
Jak lepiej jeździć konno? Z pewnością wiele osób, rozsmakowanych w jeździe 

konnej zadaje sobie takie pytanie. Każdy chciałby rozwijać swe umiejętności, nie 

poprzestając na tym, do czego już doszedł. Ta książka z pewnością  będzie pomocna 

w obraniu drogi do lepszej, bardziej świadomej, jazdy konnej. Jeździectwo to niekoń-

cząca się przygoda w doskonaleniu siebie i uzyskiwaniu coraz pełniejszego porozu-

mienia z koniem. Jazdy konnej można się nauczyć tylko przez praktykę, ale czytanie  

wartościowych książek jest ważnym elementem uzupełniającym.  

 Wojciech Mickunas

Ta niewielka rozmiarami książka dwojga niemieckich autorów jest ze wszech miar 

godną polecenia pomocą praktyczną, swoistym przewodnikiem i poradnikiem, za-

równo dla jeźdźców początkujących i zaawansowanych (nawet tych z wieloletnią 

praktyką i startujących w zawodach), jak i instruktorów oraz szkoleniowców.

Odpowiadając na liczne pytania w większości młodych adeptów jeździectwa, Chri-

stoph Hess i Petra Schlemm dokonują precyzyjnej analizy różnorodnych problemów 

pojawiających się w jeździeckiej codzienności i proponują ich logiczne, sprawdzone 

w praktyce, a jednocześnie proste i zrozumiałe rozwiązania. Konsekwentnie odwo-

łują się do nadrzędnych zasad jeździectwa takich, jak zrozumienie psychiki i reakcji 

konia, pozyskiwanie jego zaufania, partnerstwo jeźdźca i wierzchowca. Wiele uwagi 

poświęcają szkoleniu dosiadu, będącego podstawą skutecznego oddziaływania na 

konia. Ustosunkowują się do chętnie stosowanych środków pomocniczych (różne 

kiełzna, wypinacze, czarna wodza), zarówno ułatwiających szkolenie konia i rozwią-

zywanie problemów, jak i skutkujących przeciwnie.

Jak lepiej jeździć konno to cenne wsparcie dla jeźdźca i szkoleniowca, uwrażliwia-

jące na różne, wzajemnie powiązane i być może wcześniej niezauważane aspekty 

pracy z koniem.
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„Jaz da do przo du, za trzy ma nia, zmia na
kie run ku w pra wo, zmia na kie run ku w le -
wo – to w∏a Êci wie wszyst ko, o co w jeê -
dziec twie cho dzi”. W tak pro sty spo sób
przed sta wia to czo ∏o wy jeê dziec au stra lij ski
An drew Hoy, kil ka krot ny mistrz olim pij ski
i zwy ci´z ca wie lu po wa˝ nych za wo dów
we wszech stron nym kon kur sie ko nia
wierz cho we go. Po przez udo sko na la nie
opi sa nych ele men tów jeê dziec two sta je si´
umie j´t no Êcià i wresz cie sztu kà. Koƒ jest
˝y wà isto tà, któ rà na le ̋ y sza no waç i trak -
to waç z mi ∏o Êcià. Jed no cze Ênie po wi nien

byç do brze uje˝ d˝o ny i pod da waç si´
w ka˝ dej sy tu acji kon tro li jeêdê ca, aby jaz -
da nie sta ∏a si´ nie bez piecz na oraz aby
spra wia ∏a ra doÊç obu part ne rom: jeêdê co -
wi i je go ko nio wi. Ide a∏, do któ re go na le ̋ y
dà ̋ yç, zo sta∏ wy czer pu jà co opi sa ny w li te -
ra tu rze hi po lo gicz nej i pod r´cz ni kach jaz dy
kon nej na ca ∏ym Êwie cie. Jed nak z ob ser -
wa cji pla ców jeê dziec kich wy ni ka, ˝e rze -
czy wi stoÊç nie rzad ko da le ka jest od te go
ide a∏u. Sta wia ne w ni niej szym roz dzia le
py ta nia do ty czà sku tecz niej sze go od dzia ∏y -
wa nia jeêdê ca na ko nia.

48 Jak lepiej jeêdziç konno

IV. Skuteczniejsze
oddzia∏ywanie
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Umie j´t noÊç na wià za nia w∏a Êci we go
kon tak tu z py skiem ko nia jest kwe stià
klu czo wà, wy ma ga jà cà sta ran ne go wy -
szko le nia jeê dziec kie go. Wie lu jeêdê ców
uwa ̋ a, ˝e w∏a Êci we jeê dziec two za czy -
na si´ do pie ro wte dy, kie dy koƒ „idzie
na wo dzach”. Tym cza sem har mo nij -
na wspó∏ pra ca jeêdê ca i ko nia roz po czy -
na si´ znacz nie wcze Êniej. Je ̋ e li nie zo -
sta nie ona od po wied nio ukie run ko wa na,
trud no ocze ki waç, aby koƒ przy jà∏ kon -
takt. Tak ̋ e tu obo wià zu je za sa da stop -
nio wa nia za daƒ od ∏a twych do trud nych.

