neuvádí.
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2. Kolikrát do týdne zařazujete do svého tréninkového plánu práci na kavaletách
a jak dlouho tato práce trvá?
Výsledkem u této otázky je interval tréninku 1,7× za týden na 20 minut. Práci na kavaletách
jezdci zařazují do svých plánů dvojím způsobem. Buď je práce na kavaletách evidována samostatně
nebo v rámci skokové drezury, či jako zahřátí před skokovou lekcí. Právě tyto kombinace jsou velmi vhodné vzhledem k časové nenáročnosti tréninkových lekcí na kavaletách. Dvojice pak nemusí
strávit více času na uzavřeném kolbišti, než je potřeba, a udržuje se tak lépe v psychické pohodě.

3. Kolikrát v týdnu chodíte pracovat s koněm do terénu a jaký časový úsek tam strávíte?
Práce v terénu by se do tréninkového plánu podle výsledků mého výzkumu měla zařazovat 2,25× týdně na časový úsek cca 48 minut. U této otázky bych ráda zmínila vztah,
který vyplynul z výsledků u poloviny tázaných jezdců. Když jezdci uvedli větší interval
tréninku u skokové drezury, tak zároveň uvedli menší počet tréninkových jednotek u
práce v terénu a naopak. V dnešní době je již mnoho výtečných tréninkových středisek,
a proto bych nerada tento jev připisovala pouze počasí, možnostem či podmínkám pro
jízdu v terénu. Dalším aspektem by mohlo být nezvladatelné chování koně v terénu či neznalost jezdců na téma práce/trénink v terénu. Na druhou stranu hlavně v první polovině
přípravného období počasí neovlivníte, avšak správné přizpůsobení tréninkového plánu
by nemělo přípravu parkurové dvojice nijak výrazně ovlivnit.
40

Fenoménem dnešní doby je práce s koně v terénu. Přiježďování koně v terénu či
drezurní práce v terénu má svá pozitiva i negativa. Mezi negativa můžeme zařadit povrch,
neohraničené plochy, bezpečnost a rušivé vnější vlivy. Mezi pozitiva drezurní práce v terénu řadíme motivaci a chuť k práci, zvětšování nároků na koordinaci koně, řešení neobvyklých a nečekaných situací, rozvoj kreativity a jezdecké inteligence (Švehlová, 2011).
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4. Jak často v týdnu pracujete s Vaším koněm na lonži? Kterých prostředků/vybavení využíváte a jak dlouho práce s koněm na lonži trvá?
Výsledky pro trénink na lonži se pohybují v intervalu jednou za 14 dní po četnost 2×
týdně na dobu 15–30 minut. Ideálním výsledkem je tedy četnost 1,3× za týden na 24 minut. V těchto číselných údajích se nám lišil vždy pouze jeden výsledek od zmiňovaného
rozmezí. V případě používání výstroje pro práci na lonži tomu tak není. Pouze 1/3 uvedla
stejný výsledek. K práci na lonži nejčastěji využívají chambon. Další jezdci uvedli používání gogue, průvleček, jakéhokoliv vyvázání koně, postroje Pessoa či pouze ohlávky.

5. Kolikrát do týdne zařazujete do svého plánu skokový trénink? Kolikrát z těchto
tréninků využíváte gymnastické řady? Jak dlouho trvají tyto skokové tréninky?
Výsledkem zařazování skokového tréninku do tréninkového plánu je 1,20× za týden,
a z toho pak 0,75× využíváme ve skokovém tréninku gymnastické řady. Skokové lekce
by podle výsledků měly trvat 38 minut. Jak můžeme vyčíst z výsledků, gymnastické řady
jsou u elitních jezdců v přípravném období často zařazovány v rámci skokových tréninků.
Samozřejmostí je schopnost přizpůsobení gymnastických řad pro temperamenty jednotlivých koní a k aktuálním cílům tréninkové jednotky.
Skokový

trénink

v

přípravném

období

řadíme

do

tréninkového

plá-

nu podle Dobeše (1997) 2× týdně. Každému skokovému tréninku předchá42

zí 30minutová skoková drezura. Skokové tréninky se ztěžují s přibližováním
konce přípravného období. Každý skokový trénink, kromě posledního měsíce, využíval gymnastických řad. Gymnastické řady byly od nejjednodušších po složitější
a náročnější.

