
Přihláška na seminář výcviku koní  
 

Datum 24.-25.2.2018    Jezdecký areál Haklovy Dvory, České Budějovice 
 

Věková kategorie (zakřížkujte odpovídající):  O  mládež (10-17)                O    dospělí (18+) 
 

 

Jméno:__________________________________ tel.: _______________________ 
 

e-mail:___________________________________ Facebook:________________________ 
 

Kůň:______________________ plemeno:_______________ rok nar.:________ pohlaví:____________ 
 

Pro kontrolu – viz průkaz koně (platné veterinární předpisy) 
 

Dat. očkování proti chřipce:___________, datum krve na infekční anemii (AIE):___________ 
 

Sleva 10% pro členy ETCZ (info ke členství Extreme Trail Czechia na www.extremetrail.cz ) 
 

Přihlašuji se na uvedené kurzy: 
Maximálně 3 lekce za den, lekce stejného kurzu lze absolvovat 1x či 2x (uveďte). Je třeba vzít na vědomí, že během jedné lekce je reálné 
procvičit a naučit se pouze omezený počet uvedených cviků. Mezi jednotlivými lekcemi je pro koně povinná minimálně hodinová pauza! 

 

1x-2x Typ kurzu 

 Kurz 1: Ruka - základ: základní kurz ze země (probíhá na hale či jízdárně): Praktický Horsemanship - základy práce ze země, komunikační 

dovednosti, vnímání koně a vyhodnocování jeho signálů, řeč těla.... V závislosti na dosavadní úrovni koně či vodiče: oboustranné vedení koně, 
akceptování rychlosti vodiče, zastavování, couvání, práce s přídí a zádí koně, zvětšování a zmenšování vzdálenosti od vodiče. Určeno pro začátečníky a 

pokročilé začátečníky, včetně dětí od cca 10 let. Kurz probíhá s využitím jednoduchých kavalet a kuželů. 
 Kurz 2: Ruka - pokročilý: nástavbový kurz ze země (probíhá na hale či jízdárně): příprava na Extreme Trail - pokročilá práce ze země, možno 

absolvovat jako nástavbu základního kurzu "1" nebo samostatně pro pokročilé. Kurz je určen pro pokročilejší a pokročilé koně a vodiče znalé základů 
práce ze země. V závislosti na dosavadní úrovni koně či vodiče: zdokonalování spolupráce mezi člověkem a koněm, upevňování samostatnosti koně, 
průprava na extreme-trailové překážky: vysílání koně na větší vzdálenosti a přivolání zpět, stranové práce, couvání mimo rovné linie, obraty v různých 

variantách a na různé vzdálenosti, fázování jednotlivých kroků, kombinace a provázání pohybu koně vpřed-vzad-bokem-obraty... Kurz probíhá s využitím 

složitějších kombinací kavalet a kuželů. 
 Kurz 3: Ruka Extreme Trail - základ: základní kurz Extreme Trail ze země (probíhá na extreme-trailovém hřišti): určeno pro koně a vodiče se 

znalostí kurzu „1“ a se žádnými nebo minimálními zkušenostmi s Extreme Trailem. Adaptace koní na samostatné řešení překážek, základní výcvik koní na 
překážkách rovně a dopředu, v závislosti na úrovni výcviku kombinace se zastavováním a couváním, výškové profily, terénní nerovnosti… 

 Kurz 4: Ruka Extreme Trail - pokročilý: pokročilý kurz Extreme Trail ze země (probíhá na extreme-trailovém hřišti): určeno pro koně a vodiče se 

znalostí kurzů „2“ a „3“, či pro dvojice se soutěžními zkušenostmi v Extreme Trailu. Výcvik v náročnějších variantách a kombinací - couvání, zastavování, 
obraty na překážkách (včetně 360° z pevného místa vodiče), mimoúrovňové ustupování, zastavování, couvání a obraty, netypické průjezdy, terénní 

nerovnosti, vše postupně až na vzdálenosti do 4 metrů, atd... 
 Kurz 5: Sedlo - základ: základní kurz ze sedla (probíhá na hale či jízdárně) - určeno pro pokročilejší jezdce a koně (jisté zvládání krok-klus-

zastavení). Zjemňování a optimalizace reakcí koně na hlas, sed, holeň, ruce. Vhodné i pro koně mladé (obsedlé se základními znalostmi vedení v kroku a 
klusu) či koně s nežádoucími jezdeckými návyky. Do tohoto kurzu jsou zařazeni i koně s přechodem na bezudidlové ježdění či jízdu na uzlíkové ohlávce. 