U∏a twiç za da nie mo ̋ e wo dza po moc ni -
cza; nie jest ona Êwia dec twem nie po rad -
no Êci jeêdê ca, lecz – jak sa ma na zwa
wska zu je – po mo cà do osià gni´ cia ce lu.
War to po le ciç wy pi nacz trój kàt ny lub wy -
pi nacz po dwój ny, stop nio wo wy d∏u ̋ a ny
w trak cie pra cy do cza su, a˝ sta nie si´
zb´d ny. Koƒ idà cy pew nie na wo dzach
naj le piej uczy jeêdê ca w∏a Êci we go wy czu -
cia. Na ko niach spra wia jà cych pod tym
wzgl´ dem pro ble my m∏o dy jeê dziec po -
wi nien za czàç jeê dziç nie co póê niej.

49Wi´cej dzia∏ania

1. Mój koƒ nie reaguje na wodze. Jak sobie z tym poradziç?

Wskazówka:  
Wska za na jest jaz da po ∏u kach, pra ca na ko le we wszel kich wa rian tach,

stop nio we prze cho dze nie do jaz dy po li niach pro stych. W tej fa zie pra cy
du ̋ à ro l´ od gry wa wspar cie ob ser wu jà ce go in struk to ra.

Dzia ∏a nie wo dzy w ˝ad nym ra zie nie mo ̋ e do mi no waç. Nie mo˝ na cià -
gnàç – cià gni´ cie znie czu la pysk. U ko nia opie ra jà ce go si´ per ma nent nie
dzia ∏a niu wo dzy roz wi ja si´ wa dli wa mu sku la tu ra szyi i grzbie tu. Jed no -
czeÊ nie koƒ sta wia men tal ny opór jeêdê co wi i staje si´ niech´tny. Z ko lei
jeê dziec na bie ra nie w∏a Êci we go wy czu cia dzia ∏aƒ aktywizujàcych
i wstrzy mu jà cych.

Uwaga!  
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Po dob nie jak wÊród lu dzi sà pra wo - i le -
wo r´cz ni, tak nie mal ka˝ dy koƒ ma swo jà
„lep szà” i „gor szà” stro n´. Z tym my,
jeêdê cy, mu si my si´ po go dziç i przy go to -
waç si´ na to. Czy za wsze cho dzi o t´ sa -
mà stro n´? Je Êli zjawisko to wyst´puje na
przemian raz z le wej, raz z pra wej strony,
to ma my sy tu acj´ w ja kimÊ sen sie po zy -
tyw nà. Z punk tu wi dze nia teo rii jeê dziec -

twa przy czy na nie mal za wsze le ̋ y w tym,
˝e koƒ w nie wy star cza jà cym stop niu przyj -
mu je ∏yd k´ we wn´trz nà. W ta kiej sy tu acji
jeê dziec cz´ sto usi ∏u je so bie po móc zbyt
sil nym dzia ∏a niem wo dzy we wn´trz nej.
W efek cie szy ja zo sta je prze sad nie skr´ co -
na do we wnàtrz, co unie mo˝ li wia ko nio wi
pra wid ∏o we zgi´ cie. Nie kie dy pro blemem
jest krzywy dosiad jeêdê ca.

Przy j´ cie przez ko nia kon tak tu roz po -
czy na si´ od ak tyw no Êci za du, po bu dza -
ne go dzia ∏a nia mi jeêdê ca do wi´k sze go
za an ga ̋ o wa nia i przyj mo wa nia wi´k sze -
go ci´ ̋ a ru. Obiek tyw nie ci´˝ ka ma sa ko -
nia „prze no szo na” jest su biek tyw nie lek -
ko do je go py ska dzi´ ki ela stycz nym ru -
chom grzbie tu. Jeê dziec od czu wa to ja ko

„wcià ga nie” w ten mi´k ki, spr´ ̋ y nu jà cy
ruch. Koƒ wy cià ga szy j´ do r´ ki jeêdê ca,
szu ka jàc w´ dzi d∏a i kon tak tu. Za tem kon -
takt jest czymÊ wi´ cej ni˝ tyl ko „z∏à czem”
mi´ dzy r´ kà jeêdê ca i py skiem ko nia. Dà -
˝àc do te go, jeê dziec mu si ak ty wi zo waç
ko nia obie ma ∏yd ka mi i obu stron nie do -
cià ̋ a jà cym do sia dem, utrzy mu jàc rytm

50 Jak lepiej jeêdziç konno

2. Mój koƒ êle chodzi na wodzach w prawo. Jak temu zaradziç?

3. Mój koƒ nie chce przyjàç w´dzid∏a. Jak to osiàgnàç?

Wskazówka:  
Na le ̋ y naj pierw pra co waç na „do brà” stro n´, do pie ro po tem na trud -

niej szà. Da je to ko nio wi i jeêdê co wi szan s´ do Êwiad cze nia po zy tyw ne go
uczu cia ru chu i prze nie sie nia go na st´p nie na „s∏ab szà” stro n´. Nie wy -
star cza kon tro lo wa nie przez jeêdê ca w lu strze pro ste go do sia du z bo ku,
po trzeb na jest jesz cze kon tro la in struk to ra z przo du i z ty ∏u, czy przy pad -
kiem mi mo wol ne zgi´ cie w bio drze nie po wo du je prze ciw staw ne go za -
dzia ∏a nia ci´ ̋ a rem cia ∏a.

