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etologie

„Etovýcvik“

zajímavosti

Z

Z pohledu vûdy lze otázky v záhlaví dosud
tûÏko jednoznaãnû odpovûdût, neboÈ hodnovûrn˘ch dat je dosud poskrovnu. Zásadní
radou pro úsudky kaÏdého z nás je obezﬁetnost a stﬁízlivé porovnání proklamovan˘ch
postupÛ a zázraãn˘ch úãinkÛ s biologií konû
a vlastní zku‰eností. Metody zaloÏené na
budování horsemanshipu (vztahu mezi
konûm a ãlovûkem) nelze jistû házet do jednoho pytle a pﬁinejmen‰ím v rukou sv˘ch
objevitelÛ fungují mnohdy velmi dobﬁe.
Jejich nesporn˘m spoleãn˘m kladem je pﬁístup ke koni jako Ïivému tvoru s vlastními
potﬁebami a individualitou.
Novost proklamovan˘ch pﬁístupÛ je tﬁeba
brát s rezervou. Co se v na‰ich evropsk˘ch
podmínkách zdá novinkou, mÛÏe b˘t na druhém konci svûta bûÏnou rutinou a opaãnû
(napﬁíklad kruhové ohrady, které k nám
masovû pﬁi‰ly aÏ s „novou vlnou“). Tím nikterak nezpochybÀuji pﬁínosné sbliÏování
a prolínání obou jezdeck˘ch svûtÛ, evropského a západního (westernového) stylu tréninku koní. (SpecialistÛm na tu ãi onu disciplínu
a styl se omlouvám za bezbﬁehé zjednodu‰ování; cílem nejsou „hovory o drezuﬁe“, ale
stopování základních principÛ v˘cviku.)
Základní rozdíly obou „interkontinentálních“ pﬁístupÛ se odvíjejí od historick˘ch
potﬁeb lidí. Koﬁeny souãasného evropského
jeÏdûní vycházejí z vojenské tradice cviãit
dokonale „ﬁiditelné“ konû, kultivované
v dobách míru hravostí ‰lechty, lpící na vznosné noblese své osobní prezentace. Oproti
tomu zejména honácké a „dálkovû pﬁepravní“ vyuÏívání koní vedlo v oblastech westernového jeÏdûní spí‰e k rozvoji vytrvalosti
a schopnosti samostatnû konat (zejména pﬁi
práci s dobytkem). V obou pﬁípadech byl kladen dÛraz na snadnou ovladatelnost, uvolnûnost a rovnováhu konû, li‰ily se postupy

V poslední době se i v české kotlině roztrhl pytel s nejrůznějšími novými,
spolehlivými a respektuplnými metodami a učeními, kterak vycvičit koně
a vytvořit si s ním partnerský vztah. Jejich propagátoři se začasto vymezují
vůči tradičním, zastaralým a ke zvířeti nevlídným metodám. Náhradou
nabízejí jedinečné řešení založené na pozitivním přístupu, přirozeném
chování a vzájemně srozumitelné komunikaci s koněm. Jsou tyto metody
nové? Respektují přirozené chování? Jsou pozitivní? Jsou v příkrém
rozporu se stávajícími postupy? Cílem dnešního
dílu je přispět čtenářům informačním
materiálem k jejich soukromým odpovědím.

aneb

KÛÀ, kter˘ naslouchá lidem...?
dosahování tûchto cílÛ (podrobnûji napﬁ.
Waran a Casey v knize The Domestic Horse.
The Evolution, Development and Management of its Behaviour, editoﬁi Mills a McDonnell, Cambridge University Press 2005).
V evropsk˘ch konãinách ‰lo principiálnû
o vytvoﬁení poslu‰ného konû, jehoÏ kaÏd˘
pohyb je kontrolovateln˘ „shora“. S cílenû
‰lechtûn˘mi a individuálnû ustájen˘mi koÀmi
se pracovalo jiÏ od raného vûku. V americk˘ch dálavách, ﬁeãeno moderní ‰kolní terminologií, se spí‰e neÏ na pﬁeﬁíkávání nadrcen˘ch encyklopedick˘ch znalostí dbalo na
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seberealizaci a operativní pouÏívání informací v praxi. Konû byli drÏeni ve skupinách za
„polopﬁírodních“ podmínek a do v˘cviku pﬁicházeli krátce pﬁed plánovan˘m vyuÏitím vesmûs bez pﬁedchozí „pﬁedv˘chovy“ (vût‰inou
jako ãtyﬁ aÏ pûtiletí). Vycviãit nezvedené postpubertální fracky v‰ak bylo podstatnû sloÏitûj‰í neÏ odmala drezírované Ïáãky z anglické
‰koly - proto ony kruhové ohrady, na které
dnes mnoh˘ na‰inec patﬁí romantick˘mi br˘lemi navazování pﬁátelského vztahu. V dﬁevních dobách dob˘vání divokého západu byly
svûdky úãinného, leã velmi surového pﬁe-

svûdãování koní ke spolupráci. K takovému
lámání a cílené deprivaci koní se dnes pﬁizná
málokdo.

