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Úvod 

Tato ročníková práce pojednává o konkrétním vztahu mezi člověkem a koněm. 

Nespočet sociálních kontaktů, který navážeme během života má obrovský význam. 

Někdy si to ani sami neuvědomujeme. Ať už je to člověk nebo zvíře, ten s kým máme 

kontakt, je součástí naší zkušenosti a právě zkušenosti formují naši osobnost. 

V této práci se věnuji konkrétnímu opakovanému kontaktu, který formuje moji 

osobnost. Učí mě, že cokoli, co udělám, má nějaký dopad, efekt, smysl. Někdy je to 

drobnost, jenž si ani neuvědomuji. Jindy je to cílené dlouhodobé jednání za vyšším 

účelem. Vybrala jsem si ušlechtilé zvíře za svého životního parťáka, se kterým si 

během našich setkání předáváme mnoho, ale pro náhodného kolemjdoucího nic. 

Rozdělení kapitol jsem strukturovala tak, aby se čtenář dozvěděl celou naši 

cestu. Protože dosažení cíle je jen špička ledovce. Důležité je to, jak jsme toho 

dosáhly. 

První kapitola popisuje akci a kolektiv lidí tvořící tým, jenž mi pomohl splnit mi 

můj sen. Tato akce byla něco úžasného a zároveň děsivého pro mě. V práci se snažím 

popsat základní myšlenku akce You Dream We Run, to jak probíhá a její upřímný 

smysl. Cílem této akce je splnit sny všem snílkům, jenž potřebují jen trochu pomoci. 

Druhá kapitola se věnuje koním a jejich historickému vývoji v naší společnosti. 

Je důležité pochopit, že i tato zvířata mají svoji historii a vždy byli pro člověka důležití. 

Spolupracovali jsme s nimi od počátků věků a bez nich bychom možná nebyli, tam kde 

jsme dnes. Jelikož koní je mnoho druhů, stejně jako lidí, musela jsem kapitolu rozdělit 

na několik částí. V první části rozebírám využití koně v průběhu historie. Další část 

pojednává o rozdělení koní do několika hlavních skupin. Třetí část je věnována 

jednomu konkrétnímu plemeni, a to českému teplokrevníkovi. Vanda je dle průkazu 

koně český teplokrevník, a proto tomu věnuji celou jednu podkapitolu. Popisuji zde jak 

vývoj křížení daného plemene, tak i specifické znaky stavby těla. 

Třetí a zároveň poslední kapitola se věnuje v první části mému prvnímu a hodně 

emocionálnímu setkání s Vandou. Druhá krátká část je o mém uvědomění si, že chci 

mít něco víc než jen vztah jezdec a kůň. Tudíž rovnou pokračuji třetí částí, ve které 

popisuji svoje smýšlení a směr, kterým se chci v životě nadále ubírat. Samozřejmě s 

Vandou, protože ona je má motivace. 
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Jak to všechno začalo 
 

You Dream We Run 

You Dream We Run je největší outdoorová charitativní akce v České republice. 

Koná se každý rok v Brně a Blansku. Jejím zakladatelem je Roman Jančiar, který se 

inspiroval v Belgii na akci zvané “Make a wish”. 

První ročník se u nás konal v roce 2013. Pan Jančiar k této akci připojil zábavné 

aktivity pro účastníky každého věku a také kulturní program do kterého se zapojují i 

známé české osobnosti.  

Jelikož tato akce nabývá každoročně na popularitě, vznikl spolek Prosen, spolek 

na podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných. Zde působí členové 

organizačního týmu You Dream We Run. 

Všeobecně o akci 

Každý rok na podzim je vyhlášena výzva k přihlášení do akce. Kdokoli může 

přihlásit kohokoli, o kom si myslí, že má sen, který by mu zkvalitnil život. Vybraný 

člověk musí souhlasit s uveřejněním jeho životního příběhu a zúčastnit se dané akce. 

Organizátoři se s každým vybraným člověkem sejdou a co nejpřesněji se domluví na 

podrobnostech daného snu. Poté se všechny příběhy zveřejní. Organizační tým a 

veřejné losování určí pořadí plnění snů. Jak napsal Paulo Coelho: „Život je zajímavý 

pro možnost uskutečnit nějaký sen.“  

Obrázek 1 z: https://www.youdreamwerun.cz/predchozi-
rocniky/ 
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Předem nikdo nikdy neví, kolik snů bude moci být splněno. Závisí to na počtu 

prodaných trik a dalších reklamních předmětů. Rozdíl mezi nákupní a prodejní částkou 

jde celý, do poslední koruny, na plnění snů. Další možnost finančních darů je přímo na 

transparentní účet. Nebo se můžete přihlásit na akci jako tým, kde budete po dobu 

24hodin běhat na atletickém stadionu. Každé zaběhnuté kolečko má hodnotu jedné 

koruny. Není nutností běžet. Při absolvování trasy s sebou máte načipovaný kolík, 

který automaticky načítá počet kol. Týmy mohou mít neomezený počet členů. Tedy 

jeden až nekonečno. Avšak časový limit je omezený. 