Nie na le ̋ y prze ce niaç pro ble mu i trak to waç go ja ko po wo du do ciàg∏ej
i bez sen sow nej kon fron ta cji z ko niem. Zde cy do wa nie lep szym roz wià za -
niem jest dal sza cier pli wa i skon cen tro wa na pra ca nad ryt mem, roz luê -
nie niem i przy j´ ciem w´ dzi d∏a oraz gim na sty ko wa nie ko nia.

Uwaga!  
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i nie przy spie sza jàc. R´ ka po win na cze -
kaç. Za po mo cà wy pi na cza trój kàt ne go
lub zwy k∏e go na wet po czàt ku jà cy jeê -
dziec jest w sta nie wska zaç ko nio wi dro -
g´ w przód – w dó∏. Po moc ne mo ̋ e byç
tak ̋ e lon ̋ o wa nie z wy czu ciem na wo dzy
po moc ni czej o od po wied niej d∏u go Êci.
Jeê dziec nie tyl ko mu si po zwo liç ko nio wi

„przyjÊç do r´ ki”, ale rów nie˝ u∏a twiç mu
to i prze ko naç, ˝e tyl ko ta ki kon takt jest
w∏a Êci wy i przy jem ny, a wi´c na le ̋ y
do nie go dà ̋ yç. De cy du jà cym wa run kiem
osià gni´ cia te go celu jest wra˝ li wa, nie za -
le˝ na od do sia du r´ ka jeêdê ca, do któ rej
koƒ uf nie dochodzi.

51Wi´cej dzia∏ania

Wskazówka:  
Na le ̋ y du ̋ o jeê dziç po ∏u kach z ten -

den cjà w przód – w dó∏ i zwra caç szcze -
gól nà uwa g´ na przy j´ cie ∏yd ki przez ko -
nia. Koƒ nie mo ̋ e byç obo j´t ny na ∏yd -
k´ ani re ago waç na nià prze sad nie. Ce -
lem jest uzy ska nie wi´k szej go to wo Êci
ko nia do wy cià ga nia szyi w kie run ku r´ -
ki jeêdê ca.

Nie któ re ko nie z ra cji swo jej bu do wy ma jà trud no Êci lub wr´cz nie sà
w sta nie przy jàç kon tak tu w for mie opi sy wa nej w pod r´cz ni kach. Pro ble -
my mo gà im spra wiaç sil ne ga na sze, krót ka szy ja czy bar dzo stro my zad.
Uzy ska nie pra wi d∏o we go kon tak tu mo˝ li we jest tyl ko po d∏u gim szko le -
niu. Wy ma ga to mniej wi´ cej ro ku przy za ∏o ̋ e niu, ˝e pra ca uje˝ d˝e nio -
wa pro wa dzo na jest zgod nie z obo wià zu jà cy mi za sa da mi. Z koƒ mi ma -
jà cy mi pro ble my z przy j´ ciem pra wi d∏o we go kon tak tu z ra cji bu do wy, ra -
sy, tem pe ra men tu lub d∏u go trwa ∏e go nie w∏a Êci we go je˝ d˝e nia na le ̋ y
pra co waç, wy ko rzy stu jàc wo dze po moc ni cze (wy pi na cze zwy k∏e lub trój -
kàt ne o od po wied niej d∏u go Êci, tzn. nie za krót kie). Po zwa la jà one uzy -
skaç sta ∏y kon takt r´ ki jeêdê ca z py skiem ko nia.

Uwaga!  

Patrz tak˝e: 
Rozdzia∏ V: pytania 1, 3

Prawid∏owo umocowany wypinacz trójkàtny
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Na po czà tek py ta nie na py ta nie: Czy koƒ
zna po mo ce aktywizujàce? Je ̋ e li koƒ nie
przyj mu je ∏yd ki, trze ba u˝yç bata – raz,
krót ko i zde cy do wa nie, a nie sta le nim po -
kle py waç. Je ̋ e li koƒ sta wia du ̋ y opór, po -

moc ne jest wy ko rzy sta nie in stynk tu stad -
ne go. W ce lu zwi´k sze nia mo ty wa cji ko nia
na le ̋ y uroz ma icaç tre ning – ko nie rów nie˝
mo gà byç znu dzo ne.
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4. Mój koƒ jest leniwy i oporny. Jak pobudziç u niego motywacj́ ?