6. Které regenerační prostředky používáte a jak často je zařazujete do tréninkového
plánu za měsíc/týden (např. výběh/pastva, kolotoč, chodítko, procházka do terénu,
atd.)? Jak dlouho tyto regenerační prostředky trvají?
Nejčastější počet odpovědí v mém výzkumu přiřazuji výběhu/pastvě. Přesně 21 tázaných jezdců z celkového počtu využívá pro své koně tohoto regeneračního prostředku.
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Z toho 15 uvedlo četnost každý den v průměru na 2–3 hodiny. Zbytek uvedl četnost 2×
týdně také na 2–3 hodiny.
Mezi další intenzivně používané prostředky patří kolotoč, který uvedla přesně polovina, tj. 15 jezdců. 12 ze zbývajících 15 jezdců využívá kolotoč denně po dobu 36 minut,
zbytek 2–3× týdně na 40 minut.
Třetím, stále často využívaným regeneračním prostředkem, je procházka do terénu.
Tento prostředek zmínilo v mém výzkumu 11 jezdců. Deset z toho uvedlo stejnou frekvenci, a to 1× týdně na 47 minut.
Poslední prostředek, který byl uveden ve výsledcích, je chodící pás, který uvedli
pouze 2 jezdci. Využívají ho každý den přibližně 25–30 minut.
Ze zjištěných výsledků lze usoudit, že regenerační prostředky jsou velice důležité
a hojně používané. Tato otázka souvisí také s možnostmi, které mají jednotliví jezdci
ve svém zázemí. Na druhou stranu jdou vhodné kombinace vytvořit i bez nákladnějších
pomůcek, jako jsou kolotoč či chodící pás. Místo toho jezdci mohou využívat procházky
do terénu a výběhu.
Regenerační prostředky jsou jednou z nejdůležitějších součástí tréninkových plánů.
Máme dva druhy regeneračních procesů – pasivní a aktivní. Výhodnější je aktivní průběh
regeneračních procesů. Mezi aktivní formu regenerace patří výběh, procházka do terénu,
kolotoč, chodící pás, plavání. Vedle aktivního odpočinku můžeme regeneraci podpořit
řadou fyzikálních prostředků (umývání koní, fyzioterapie, hřebelcování, solárium, magnetoterapie, masáže atd.) (Hanák, Olehla, Sedlinská, 2011).
Regenerační prostředky Dobeš (1997) do svého tréninkového plánu na přípravné
období zařadil 2× týdně, a to formou procházky do terénu v kroku na dlouhé otěži, vodění
či pasení.
7. Věnujete se pravidelně nějaké další sportovní aktivitě? Pokud ano, kolik času této
aktivitě dáváte?
Pouze 11 z 30 dotazovaných elitních jezdců se kromě parkurového skákání pravidelně věnuje další sportovní aktivitě. Jejich odpovědi byly, kromě 4× uvedeného běhu,
rozdílné. Jezdci uvedli tyto sportovní aktivity: 4× běh, jízda na kole, hokej, fotbal, tenis,
posilovna, kompenzační cvičení, pilates, cross country, jóga, plavání a crossfit.
8. Kolik průměrně odjezdíte koní za týden a jaký časový úsek Vám trénink zabere?
Výsledkem mého výzkumu je průměrně 38–39 odježděných koní za týden a 24,57
hodin strávených v sedle.
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9. Myslíte si, že Vaše kondiční stránka je na optimální úrovni pro parkurový sport?
K této otázce se vztahují následující výsledky. 25 jezdců se domnívá, že jejich kondiční stránka je na optimální úrovni pro parkurový sport. Zbylých 5 jezdců uvedlo, že
jejich kondiční stránka není na optimální úrovni.
Jak můžeme z výsledků u otázek 7–9 vyčíst, u přípravy parkurového jezdce na závodní sezonu je minimální až zanedbatelné využívání kompenzačních cvičení a regeneračních prostředků; rozvoj kondiční stránky elitní jezdci výhradně pojí s tréninkem koně.
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5  ZÁVĚR
Parkuroví jezdci se svými koňmi by do svého tréninkového plánu pro přípravné období
měli zařazovat:
Skokovou drezuru 3× v týdnu po dobu 37 minut. Do skokové drezury by měli jezdci
zařazovat cviky na dvou stopách, kontracval, prodloužit-zkrátit, přechody atd.
Práce na kavaletách by se za týden měla vyskytovat v tréninkovém plán v četnosti
1,7× na 20 minut. Práci na kavaletách je možno přiradit ke skokové drezuře či na začátek
skokového tréninku.
Lonžování bychom měli využívat 1,3× za týden na 24 minut.
Práci v terénu bychom do plánu měli zařadit s tímto intervalem 2,25× do týdne na
49 minut.
Skokový trénink využíváme 1,2× do týdne, z toho 0,75× do týdne využijeme gymnastické řady. Skokový trénink by měl trvat okolo 38 minut.
Regenerační prostředky bychom měli využívat minimálně 2–3× týdně. Čím více
regeneračních prostředků můžeme zařadit do tréninkového plánu, tím lépe. Na druhou
stranu dbáme na udržení vhodné energetické hladiny pro zvládnutí tréninkové jednotky.
Parkuroví jezdci by měli průměrně odjezdit kolem 38–39 koní za týden a strávit
v sedle kolem 24,57 hodin týdně.
Jelikož je každý kůň jedinečný (má odlišný charakter, vůli a nadání), je zapotřebí, aby
obsah tréninkové jednotky byl uzpůsoben parkurové dvojici. Každá parkurová dvojice má
svůj jedinečný styl, avšak nesmíme zapomínat, že správný způsob provedení je pouze jeden.
Dotazníkové šetření probíhalo velice dobře. Na tento průběh mělo hlavní vliv osobní
působení mezi extraligovými jezdci a s tím související dobrá orientace při výběru výzkumného souboru a snadný sběr dat. Výsledky mého výzkumu byly pro mne příjemným
překvapením především zjištěním, že obsah tréninkového plánu lze přizpůsobibit individualitě parkurové dvojice, aniž by se ohrozila kvalita výsledků.
Obsah tréninkového plánu je variabilní a je v souladu se zdravím a optimální psychickou stránkou dvojice.
Důležitým faktorem mého tréninkového plánu pro přípravné období je dodržování
správné celkové péče o koně (výživa/krmení, podkovářství, přístup atd.). Právě o tato
témata by se téma mé bakalářské práce mohlo rozšířit.
Mezi dalšími zajímavými výzkumy v rámci přípravy parkurového jezdce a koně na
závodní sezonu se nabízí tréninkové plány ostatních období v rámci ročního tréninkového
cyklu.
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7  PŘÍLOHY