Můj pohled na vybraný ročník 

Nejdříve jsme se všichni účastníci, pořadatelé a běžecké týmy sešli na startu, 

kde pan Jančiar pronesl úvodní řeč a zazpívali jsme si úvodní píseň. Poté byl 

odstartován dvacetičtyřhodinový běh. Sama jsem absolvovala několik koleček. Během 

těchto dvou dnů byl zajištěn i doprovodný program. Velmi se mi líbil. Vystoupilo několik 

zpěváků, uvaděči neustále zaměstnávali publikum a pokaždé se zaměřovali na jiné 

věkové skupiny. Kolem bylo spoustu stánků se všemi možnými věcmi, jídlem a pitím. 

Počasí bylo převážně taky pěkné. Všichni si kupovali dárkové předměty se symbolem 

akce a během chvilky se celý areál proměnil v růžové pole. Celková atmosféra akce 

byla skvělá. Byl to krásný zážitek. 

 

  

Obrázek 2 z: https://www.youdreamwerun.cz/predchozi-rocniky/ 
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O koních a lidech 
 

Koně a svět lidí 

Kůň domácí neboli kůň je lichokopytník, který patří v dnešní době mezi 

ochočená zvířata. V úplných prvopočátcích byl loven jako další zvířata pro maso. Podle 

archeologických nálezů byl později využíván také jako zdroj mléka. Časem se kůň 

domestikoval a to především pro zemědělské práce, přepravu lidí nebo věcí. 

V 18. a 19.století proběhla průmyslová revoluce, kdy vědecké a technologické 

objevy spustily největší pokrok v oblasti zemědělství, výroby, těžby a dopravy. To 

způsobilo celkovou industrializaci a koňská síla přestala být potřebnou. Od 20.století 

se využití těchto zvířat začalo ubírat převážně rekreačním a sportovním směrem.          

Kůň domácí 

Koně rozlišujeme na takzvaná plemena. To, kde se jednotlivá plemena 

vyskytovala bylo původně dáno především specifikem životního prostředí. V chladných 

oblastech žila plemena, která měla hustou a dlouhou srst a k potravě jim stačilo menší 

množství potravy. V teplejších oblastech žila plemena, která se dokázala přizpůsobit 

vysokým teplotám a tamnímu prostředí. Toto přirozené rozčlenění bylo narušeno 

člověkem. Způsobilo vyhynutí v některých oblastech a naopak rozšíření do jiných částí 

světa.  

Tím vzniklo i nové křížení plemen. Každé plemeno je něčím specifické. 

“Plemena se od sebe liší některými charakteristickými rysy nebo vlastnostmi. 

Například anglický plnokrevník je známý svou rychlostí ve cvalu, holandský 

chladnokrevník silou v zápřeži, arabský kůň ušlechtilostí a hanoverský kůň kvalitami 

pro jezdecký sport.” (Hermsen, 2006 str.9). 

Obrázek 3 z: https://kone-
jezdectvi.webnode.cz/news/kone-v-historii/ 

Obrázek 4  
z: http://www.rancmustangveselicko.cz/westernove-
jezdeni/historie 
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Podle dnešních publikací je kolem dvěstě druhů plemen, avšak na přesném 

čísle se ani dnes vědci neshodnou. Některé zdroje uvádí plemena, jež jsou vyhynulá, 

ale zároveň jsou předchůdci několika dnešních plemen. Proto preferuji základní 

rozdělení dle skupin, které je dostačující pro tuto práci. 

První skupina jsou arabové. Rozlišujeme plnokrevníky, polokrevníky a 

angloarabské koně. Tento plnokrevník je to jediné opravdu čistokrevné plemeno. Řadí 

se k němu i anglický plnokrevník, který vznikl přímo z arabských linií. 

Druhou skupinou jsou chladnokrevníci. Jsou to převážně koně většího vzrůstu. 

Žili původně v lesích střední Evropy. Specifická je pro ně těžká práce, například práce 

v tahu.  

Další skupinu tvoří teplokrevníci. Mají kořeny v orientu. Mezi předchůdce tohoto 

druhu patří tarpan a kůň Převalského. 