Wskazówka:  
Sk∏a nia jàc ko nia do na tych mia sto wej re ak cji na ∏yd k´, mo˝ na cza sem

za ry zy ko waç gwa∏ tow ny skok w przód (wte dy r´ ka jeêdê ca ko niecz nie
mu si pójÊç do przo du, a on sam mu si po dà ̋ yç za ru chem ko nia). Re cep -
tà na suk ces sà przej Êcia: naj pierw z za trzy ma nia do st´ pa, na st´p nie ze
st´ pa do k∏u sa i wresz cie z k∏u sa do ga lo pu. Pod czas przejÊç koƒ po wi -
nien si´ na uczyç na tych mia sto wej re ak cji na po mo ce ak ty wi zu jà ce. Na -
le ̋ y ogra ni czaç si´ do krót kich na wro tów, bez mo no ton ne go k∏u so wa -
nia i ga lo po wa nia. Trze ba te˝ sto so waç uroz ma ice nie w for mie pra cy
roz luê nia jà cej w k∏u sie an gle zo wa nym i pó∏ sia dzie, ewen tu al nie tak ̋ e
– dla po bu dze nia – jaz d´ w te re nie w gru pie.

Cià g∏e sto so wa nie ostróg i ba ta nie uwra˝ li wia ko nia, a wr´cz prze ciw -
nie – ot´ pia. Trze ba tak szkoliç ko nia, aby do brze si´ czu∏ pod jeêdê cem.
Wte dy sam b´ dzie ch´t nie szed∏ do przo du i nie b´dzie si´ ociàga∏.

Uwaga!  

Patrz tak˝e: 
Rozdzia∏ III: pytanie 2

To uaktywnia: jazda w terenie zdecydowanym galopem w grupie
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W przy pad ku ko nia po bu dli we go szcze -
gól nie wa˝ ne jest je cha nie od ty ∏u do przo -
du, aby uzy skaç kon takt. Brzmi to pa ra dok -
sal nie, ale tak w∏a Ênie jest. Chcàc dzia ∏aç ak -
ty wi zu jà co, jeê dziec mu si mieç ∏yd ki przy ∏o -

˝o ne z wy czu ciem do bo ków ko nia. Na le ̋ y
to od cza su do cza su kon tro lo waç w lu strze,
po nie wa˝ na ko niu po bu dli wym jeê dziec in -
stynk tow nie od sta wia ∏yd ki. Wy czu cie bo -
ków ko nia u∏a twia skró ce nie strze mion.

53Wi´cej dzia∏ania

5. Mój koƒ „ucieka”. Jak go skuteczniej „trzymaç”?

Wskazówka:  
Przy ∏o ̋ o ny mi ∏yd ka mi mo˝ na „g∏a -

skaç” ostro˝ nie bo ki ko nia w gó r´
i w dó∏. To uspo ka ja i roz luê nia ko nie
po bu dli we. Ust´ po wa nie od ∏yd ki naj -
pierw w st´ pie, po tem w k∏u sie przy -
zwy cza ja ko nia do jed no stron nie ak ty -
wi zu jà cej ∏yd ki. Wszyst ko to przy go to -
wu je ko nia do przy j´ cia ∏yd ki ak ty wi zu -
jà cej do ru chu na przód.

Zbyt krót kie i moc no za mkni´ te wo dze
dzia ∏a jà na ko nia jak na cz∏o wie ka ka ftan
bez pie czeƒ stwa, przed czym koƒ usi ∏u je
si´ za wszel kà ce n´ bro niç. Wy zwa la to
w ko niu in stynkt uciecz ki, ujaw nia jà cy si´
w∏a Ênie w „ucie ka niu od r´ ki”.

Uwaga!  

1. Ten den cja „w przód” jest wa˝ niej sza od ten den cji „w ty∏”. Naj wa˝ niej sze
jest za ufa nie ko nia do r´ ki jeêdê ca.

2. Je ̋ e li koƒ jest opor ny, nie za wsze wy ni ka to z bra ku po mo cy
aktywizujàcych. Cz´ sto jeê dziec nie Êwia do mie utrud nia ko nio wi ak tyw -
ny ruch do przo du przez brak ela stycz no Êci do sia du i twar dà r´ k´. Tym
sa mym po zba wia ko nia przy jem no Êci ru chu w przód.

!

Typowa pozycja asekuracyjna
na koniu ciàgnàcym:
amazonka przechyla si´
do przodu, „ciàgnie”
za wodze i odstawia ∏ydki.
Koƒ „ucieka” spod niej
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Koƒ jest zwierz´ ciem z na tu ry p∏ochli -
wym i cz´ sto najch´tniej po ru sza si´ ga lo -
pem. Jeê dziec mu si umieç prze zwy ci´ ̋ aç
strach i od cza su do cza su ener gicz nie ga -
lo po waç przed sie bie. Kie dy koƒ za czy -
na wy bi jaç za dem lub ro biç „ba ra nie sko -
ki”, w ˝ad nym ra zie nie na le˝y ze stra chu
po cià gaç za wo dze, usi∏ujàc go za trzy maç.
Bi cie za dem mo˝e mieç dwie ró˝ ne przy -
czy ny: nad miar ener gii al bo fru stracj´, co

koƒ roz∏ado wu je w ten w∏aÊnie spo sób.
Za cho wa nia te go, z ma∏ymi wyjàtka mi, nie
na le˝y jed nak trak to waç ja ko agre sji w sto -
sun ku do jeêdê ca. Naj lepszà re akcjà na bi -
cie za dem jest lek ko od cià ̋ ajà cy do siad
uje˝ d˝enio wy, przy czym sie dze nie po zo -
sta je przy sio dle, a ∏yd ki ener gicz nie eg ze -
kwujà ruch do przo du. Nie na le˝y przyj mo -
waç prze sad nie lek kie go do sia du. G∏owa
ko nia po win na byç ca∏y czas w gó rze.