Kurz probíhá s využitím jednoduchých kavalet a kuželů, není výcvikem jízdy na koni ani určen pro obsedání koní. 

 Kurz 6: Sedlo - pokročilý: nástavbový kurz ze sedla (probíhá na hale či jízdárně) - příprava na Extreme Trail, určeno pro pokročilé jezdce a koně se 

znalostmi kurzu „5“. Zjemňování a optimalizace reakcí koně na sed, holeň, ruce, minimalizace otěží, práce na ochotě koně reagovat na konkrétní signály a 
změny včas, stranové práce, couvání, fázování jednotlivých kroků, obraty v omezeném prostoru, provázání pohybu koně vpřed - bokem - vzad - obraty na 

omezeném prostoru… Pro koně s dobrou přiježděností možnost průpravy pro jízdu na nákrčním řemenu. Kurz probíhá s využitím náročných kombinací 
kavalet a kuželů. 

 Kurz 7: Sedlo Extreme Trail - základ: základní kurz Extreme Trail ze sedla (probíhá na extreme-trailovém hřišti): určeno pro koně a jezdce s 

podmínečnou znalostí kurzu „1“ a „5“ a se žádnými nebo minimálními zkušenostmi s Extreme Trailem. Samostatné řešení překážek, základní výcvik koní 
na překážkách rovně a dopředu, v závislosti na úrovni výcviku kombinace se zastavováním a couváním, výškové profily, terénní nerovnosti… 

 kurz 8: Sedlo Extreme Trail - pokročilý: pokročilý kurz Extreme Trail ze sedla (probíhá na extreme-trailovém hřišti): určeno pro dvojice se znalostí 

kurzů „4“+“7“, či pro dvojice se soutěžními zkušenostmi v Extreme Trailu. Výcvik v náročnějších variantách a kombinací - couvání, zastavování, obraty na 
překážkách, mimoúrovňové ustupování a obraty, netypické průjezdy, terénní nerovnosti, kontrola nad rychlostí koně, nasedání s přivoláním a 

přistoupením koně, minimalizace otěží atd... 
 

Účast na kurzu:      O pouze sobota      O pouze neděle      O sobota či neděle – přizpůsobím se      O oba dny         
Box:    O příjezd den předem 15-19 hod.(200,-)      O  sobota (300,-)     O neděle (300,-)         

Nocleh: (150,-/os.):   O   pá/so    O so/ne (počet osob:___) 

 

 
Poučení: 

 Údaje uvedené v přihlášce budou zpracované pro daný kurz 

 Účastí na kurzu dávám souhlas s použitím fotografií či videozáznamů na webu, Facebooku, Youtube pořadatele, ETCZ či vedoucí 
kurzu P.Cihlové 

 Budu dbát bezpečnostních pokynů pořadatele a vedoucího kurzu a nebudu přeceňovat schopnosti svoje ani svého koně, kurzu se 
účastním na vlastní zodpovědnost za škody způsobené mnou či mým koněm třetím stranám 

 Povinné vybavení pro účastníky mladší 18 let: ze sedla bezpečnostní přilba a chránič páteře nebo bezpečnostní vesta, z ruky přilba 
a rukavice 

 Ceny a podmínky platby jsou uvedené na webu pořadatele: http://www.stajecola.cz/fotoalbum/ja-haklovy-dvory/kurzy-prace-ze-
zeme-i-ze-sedla/ Cenu za ustájení je nutné zaplatit předem převodem na účet! 

 

 
 
Datum:_______________ 

 
 

_______________________________________________________________ 
 

Podpis (u nezletilých podpis zákonného zástupce s uvedením vztahu k nezletilému) 

http://www.extremetrail.cz/
http://www.stajecola.cz/fotoalbum/ja-haklovy-dvory/kurzy-prace-ze-zeme-i-ze-sedla/
http://www.stajecola.cz/fotoalbum/ja-haklovy-dvory/kurzy-prace-ze-zeme-i-ze-sedla/