Poslední skupinou jsou koně typu Pony. Jedná se o koně vzrůstem maximálně 

1,48m. Daná výška je poněkud zvlášní, avšak je odvozena z anglické míry inch. Poníci 

dorůstají maximální výšky 60 inchů, kdy jeden inch je přibližně 2,54cm. Poníci jsou 

rozdílní od ostatních koní nejen svojí výškou, ale i stavbou těla. Při porovnání trupu s 

ostatními druhy mají poníci hlubší trup než kůň klasického typu. Jejich pohyb je taktéž 

rozdílný, protože mají jiný poměr délky končetin a velikosti trupu. (Hermsen, 2006). 

Obrázek 6 z: 
https://www.outfit4events.cz/czk/magazin/hist
oricka-zbroj/konska-zbroj/ 

Obrázek 5 z: https://www.nzm.cz/akce/vystava-
starokladrubsky-kun-440-let-historie-dvorniho-hrebcina-
kladruby-nad-labem 
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Vanda a její plemeno 

Koně jsou tu s námi po celou dobu. Ať už jsme je domestikovali pro práci, 

službu, rekreaci nebo divocí v přírodě. Jsou jich desítky plemen a většinu z nich 

uvidíme jen na obrázku. Avšak já měla to štěstí a jednoho jsem dostala. Je to můj 

splněný sen. Dostala jsem kobylu jménem Vanda.  

Vanda je český teplokrevník. Její plemeno je vyšlechtěné přímo tady v České 

republice. Můžeme se setkat i s další podobnou verzí, kterou je moravský teplokrevník. 

Její plemeno bylo vyšlechtěno křížením hanoverských, trakénských a plnokrevných 

hřebců.       

Zmíněná plemena jsou původem evropská a prošla dlouhým vývojem. 

Hanoverský kůň byl původně využíván pro práci na farmách či nošení nákladů. Trakeni 

byli využíváni pro přepravu nákladů a také jako váleční koně. Obě plemena tedy byla 

zavalitějšího typu a disponovala odolností, vytrvalostí a energií. Po válečném období 

a industrializaci již nebyla potřeba taková síla a začali být kříženi s anglickým 

plnokrevníkem. I tam byly nedostatky, které byly odstraněny křížením s arabskou krví. 

Výška kohoutku u obou plemen je 160 - 165cm. Křížení s anglickým plnokrevníkem se 

projevilo v jemném tvaru hlavy, silných plecích a plynulém pohybu. (Pickeralová, 

2004). 

Tento teplokrevník je nejpočetnější plemeno chované u nás. Dospělý kůň 

dorůstá středního vzrůstu, má reprezentativní linie a pevnou stavbu těla. Nemá 

viditelné ani geneticky podmíněné vady. “Cílem šlechtění českého teplokrevníka je 

ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který na základě svého temperamentu, 

charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu a pevného zdraví je vhodný pro 

Obrázek 8 z: 
http://www.chovzvirat.cz/zvire/3650-
hannoversky-teplokrevnik/ 

Obrázek 7 z: http://www.chovzvirat.cz/zvire/3682-trakensky-
kun/ 
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všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu v rámci disciplín FEI a pro 

volnočasové aktivity.” (cit. 4.4.2021 z: http://www.aschk.cz/svazy/cesky-teplokrevnik/). 

 

Můj život s Vandou 
 

První kontakt a nový domov 

Po vypršení 24 hodin, kdy všichni neúnavně běhali pro dobrou věc nastal čas 

vyhlášení. Sečetla se všechna kola, která lidé uběhli, všechny zaslané finanční dary a 

peníze, které se podařilo shromáždit v rámci doprovodného programu. Tím se 

rozhodlo, kolik se podaří splnit snů. Každý sen už měl svoje pořadové číslo. Já jsem 

měla obrovské štěstí, protože jsem měla pořadové číslo jedna. Byla velká 

pravděpodobnost, že se mi sen splní! Když začalo vyhlašování byla jsem moc 

nervózní. Nevěděla jsem, co se bude dít. Nejvíc mě překvapilo, když mi přivedli Vandu 

PŘÍMO na pódium! Nemohla jsem tomu uvěřit! Nedokázala jsem říct jediné slovo. 

Plakala jsem štěstím. Když jsem chtěla všem poděkovat, třásl se mi hlas emocemi. 

Byla jsem natolik v euforii, že jsem ze sebe dostala pouhé “děkuji”. I to jediné slovo mě 

stálo mnoho sil. Byla jsem tak šťastná! 