54 Jak lepiej jeêdziç konno

6. Mój koƒ bije zadem (koz∏uje). Jak temu zapobiec?

Koƒ ja ko zwie rz´ z na tu ry p∏o chli we
usi ∏u je w przy pad ku nie bez pie czeƒ stwa
in stynk tow nie ucie kaç. Do pro ble mu na -
le ̋ y po dejÊç Êwia do mie i ze spo ko jem,
wy ko rzy stu jàc w ra zie po trze by in stynkt
stad ny, tzn. prze cho dzàc obok ta kie go
„za gro ̋ e nia” za spo koj nym ko niem pro -
wa dzà cym. Sku tecz ne jest wy ko ny wa nie
ust´ po wa nia od ∏yd ki, a póê niej ∏o pat ki
do we wnàtrz, z od sta wie niem ko nia
od „za gro ̋ e nia”. Naj cz´ Êciej prze sad -
na p∏o chli woÊç ko nia ust´ pu je w mia r´
wzro stu po s∏u szeƒ stwa ogól ne go. Nie -
któ re ko nie sà bar dziej p∏o chli we ni˝ in -
ne, a naj lep szym na to le kar stwem jest
pra ca uje˝ d˝e nio wa.

7. Mój koƒ cz´sto si´ p∏oszy i uskakuje znienacka w bok.
Jak temu zaradziç?

Wskazówka:  
Trze ba wy ma gaç od ko nia zmian tem -

pa. Na le ̋ y za sad ni czo dyk to waç nie co
wy˝ sze tem po ni˝ to, na ja kie koƒ ma
ocho t´. Ko nie w pe∏ nym bie gu na to rze
wy Êci go wym ni gdy nie bi jà za dem.

Po kil ku dniach prze sto ju nie na le ̋ y wy -
je˝ d˝aç w te ren od ra zu, a do pie ro wte dy,
kie dy koƒ znaj dzie si´ pod kon tro là jeêdê -
ca na du ̋ ym pla cu. Ni gdy (!) nie wra caç
do staj ni ga lo pem.

Uwaga!  
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Na le ̋ y za czàç „dy plo ma tycz nie”, po -
ru sza jàc si´ po bez piecz nej stre fie pla cu,
tzn. prze je˝ d˝a jàc obok êró d∏a za gro ̋ e -
nia na trze cim, a na wet czwar tym Êla -
dzie. Po tem stop nio wo i po wo li zbli ̋ aç
si´ do nie go w ra mach re gu lar nej pra cy.

Po czàt ko wo nie re ago waç w szcze -
gól ny spo sób na na pi´ cia i ob ja wy p∏o -
chli wo Êci ko nia, ja dàc spo koj nie da lej.

Cz´ sto koƒ sta je si´ ner wo wy, wie dzàc,
˝e w tym kon kret nym miej scu na pla cu
b´ dzie szar pa ny za pysk al bo na wet ka -
ra ny. Jed nym z pierw szych za daƒ wy ma -
ga jà cych wy pra co wa nia z m∏o dym ko -
niem jest po s∏u szeƒ stwo na ∏yd k´ w st´ -
pie. Za ak cep to wa nie przez ko nia dzia ∏a -
nia ∏y dek umo˝ li wi prze je cha nie obok
êró d∏a za gro ̋ e nia.

55Wi´cej dzia∏ania

8. Mój m∏ody koƒ p∏oszy si´ za wsze w tym sa mym miej scu
na pla cu. Jak sk∏oniç go do przejÊcia obok te go „stra cha”,
mi mo ˝e nie zna jesz cze dzia∏ania krzy˝a i ∏ydek?

W ˝ad nym ra zie nie na le ̋ y ka raç ko nia za p∏o chli woÊç, bo pro wa dzi -
∏o by to do do dat ko wych sko ja rzeƒ ne ga tyw nych. W przy pad ku ko ni p∏o -
chli wych jeê dziec mu si oka zy waç szcze gól nà pew noÊç sie bie – mi mo ˝e
byç mo ̋ e jej wca le nie od czu wa.

Uwaga!  

