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Mój trener – a prywatnie mój Ojciec – mawiał często: „Jeśli chcesz być 
lepszy w tym, co robisz, to słuchaj, co mówią, czytaj, co piszą, wybieraj, 
co najlepsze”. Staram się zawsze postępować zgodnie z tą radą. Między 
innymi dlatego przeczytałem nową książkę, przygotowaną dla polskiego 
czytelnika przez Wydawnictwo Galaktyka. Jak lepiej jeździć konno 2 to ko-
lejna pozycja, w której znany praktyk Christoph Hess radzi, jak rozwiązy-
wać rozmaite problemy jeździeckie poprzez doskonalenie własnych umie-
jętności. Książka ta, napisana jasnym, zrozumiałym językiem, z pewnością 
okaże się nieocenioną pomocą dla czytelników – szczególnie tych, którzy 
nie mają na co dzień możliwości trenowania pod okiem instruktora czy 
trenera. Każdy ambitny jeździec powinien stale doskonalić swój warsztat  
i umiejętności. Przeczytanie tej książki na pewno się do tego przyczyni. 

Wojciech Mickunas

Książka powstała w ramach akcji szkoleniowej, prowadzonej przez 
Niemiecką Federację Jeździecką od 2005 roku, obejmującej liczne se-
minaria z zakresu tematyki klasycznej teorii jeździectwa. W niniejszej 
publikacji Christoph Hess odpowiada na wybrane pytania dotyczące 
praktyki i przedstawia sposób, w jaki każdy jeździec może z tych porad 
skorzystać. Zaczyna od analizy problemu, mającego najczęściej przyczy-
nę w podstawowym wyszkoleniu konia, po czym krok po kroku buduje 
koncepcję jego rozwiązania, w oparciu o przepuszczalność, równowagę 
oraz wzajemne zaufanie jeźdźca i konia.
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Promienny wyraz twarzy jeêdêca dowodzi jego wewn´trznego rozluênienia. Przenosi si´ ono
na konia, prowadzàc do pe∏nej harmonii. W aioni pod Mareike Mondrowski, zwyci´zca
federalnego championatu szeÊciolatków w uje˝d˝eniu w 2008 r .
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Sprawy zasadnicze
W jeêdziectwie – podobnie jak w ˝yciu
– obowiàzuje zasada wykorzystywania
mocnych stron, aby kompensowaç s∏a-
be, w∏aÊciwe ka˝demu cz∏owiekowi, po-
dobnie jak ka˝demu koniowi. Mimo ˝e
mo˝liwe jest to tylko pod pewnymi wa-
runkami, próby oparcia si´ na mocnych
stronach warto podejmowaç w ka˝dym
przypadku. 

Wspomniany koƒ ma wiele zalet, które
mo˝na wykorzystaç. Dysponuje dobrym
st´pem i dobrym galopem, a w k∏usie
du˝à aktywnoÊcià zadu. Jedynym man-
kamentem jest u niego ograniczony
ruch ko∏yszàcy grzbietu i kroczenie z ∏o-
patki w wielkim stylu.

Koƒ ma wi´c cz´sto wyst´pujàcy po-

tencja∏ ruchowy. Konie o dobrym st´pie
najcz´Êciej cechuje bardzo dobry galop.
Tylko u nielicznych jakoÊç ruchu jest po-
dobnie wysoka we wszystkich trzech
chodach. Konie o du˝ym potencjale ru-
chowym w st´pie i galopie sà cz´sto
s∏absze w k∏usie.

Niekiedy zachodzi sytuacja odwrotna:
s∏abszy st´p i s∏abszy galop przy du˝ych
mo˝liwoÊciach w ró˝nych rodzajach
k∏usa, a˝ po ekspresyjne piaffy i pasa˝e.

Je˝eli jeêdziec ma mo˝liwoÊç wyboru
mi´dzy koniem o wybitnym k∏usie i wy-
raênie s∏abszym st´pie i galopie, a ko-
niem o odwrotnych predyspozycjach,
powinien si´ raczej zdecydowaç na ko-
nia o dobrym st´pie i galopie. Z prakty-