Obrázek 9 z: http://www.aschk.cz/svazy/cesky-
teplokrevnik/ 

Obrázek 10 vlastní fotografie 
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Poté Vandu odvezli na ranč, kde jsme měli domluvené ustájení. Když Vandu 

převedli od vleku do ohrady k novému stádu, nastala další náročná část. A to přijetí do 

stáda. Je to důležitý okamžik, kdy se kůň začlení do nové skupiny a určí se jeho 

postavení. Není to jednoduché a může to trvat dlouho. V našem případě se 

začleňování událo během několika dní. 

 

Vanda a já 

Po ustálení situace ve stádu, jsem začala další důležitou část a to moje 

seznamování s Vandou. Prvních několik dní jsem se soustředila na překonání fyzické 

bariéry. „Odvaha neznamená nemít strach, nýbrž schopnost nenechat se jím 

ochromit.“  Je to jeden ze světoznámých citátů od Paula Coelho a já se tím snažila 

motivovat, když se mi s Vandou nedařilo. Posouvaly jsme se pomalu, ale jistě. V 

ohradě zamnou časem začala sama chodit, aby si mě prohlídla, očichala i olízla. Když 

sem k ní přišla já, tak neodešla a věnovala mi pozornost. Myslím si, že je nejduležitější 

si získat nejdříve důvěru a na tom budovat vše ostatní. Jak u koní, tak u lidí. Velmi 

dobře to vystihuje v jedné ze svých knih Monty Roberts: “Moje obvyklá odpověď zní, 

že koně žijí v řádu založeném na důvěře, věrnosti a vzájemné starostlivosti.” (Roberts, 

2004, str. 40). 

Natural Horse-man-ship 

Důležitou částí, ještě než začne přímá práce s koněm, je jeho pozorování. Je 

podstatné nejdříve porozumět koňské komunikaci, aby byl člověk schopný se s nimi 

dorozumět v jejich vlastní řeči, kterou je řeč těla. Cvičitel a kůň se dorozumívají za 

pomoci jazyka Equus. Je to přirozená řeč těla, kterou Monty vypozoroval u volně 

Obrázek 11 vlastní fotografie 
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žijících koní. Úkony, které kůň udělá správně jsou odměněny, ale nikdy není trestán 

za žádnou chybu. (Bayleyová, 2004)  

Až když je člověk schopen porozumět principům této komunikace, je schopen 

zaujmout koně a začít s ním pracovat na respektu a důvěře. To byla a stále je součást 

našich setkání s Vandou, jelikož pokaždé se o sobě navzájem dovídáme něco nového. 

Vyžaduje to spoustu času. "Každý má svůj vlastní způsob, jak se něčemu naučit, jeho 

způsob není můj a můj způsob není jeho.” (Coelho, 2005) Přirozená komunikace ze 

země je mnohem důležitější v horsemanshipu než přímé ježdění v sedle. Tedy 

dosažení vzájemného partnerství a komunici je potřeba věnovat více času než 

jezdectví. 

První, kdo použil název “Natural Horsemanship” byl Pat Parelli. Pojmenoval svůj 

tréninkový systém “Parelli Natural Horse-man-ship” a to mu přineslo celosvětovou 

popularitu. Učil se od Toma Dorrance a Raye Hunta. Tito lidé patří mezi opravdové 

legendy v Horsemanshipu, avšak nikdy nestáli o publicitu. 

Vanda a já trénujeme od Parelliho jeho sedm her. Mezi tyto hry patří Přátelská 

hra, Dikobrazí hra, Řídící hra, Jo-jo hra, Hra na kruh, Hra do stran a Prostorová hra. 

Nejčastěji se věnujeme Přátelské hře, která obnáší spoustu dotyků nejen rukama, ale 

i vodítkem. Snažíme se o překonání nepříjemných či nebezpečných situací. Další hru, 

kterou pravidelně praktikujeme je Dikobrazí hra. Učíme se práci s tlakem v jednotlivých 

bodech. Podle místa stlačení kůň chápe, kterou částí těla má ustoupit a jakým směrem 

se má pohybovat. 

Monty Roberts je také jeden z představitelů metody nebo lépe řečeno životního 

stylu Natural Horsemanship. V roce 1999 u nás odstartoval tzv. „éru zaříkávačů koní“. 

Jeho první kniha se jmenovala „Muž, který naslouchá koním“. V této knize se mimo 

Obrázek 12 vlastní fotografie 
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jiné věnoval i své metodě, kterou pojmenoval „Napojení“. Tím odporoval přesvědčení 

svého otce, jenž zastával tehdy tradiční metody, kdy šlo o úplné „zlomení“ koně.  