Cier pli woÊç i wy trwa ∏oÊç to szcze gól nie wa˝ ne ce chy jeêdê ca w kon tak tach
z koƒ mi. Z dru giej stro ny ko nie mo gà nie kie dy od bie raç i wy ko rzy sty waç zbyt
wie le wy ro zu mia ∏o Êci ja ko brak zde cy do wa nia i pew no Êci jeêdê ca, co pro wa -
dzi do igno ro wa nia po mo cy. Pod tym wzgl´ dem ko nie przy po mi na jà dzie ci,
spraw dza jà ce, czy wy da ne po le ce nie na le ̋ y trak to waç po wa˝ nie. Dla te go
koƒ m∏o dy al bo – jak w tym przy pad ku – p∏o chli wy po trze bu je zde cy do wa -
ne go i pew ne go sie bie jeêdê ca.

!

Wskazówka:  
Obok miej sca bu dzà ce go nie po kój ko nia na le ̋ y prze je˝ d˝aç st´ pem,

a póê niej k∏u sem, wy ko rzy stu jàc w ra zie po trze by ko nia pro wa dzà ce go.
W trak cie dal szej pra cy trze ba sto so waç pomoce jak w ust´ po wa niu
od ∏yd ki, z usta wia niem g∏o wy ko nia w kie run ku prze ciw nym do stro ny
bu dzà cej nie po kój. Na le ̋ y ko nia cz´ sto chwa liç i nie baç si´ na gra dza nia
na wet za drob ne suk ce sy. Pod bu do wu je to za ufa nie ko nia do jeêdê ca.
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Te go, co jest na zie mi, bo jà si´ zw∏asz -
cza ko nie wra˝ li we i bar dzo ostro˝ ne.
Re agu jà na ka˝ dy cieƒ i ka˝ dà nie rów -
noÊç te re nu. W za sa dzie jest to zja wi sko
po zy tyw ne, a nie nie po s∏u szeƒ stwo, na -

wet je ̋ e li spra wia jeêdê co wi po wa˝ ne
k∏o po ty. Sy tu acj´ po pra wiç mo ̋ e tyl ko
wzrost za ufa nia pomi´dzy ko niem
i jeêdê cem i co raz wi´k sze po s∏u szeƒ -
stwo w pra cy uje˝ d˝e nio wej.

56 Jak lepiej jeêdziç konno

9. Mo ja klacz prze sad nie boi si´ wszyst kie go, co jest na zie mi
– zw∏asz cza w te re nie. Wsz´dzie wi dzi za gro˝enie. Wy my ka
mi si´ spod kon tro li z po wo dów, któ rych nie ro zu miem.

Wskazówka:  
Na le ̋ y za czàç od opa no wy wa nia „groê nych” sy tu acji w to wa rzy stwie

innego zrównowa˝onego ko nia. Naj sku tecz niej sze roz wià za nie to jaz da
na ko niu p∏o chli wym obok ko nia to wa rzy szà ce go, a nie za nim.

Chcàc unik nàç ne ga tyw nych sko ja rzeƒ
ko nia o wro dzo nej ostro˝ no Êci z okre Êlo -
ny mi po wo da mi do stra chu, nie mo˝ na
go w ta kich sy tu acjach w ˝ad nym ra zie
ka raç. Na le ̋ y za cho waç spo kój i je chaç
da lej, jak gdy by nic si´ nie wy da rzy ∏o
– na wet je ̋ e li jest to dla jeêdê ca trud ne.
Po le wi dze nia ko nia jest in ne ni˝ u cz∏o -
wie ka, dla te go te˝ koƒ po strze ga wie le
rze czy ina czej ni˝ jeê dziec.

Uwaga!  
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Uciecz ka ja ko re ak cja na bodê ce aku -
stycz ne nie jest w przy pad ku p∏o chli we go
z na tu ry ko nia ni czym wy jàt ko wym. W ta -
kiej sy tu acji po moc ne sà tyl ko pew ny do -
siad jeêdê ca i uspokajanie g∏osem. Na le ̋ y

w mia r´ mo˝ no Êci jeê dziç na plac w to -
wa rzy stwie dru gie go ko nia, po nie wa˝
ob ni ̋ a to zwy kle próg po bu dli wo Êci ko -
nia p∏o chli we go, co jest szcze gól nie wa˝ -
ne z punk tu wi dze nia bez pie czeƒ stwa.

57Wi´cej dzia∏ania

Wy ni ka to cz´ sto z b∏´ du jeêdê ca, któ ry
– byç mo ̋ e nie Êwia do mie – zbyt sil nie dzia -

∏a r´ kà, po wstrzy mu jàc ko nia wo dza mi.

10. Mój koƒ prze ja wia sil ny in stynkt do uciecz ki, zw∏asz cza
przy ha∏asie. W dro dze na plac do jaz dy ju˝ nieraz znaj do -
wa∏em si´ w nie bez piecz nej sy tu acji.

11. Mój koƒ nie reaguje na ∏ydk´. Jak go na nià wyczuliç?

Wskazówka:  
Na uciecz k´ ko nia nie na le ̋ y re ago -

waç ostrym dzia ∏a niem wo dzy, lecz
– o ile jest to mo˝ li we bez na ra ̋ a nia si´
na nie bez pie czeƒ stwo – po zwo liç mu
prze ga lo po waç kil ka me trów, po czym
za trzy maç, uspo ka ja jàc go g∏o sem. O ile
te ren to umo˝ li wia, do brze jest wejÊç na
ko ∏o: wte dy naj ∏a twiej do ko naç re gu la -
cji tem pa ko nia.