Neznalost neomlouvá
Ze sebelépe se tváﬁícího uceleného „balíku
rad a doporuãení“, jak pﬁistupovat ke koni
a jeho v˘cviku, je dobré nejprve sm˘t lákavé
pozlátko v˘kladu, jak moc je právû tento pﬁístup koni srozumiteln˘ a pﬁirozen˘. Nenechme se zmást. V koÀské „pﬁirozenosti“ není
ani v nejmen‰ím zabudováno nosit ãlovûka ãi
tahat povoz, a pﬁestoÏe konû zﬁejmû k jisté
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schopnosti vnímat lidské vyjadﬁovací prostﬁedky bûhem domestikace pﬁeci jen dospûli
(viz kapitola o kognitivních schopnostech
koní), rozhodnû se nerodí s pﬁijímaãem lidsk˘ch komunikaãních vln.
Autory takov˘ch programov˘ch balíkÛ
bohuÏel nezﬁídka naãapáme na ‰vestkách
v zahradû nepoznání, neboÈ jejich pﬁedstava
pﬁirozeného chování koní a biologick˘ch
zákonitostí jejich Ïivota b˘vá velmi orientaãní
(pravidelní ãtenáﬁi tohoto seriálu jsou jistû citliví na bajky o teritorialitû koní, úlohách dominantních a vÛdãích ãlenÛ stáda apod.). To
ov‰em neznamená, Ïe nejsou schopni dospût
nenásilnou formou k poÏadovan˘m v˘konÛm a spolupracujícímu koni. Vedou-li doporuãované postupy po technické stránce k cíli,
lze interpretaãní pom˘lenost povaÏovat za
politováníhodnou básnickou licenci tvÛrce,
pﬁímo nepo‰kozující v˘sledek. VÏité oznaãení
„zaﬁíkávaã koní“ pak odkazuje spí‰e ke druhému v˘znamu pÛvodního anglického termínu „whispering“, tedy „zlolajn˘“ ãi „pomlouvaãn˘“ (ﬁíkají „whispering
tongues“, tedy „zlí jazykové“).
Pozor na doporuãení typu
„navázání rovnocenného
partnerského vztahu“, odmítání principÛ dominance
a submisivity a zdÛrazÀování
„vÛdãí role“ trenéra. (Opût
naráÏíme na nepﬁesné uÏívání termínÛ „vÛdãí“ a „dominantní“. VÛdãí jedinec znamená zku‰enost a zdroj, ke
kterému nás vede. MÛÏe
nám, samozﬁejmû, souãasnû
dominovat. Ale nemusí - pak
se nechám dovést bezpeãnou
cestou k lizu, kter˘ pak v cíli
jako dominantní zvíﬁe pﬁerozdûlím podle sv˘ch pﬁedstav).
VyÏadování k˘Ïené reakce
na zesilující pobídku b˘vá
standardní souãástí tréninkov˘ch metod, ãímÏ ono proklamované rovnítko mezi partnery pﬁeci jen alespoÀ „o fous“
rozevírá konce smûrem k ãlovûku. V jakkoli
pﬁátelském vztahu by mûl b˘t ãlovûk dominantním ãlenem, kter˘ kontroluje a ovládá
chování konû. Mají-li v tom oba jasno, není
tﬁeba si to trvale pﬁipomínat a v˘cvik mÛÏe
probíhat oboustrannû radostnou hrou bez
setrvalého peskování konû.
Alternativní metody proklamují dobrovolnost, ochotu a radost, se kterou se kÛÀ oddává tréninku, protoÏe úkoly jsou koni sdûlovány pro nûj srozumitelnou a nenásilnou formou. Ov‰em i klasické drezurní uãebnice pracují s termíny jako trpûlivost, porozumûní
pomÛckám, dÛvûra ãi vÛdãí jedinec (McLean,
Anthrozoos 2005). Jak obtíÏné je takové termíny uchopit a pﬁevést do praxe ví snad
kaÏd˘, kdo se alespoÀ jednou snaÏil b˘t programovû trpûliv˘, vstﬁícn˘ a srozumiteln˘.

Podmiňovací způsob koňské
řeči: negativní neznamená vždy
negativní
Zatímco pohádkáﬁsk˘ obal nemusí po praktické stránce prÛbûhu v˘cviku koní podle
dané metody pﬁíli‰ ‰kodit, kritickou se, napﬁíã
metodami, ukazuje neznalost základní teorie
uãení (learning theory). V tom se shoduje vût‰ina vûdcÛ, kteﬁí se tréninkem a uãením
u koní zab˘vají (napﬁ. Daniel Mills, Natalie
Waran, Cynthia McCall, Amanda WarrenSmith, Andrew McLean). Samotn˘ princip
v˘cviku je totiÏ v dresu jakékoli koÀaﬁské disciplíny a pﬁístupu obdobn˘ a (teoreticky)
velmi prost˘: dosaÏení urãité zmûny chování
konû, ke které lze dospût tﬁemi rÛzn˘mi, kombinovateln˘mi zpÛsoby vytváﬁení podmínûn˘ch nervov˘ch spojení - jejich pozitivním
nebo negativním posilováním (angl. reinforcement) a/nebo trestem (Waran a Casey, viz
v˘‰e).
V˘cvik koní, napﬁíã pﬁístupy, je zaloÏen
zejména na negativním posilování reakcí na

