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Test vedení koně 
 

1. K vyznačení trasy můžete použít kužely, břevna, nebo jakékoliv vlastní značky, třeba jen kelímky 

od jogurtu nebo naplněné pet lahve. 

2. Branky si rozmístěte tak, abyste si vyznačili rovné linie i oblouky, které jste schopni projet. Jezděte 

tak, abyste zatáčeli doprava i doleva, a občas změnili směr. 

Branky by měly být široké jeden, maximálně dva metry, podle toho, na co se cítíte a jak dlouho 

jezdíte. 

Branky ale nestavte na obvod jízdárny, kde koně vede obvodové hrazení.  

3. Projděte si je napřed v kroku, pak v klusu a nakonec ve cvalu. 

4. Jízdu zkuste nejdříve tak, že koně povedete oběma rukama tak, jak jste asi normálně zvyklí. Když se 

vám podaří celou trasu projet dobře, zkuste to znova, tak, že povedete koně jednou rukou. 

5. Vedení koně jednou rukou má smysl, když jste schopní vést koně lehce. Když se vám podaří projet 

celou trasu, kterou jste si vytyčili bezchybně při vedení koně jednou rukou a budete na to mít chuť, 

můžete zkusit celou trasu projet bez držení otěží, třeba s otěžemi položenými na krku koně. 
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Trasu si můžete vymyslet, jakou chcete. Je dobré postavit trasu tak, abyste ji mohli projíždět  

různými způsoby. Inspirovat vás může trasa, kterou jsem použil při natáčení videa. 
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Až si test vyzkoušíte 
 

1. Budu rád, když mi napíšete, jak jste byli úspěšní a jak se vám test líbil.  
Komentáře mi zanechte na: 
 
http://opravdovaduvera.cz/test 

 

2. A ještě radši budu, když si ze svého testu natočíte krátké jednoduché video, klidně natočené 
například mobilem (30vteřin až 3 minuty) a pošlete mi na něj odkaz.  

Video můžete bezplatně nahrát na YouTube a nebo mi ho poslat například pomocí úschovna.cz na 
email radek@opravdovaduvera.cz 

Vaše videa zasílejte nejpozději do 23.6.2015. 

Nejzajímavější videa zveřejním na svém Facebooku a ze všech videí vyberu tři a jejich autoři 
dostanou zdarma mé nové výukové video. Přeju vám, aby se vám test povedl a těším se na vaše 
komentáře a videa. 

 

Vyhodnocení testu 
 

Pokud jste celou trasu projeli správně bez držení otěží, tak vám gratuluji. Moje nové video 

nepotřebujete  

Pokud se vám to zatím nepovedlo, sledujte můj Facebook 

https://www.facebook.com/libalradek 

A registrujte se kliknutím na tlačítko pro získání mého dalšího videa na  

http://opravdovaduvera.cz/test 

V nejbližších dnech vám nabídnu mé nové tréninkové video ve kterém vám ukážu podrobný postup 

jak i vašeho koně můžete naučit projít test třeba i bez držení otěží.   
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