Jedno- lub dwukrotne przeçwiczenie
nie wystarczy. Jeêdziec musi si´ nastawiç
na d∏ugotrwa∏y proces uczenia si´
konia. Pewnà pociechà mo˝e byç fakt,
˝e z up∏ywem lat wi´kszoÊç p∏ochliwych
koni si´ uspokaja.

Uwaga!  

Wskazówka:  
Trze ba wy ko naç pa ra d´, po czym ru szyç

ze stój st´ pem. Na le ̋ y to çwi czyç tak d∏u -
go, a˝ koƒ b´ dzie ru sza∏ od na pi´ cia mi´ -
Êni. Na po czàt ku dzia ∏aç po mo ca mi ak ty -
wi zu jà cy mi ener gicz nie, aby koƒ na uczy∏
si´ je ak cep to waç. Stop nio wo zmniej szaç
si ∏´ na ci sku, dà ̋ àc do bar dziej sub tel ne go
od dzia ∏y wa nia.

Cià g∏e ak ty wi zo wa nie ostro ga mi znie -
czu la ko nia. ¸y dek le piej u˝yç raz a zde cy -
do wa nie, ni˝ nie ustan nie i bez wy raê ne go
skut ku. Je ̋ e li z cza sem re ak cja ko nia
na ∏yd k´ s∏ab nie, na le ̋ y mu znów ener -
gicz nie przy po mnieç, ˝e ma iÊç do przo du.

Uwaga!  

Patrz tak˝e: 
Rozdzia∏ III: pytanie 2, 3

KON1_7.0:Layout 1  3-11-08  18:42  Page 57



Dzia∏ania wo dzy sà za wsze za le˝ ne
od dzia∏aƒ ∏ydek i do sia du. Je˝eli koƒ nie
ak cep tu je ∏yd ki al bo jeê dziec w ogó le
nie u˝ywa ∏ydek, wów czas nie b´ dzie
rów nie˝ re ak cji na dzia∏anie wo dzy.

W ta kiej sy tu acji war to do ko naç kry tycz -
nej ana li zy, za dajàc so bie py ta nia: Czy
mój do siad jest wy star czajà co zrów no -
wa˝ony? Czy nie cià gn´ nieÊwia do mie
za wo dze?

58 Jak lepiej jeêdziç konno

Do pro wa dze nie do pra wi d∏o we go zgi´ -
cia ko nia jest za da niem trud nym. Na le ̋ y
za czàç od jaz dy po mo˝ li wie du ̋ ych ∏u -
kach, a na ro˝ ni ki wy je˝ d˝aç ∏a god nie,
zwra ca jàc szcze gól nà uwa g´ na wo dz´

we wn´trz nà, któ rà pod Êwia do mie cza -
sem za bar dzo si´ na pi na. Na le ̋ y jà
na prze mian na bie raç i od pusz czaç,
ewen tu al nie dzia ∏aç nià wska zu jà co
w bok.

12. Mój koƒ nie daje si´ kontrolowaç i nie przyjmuje wodzy.

13. Mój koƒ zupe∏nie si´ nie zgina. Jak poprawiç dzia∏anie
pomocy?

Wskazówka:  
Mo˝ na umo co waç na przed nim ∏´ ku rze myk i pod czas jaz dy trzy maç go

ma ∏ym pal cem jed nej r´ ki, ˝e by kon tro lo waç trzy ma nie wo dzy. Ta ki rze myk
mu si byç nie co d∏u˝ szy od zwy kle sto so wa ne go rze my ka ase ku ra cyj ne go,
aby r´ ka znaj do wa ∏a si´ w pra wi d∏o wej po zy cji. Sku tecz na jest tak ̋ e cz´ sta
jaz da z wo dza mi w jed nej r´ ce.

Wskazówka:  
Trze ba zgi na ç ko nia tyl ko za pomocà do sia du i ∏y dek. Bardzo wy raê nie

do cià ̋ aç strze mi´ we wn´trz ne, bez za ∏a my wa nia bio dra we wn´trz ne go
i zsu wa nia si´ na jed nà stro n´. Sie dzieç cen tral nie i pró bo waç zgiàç ko -
nia wo kó∏ ∏yd ki we wn´trz nej. Ro la wo dzy we wn´trz nej ma byç Êwia do -
mie dru go pla no wa.

Wo dze sta no wià je dy nie prze ciw wa g´ dla dzia ∏aƒ do sia du oraz ∏y dek
i nie mo gà w ˝ad nym ra zie do mi no waç.

Uwaga!  