Pozitivní posilování se pﬁi v˘cviku pouÏívá
zejména „na dálku“ (typick˘mi cviãenci jsou
delfíni nebo ploutvonoÏci, kteﬁí na písknutí
dovádûjí v bazénu - za urãité chování jsou opakovanû odmûÀováni potravou, aÏ zaãnou
poÏadované cviky provádût sami pro získání
lahÛdky; pokud spolu s potravou pﬁichází
nov˘ podnût, napﬁ. písknutí, vytvoﬁí si spojení
„pískne - zacviãím - bude Ïrádlo“). Práce
s konûm je vût‰inou kontaktní, proto je nasnadû vyuÏití pﬁímého tlaku (holení, otûÏí, rukou,
biãíkem nebo svou vtíravou pﬁítomností).
„Odmûnou“ je uvolnûní tlaku, které musí
následovat bezprostﬁednû po správném provedení poÏadovaného úkonu. Negativní tedy
nutnû neznamená nevlídn˘ nebo surov˘
(v literatuﬁe se prosazuje termín „averzivní“, tj.
vyvolávající ústup od podnûtu). Prakticky jakákoli tlaková pobídka je nahraditelná pobídkou
pozitivní nebo neutrální (hlasovou pomÛckou,
pískáním nebo tﬁeba vyluzováním zvukÛ nejrÛznûj‰ími udûlátky, viz tzv. clicker trénink),
a to aÏ do vyãerpání pﬁedstavivosti trenéra ãi
„neuronové“ kapacity konû.

„Kopni do tý bedny...“

podmínûné podnûty (v úzké kombinaci
s postupnou habituací, tj. uvykáním, viz dﬁívûj‰í kapitoly seriálu). Vzhledem k obecné
neznalosti teorie uãení se ﬁada trenérÛ bude
pﬁít o to, Ïe pouÏívají zásadnû pozitivní posilování pÛsobení podnûtÛ (tedy odmûnu
a vstﬁícnost) a cokoli negativního by nevzali
do úst. Není tomu tak. I kdyÏ konû za správnû vykonan˘ úkol odmûníme pamlskem,
primárním podnûtem zÛstává pobídka holení, zkrácení otûÏe nebo tﬁeba tlak rukou ãi
holí jakékoli barvy a tvaru. Jablko je pro
konû sice pozitivnû pﬁijíman˘m jevem, ale aÏ
sekundárním (druhotn˘m) a nespecifick˘m
(„bez konkrétního cíle“) podnûtem, respektive tím, co v lidské ﬁeãi naz˘váme odmûnou.
Nauãit konû, aby na podání jablka napﬁíklad
vykroãil, pochopitelnû lze. O praktiãnosti
takové dovednosti je v‰ak moÏné dosti
pochybovat.

Ani v poãátku v‰tûpování reakce na urãitou pobídku (napﬁ.
vykroãení konû na pﬁiloÏení
obou holení v oblasti podbﬁi‰níku) nemusí b˘t podnût nikterak
siln˘. Stojí-li kÛÀ klidnû dál, vytrvám. Nedostavuje-li se reakce,
zesílím tlak. Jakmile kÛÀ vykroãí, musí holeÀ okamÏitû pﬁestat
„obtûÏovat“. Nûkoliker˘m opakováním principu „tlak - reakce uvolnûní tlaku“ docílíme (podle
situace v rámci jedné ãi více
lekcí) zaﬁazení nového prvku do
repertoáru chování cviãence.
Teprve následuje-li na urãitou
pobídku stále stejná reakce
(podle statistick˘ch zásad alespoÀ pûtkrát v ﬁadû), mohu
pokroãit k dal‰ímu cviku. Okopáváním konû se tedy nic neﬁe‰í, leda by ono
samo mûlo b˘t pomÛckou. Pozornost konû
lze získat i vstﬁícnûj‰ím zpÛsobem.
Klíãová je vytrvalost a dÛslednost opakování stále stejné pomÛcky (podnûtu) pﬁi
v‰tûpování jejího v˘znamu. Je bláhové se
domnívat, Ïe na‰im pomÛckám konû „pﬁirozenû“ rozumûjí. Napﬁíklad v˘‰e zmínûná
pomÛcka vedla pﬁi prvním pÛsobení k vykroãení jen 12 % remont (McLean, disertaãní
práce 2005).
Pﬁí‰tû budeme v tématu pokraãovat trestem, pochvalou, dÛsledky ‰patného chápání
a uplatÀování teorie uãení a dobr˘mi radami
„jak na to“.
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