S Vandou jsme chodily do kruhovky, nejdřív jen tak. Zvykla si na tento malý 

ohraničený prostor docela rychle. Pro techniku horsemanship se často využívají menší 

ohrady, většinou ve tvaru kruhu a různé pomůcky. Například provazové ohlávky, 

vodítka a lonže, přičemž někteří horsemani se obejdou i bez ohrad či jmenovaných 

pomůcek. 

Postupně, nenápadnými úkony, jsme s Vandou začaly spolupracovat. Zvolily 

jsme si cestu přirozené komunikace a Montyho metodu napojení (Join-Up). Tato 

metoda je založena na vytvoření vztahu mezi koněm a člověkem, který těží především 

z důvěry.  Vystihuje to ve své knize Bořánek, kdy říká: „Horsemanship ztělesňuje jisté 

duchovní a filozofické přesvědčení, že kůň je cítící tvor s oprávněnými potřebami, 

inteligencí a emocemi. Horsemanship představuje systém a metodu tréninku, která je 

založena na komunikaci a způsobu vzájemného porozumění.“ (Bořánek, 2005, s. 14). 

A to je přesně cesta, kterou jsme si s Vandou vybraly. Když mě Vanda neposlechne, 

tak to nepovažuji za neúspěch, ale za špatnou komunikaci. Jsou lepší i horší dny. Kůň 

totiž vycítí, v jakém rozpoložení za ním přijdete. Jsou to velmi vnímavá zvířata. 

Časem jsme se s Vandou propracovaly k lepší komunikaci. I naše práce ze 

země se výrazně zlepšila. Zvládáme náročnější cviky a složitější úkoly. Ježdění se 

také postupně zlepšuje. Začínaly jsme v zavřené kruhovce, posunuly se na prostornou 

jízdárnu a teď už zvládáme i vyjížďky do přírody. Chtělo to hodně času, trpělivosti a 

pochopení, ale posuny jsou skvělé. S Vandou nás baví nacvičovat nové cirkusové 

kousky ze země. Umíme například pusinku, poklonu, podání nohy nebo úsměv. Ale 

naše nejoblíbenější činnost je nicnedělání. Nejraději v létě sedím pod stromem s 

Obrázek 13 vlastní fotografie 
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Vandou po boku, povídáme si o všem možném a užíváme si okamžik. Někdy se jdeme 

jen tak projít za ohrady na louky, kde se Vanda může napást. Protože za plotem je 

tráva vždycky zelenější, ne? 

Jinak řečeno Natural Horsemanship je filozofické smýšlení, které se promítá do 

spolupráce koně a člověka, kdy je hlavním cílem vybudování co nejlepšího vztahu a 

souznění. Metody a techniky tréninku jsou přirozené a nenásilné. Zajímavostí je, že 

horsemani tento pojem neradi definují nebo jej vůbec nepoužívají. 

  

Obrázek 14 vlastní fotografie 
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Závěr 

Tato práce doufám pomohla pochopit skutečnosti, které formovaly mě, Vandu 

a náš vztah. Ušly jsme spolu kus cesty, často hrbolaté. V práci jsem se snažila 

vystihnout důležité momenty kontaktu lidí a koní, které formovaly postoj dnešní 

společnosti k těmto zvířatům. Chtěla jsem zdůraznit důležité vývojové milníky, které 

měnily směr cesty našich životů. Ale i tak se mi podařilo splnit si svůj sen, dál ho 

rozvíjet a posouvat hranice možností.  

V závěru této ročníkové práce bych chtěla říct, že ne vždy se vše daří, tak jak 

si namyslíme. Ale to není důvod se vzdávat nebo to brát jako neštěstí. Je to jen další 

zkušenost na cestě k našemu vysněnému cíli. Nesmíme nikdy zapomínat, že není 

nejdůležitější cíl, ale cesta. Jelikož se v této myšlence shodneme se spisovatele, který 

provází mou práci, tak jej odcituji i na závěr: “Je jenom jeden způsob, jak se něčemu 

naučit. A to činem. Všemu, co potřebuješ vědět, tě naučila cesta.” Paulo Coelho 
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Resume 

My seminary work describing how my dream came true. Thanks to the charity 

occasion You Dream We Run. In the second part of my work Im explainning history of 

horses in humans life. Also in one part I focus on one specific kind of horse. 

Third capture explainning relationship between horse and human. It is showing 

how important is to get the respect and trust from horse which you have to deserve. 

Also you have to show that it can trust you and you trust to your horse. You have to 

listen. 

I wanted to say by this work that you do not have to have a horse only for ridding 

but it could be also your partner. 
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