Patrz tak˝e: 
Rozdzia∏ III: pytanie 2, 3
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Ko nie o syl wet ce pro sto kàt nej cz´ sto
ma jà pro ble my z sa mo nie sie niem oraz pra -
wi d∏o wym usta wie niem i zgi´ ciem. Aby
prze ko naç si´, czy cho dzi tu o pro blem
szko le nio wy, czy o trud no Êci wro dzo ne,
na le ̋ y ob ser wo waç ko nia bie ga jà ce go lu -
zem. Czy po ru sza jàc si´ lu zem, koƒ po ru -
sza si´ pew nie, lek ko i wy nio Êle, czy te˝ jest

ra czej spi´ ty i bar dziej usztyw nio ny? W dà -
˝e niu do lep sze go ru chu trze ba za wsze ak -
ty wi zo waç zad. Je ̋ e li to si´ jeêdê co wi uda,
koƒ prze sta nie si´ tak moc no „k∏aÊç na r´ -
k´”. To pierw szy wa˝ ny krok, u∏a twia jà cy
czy te˝ w ogó le umo˝ li wia jà cy jeêdê co wi
jaz d´ w usta wie niu i zgi´ ciu.

59Wi´cej dzia∏ania

14. Mój koƒ z trudnoÊcià si´ ustawia, zgina i k∏adzie si´ na r´k´.

Wskazówka:  
Trze ba wy ko ny waç du ̋ o przejÊç,

przy któ rych w ra zie po trze by mo˝ na
so bie po móc batem. Dzia ∏a nie ∏y dek po -
win no byç do zo wa ne, ale sku tecz ne.
Do zwo lo ne jest tak ̋ e de li kat ne szturch -
ni´ cie ostro gà. Jaz da na ósem kach.

W pro ce sie szko le nia ko nia i jeêdê ca na -
le ̋ y Êwia do mie wy je˝ d˝aç ko nia we -
wn´trz nà ∏yd kà na ze wn´trz nà wo dz´.
Zgi´ cie ko nia wy pra co wu je si´ pra wi d∏o -
wym dzia ∏a niem ∏yd ki we wn´trz nej. Ogra -
ni cza jà ca ze wn´trz na ∏yd ka przy czy ni si´
stop nio wo do uzy ska nia lep sze go zgi´ cia
wzd∏u˝ ne go. Bar dzo do brà oka zjà do do -
sko na le nia zgi´ cia sà na ro˝ ni ki pla cu – ka˝ -
dy z nich to çwierç wol ta.

Uwaga!  

Pro wa dze nie ko nia po le ga
na wje˝d˝aniu ∏yd kà we wn´trz -
nà na wo dz´ ze wn´trz nà! !

Czujny instruktor pomaga jeêdêcowi
w wyrobieniu w∏aÊciwego wyczucia

ustawienia i zgi´cia konia

Ma∏a ósemka składajàca si´ z dwóch 
10-metrowych wolt
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Jak lepiej jeździć konno? Z pewnością wiele osób, rozsmakowanych w jeździe 

konnej zadaje sobie takie pytanie. Każdy chciałby rozwijać swe umiejętności, nie 

poprzestając na tym, do czego już doszedł. Ta książka z pewnością  będzie pomocna 

w obraniu drogi do lepszej, bardziej świadomej, jazdy konnej. Jeździectwo to niekoń-

cząca się przygoda w doskonaleniu siebie i uzyskiwaniu coraz pełniejszego porozu-

mienia z koniem. Jazdy konnej można się nauczyć tylko przez praktykę, ale czytanie  

wartościowych książek jest ważnym elementem uzupełniającym.  

 Wojciech Mickunas

Ta niewielka rozmiarami książka dwojga niemieckich autorów jest ze wszech miar 

godną polecenia pomocą praktyczną, swoistym przewodnikiem i poradnikiem, za-

równo dla jeźdźców początkujących i zaawansowanych (nawet tych z wieloletnią 

praktyką i startujących w zawodach), jak i instruktorów oraz szkoleniowców.

Odpowiadając na liczne pytania w większości młodych adeptów jeździectwa, Chri-

stoph Hess i Petra Schlemm dokonują precyzyjnej analizy różnorodnych problemów 

pojawiających się w jeździeckiej codzienności i proponują ich logiczne, sprawdzone 

w praktyce, a jednocześnie proste i zrozumiałe rozwiązania. Konsekwentnie odwo-

łują się do nadrzędnych zasad jeździectwa takich, jak zrozumienie psychiki i reakcji 

konia, pozyskiwanie jego zaufania, partnerstwo jeźdźca i wierzchowca. Wiele uwagi 

poświęcają szkoleniu dosiadu, będącego podstawą skutecznego oddziaływania na 

konia. Ustosunkowują się do chętnie stosowanych środków pomocniczych (różne 

kiełzna, wypinacze, czarna wodza), zarówno ułatwiających szkolenie konia i rozwią-

zywanie problemów, jak i skutkujących przeciwnie.

Jak lepiej jeździć konno to cenne wsparcie dla jeźdźca i szkoleniowca, uwrażliwia-

jące na różne, wzajemnie powiązane i być może wcześniej niezauważane aspekty 

pracy z koniem.
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