Obr. 1 – Sed jezdce – těžiště (Paalman, 2006)

Obr. 2 – Sed jezdce – těžiště (Dušek, 2007)
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Obr. 3 – Drezurní sed (Miesner, Putz, Plewa, 2005)

Obr. 4 – Lehký sed (Miesner, Putz, Plewa, 2005)
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Obr. 5 – Skokový sed jezdce (Paalman, 2006)

Obr. 6 – Fáze skoku přes překážku (Miesner, Putz, Plewa, 2005)
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Obr. 7 – Chody koně (Miesner, Putz, Plewa, 2005)

Obr. 8 – Jednotlivé fáze pohybu koně ve skoku (Miesner, Putz, Plewa, 2005)
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Obr. 9 – Anatomie koně (Heuschmann, 2012)

Obr. 10 – Výcviková škála FN (Heuschmann, 2012)
53

Obr. 11 – Význam uvolněnosti (Heuschmann, 2012)
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Obr. 12 – Stupnice vzdělávání (Miesner, Putz, Plewa, 2005)

Obr. 13 – Obrat kolem předku
(Paalman, 2006)

Obr. 14 – Ustupování na holeň
(Paalman, 2006)
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Obr. 16 – Obrat kolem zadku
(Paalman, 2006)

Obr. 15 – Ustupování na holeň
(Paalman, 2006)

Obr. 17 – Obrat kolem zadku
(Paalman, 2006)

Obr. 18 – Dovnitř plec (Paalman, 2006)
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Obr. 19 – Překrok
(Paalman, 2006)

Obr. 20 – Obrat kolem předku (Miesner, Putz, Plewa, 2005)
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Obr. 21 – Práce s kavaletami na obloucích (Schoffman, 2006)
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Obr. 22 – Práce s kavaletami na obloucích (Schoffman, 2006)
59

Obr. 23 – Práce s kavaletami na obloucích (Schoffman, 2006)
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Obr. 24 – Skoková gymnastika (Schoffman, 2006)
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Obr. 25 – Gymnastická řada (Klimke, 2005)
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Obr. 26 – Gymnastická řada (Klimke, 2005)
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Obr. 27 – Gymnastická řada (Klimke, 2005)

Obr. 28 – Gymnastická řada (Klimke, 2005)

Obr. 29 – Gymnastická řada (Klimke, 2005)
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