II. Problemy specjalne 
w jeêdzie uje˝d˝eniowej

1. PrzejÊcia k∏us-galop – 
lekarstwo na k∏usowanie w wielkim stylu

Mój dziewi´cioletni wa∏ach – wyszkolony na poziomie klasy L – wykonuje ∏opatkà
do wewnàtrz i ciàgi. Jest przepuszczalny , ma dynamiczny zad, bardzo dobry st´p
i dobry galop. W k∏usie powinien bardziej pracowaç grzbietem, ma sk∏onnoÊç
do przyspieszania, zw∏aszcza przy dodawaniu. Generalnie raz po raz pojawia si´
kwestia poprawy równowagi i uzyskania lepszego ruchu „pod gór´”. Koƒ ma pro-
blemy z ruchem z ∏opatki, mimo zasadniczo dobrej aktywnoÊci zadu.
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ki wynika, ˝e st´p i galop jeêdziec mo˝e
poprawiç jedynie do pewnego stopnia.
Nie ma mo˝liwoÊci rozwini´cia ograni-
czonych wykroków z ∏opatki w st´pie
w wykroki o du˝ej swobodzie ∏opatki. To
samo dotyczy galopu. Prac´ w galopie
mo˝na poprawiç, kiedy wtrakcie szkole-
nia zaawansowanego koƒ si´ nauczy
przyjmowania wi´kszego ci´˝aru
na zad.

Natomiast k∏us jest chodem, który w ra-
mach prawid∏owego szkolenia jeêdziec
oddzia∏ujàcy z wyczuciem mo˝e naj∏a-
twiej poprawiç. Koƒ, o którym mówimy,
ma aktywny zad, co jest jego du˝à zale-
tà. Nie jest jednak w pe∏ni zadowalajàce
jego ko∏ysanie zgrzbietu i swoboda ∏opa-
tek. Dlatego w pracy nale˝y go ustawiaç
nie wy˝ej, lecz nieco ni˝ej (z tendencjà
w przód – w dó∏). Powinien si´ nauczyç
wi´kszego anga˝owania i uelastyczniania
grzbietu – a tym samym ca∏ego cia∏a.
Uwaga: nie nale˝y go ustawiaç zbyt nis-
ko, a tym bardziej z ciasnà szyjà, co ogra-
nicza∏oby swobod´ ∏opatek!

Grzbiet jako oÊrodek ruchu
Na d∏u˝szà met´ praca w k∏usie mo˝e
byç tylko na tyle dobra, na ile koƒ si´ na-
uczy przepuszczaç ruch od zadu przez
elastyczny grzbiet, szyj´ i potylic´. Jed-
noczeÊnie koƒ musi ciàgnàç do przodu.
Je˝eli jest gotów i potrafi si´ ruszaç
w taki sposób, k∏us mo˝na poprawiaç.
Nie b´dzie to jednak mo˝liwe, dopóki
koƒ nie uelastyczni grzbietu.

Powróçmy do mojej tezy o wykorzysty-
waniu mocnych stron. W tym przypad-
ku mocnà stronà konia jest galop.
Od tego nale˝y rozpoczàç i staraç si´
poprzez dobre galopowanie nak∏oniç
konia do coraz wi´kszego anga˝owania
grzbietu i przep∏ywu ruchu przez ca∏e
cia∏o. Dlatego w tej konkretnej sytuacji

(dobry galop, s∏aby k∏us) zalecam
w pierwszej fazie treningu d∏u˝sze na-
wroty pracy w galopie. W tej fazie pracy
jeêdziec powinien przyjmowaç ró˝ne
formy dosiadu – dosiad uje˝d˝eniowy
i pó∏siad, z ró˝nymi formami odcià˝a-
nia, stosujàc je naprzemiennie. Musi
jednoczeÊnie wczuwaç si´ w konia, aby
uÊwiadomiç sobie, kiedy koƒ czuje si´
najlepiej i najch´tniej anga˝uje ca∏e cia-
∏o. Twierdz´, ˝e im luêniej b´dzie galo-
powa∏ „z grzbietu”, tym lepsza b´dzie
nast´pnie jego praca w k∏usie.

Kryje si´ za tym jeêdziecka zasada,
zgodnie z którà impuls dynamicznego
galopu nale˝y przejmowaç do dyna-
micznego k∏usa. Im cz´Êciej b´dà si´
udawaç zmiany mi´dzy ró˝nymi rodza-
jami galopu i formami dosiadu w galo-
pie na liniach prostych oraz wi´kszych
i mniejszych ∏ukach, im bardziej ela-
stycznie koƒ b´dzie je˝d˝ony –a tym sa-
mym gimnastykowany – w galopie, tym
lepszy b´dzie potem jego k∏us. Jeêdziec,
który potrafi wykonywaç dobre zagalo-
powania z k∏usa i przejÊcia z galopu
do k∏usa, robi du˝y krok we w∏aÊciwym
kierunku. Jest to jednak d∏uga droga,
nawet je˝eli w praktyce wydaje si´ to
cz´sto zupe∏nie proste.

Uwaga: Mi´Ênie grzbietu konia pracujà
inaczej w k∏usie i galopie. Przy zagalo-
powaniu z k∏usa koƒ musi rozluêniç te
mi´Ênie. To efekt pozytywny , poniewa˝
poprzez przebieg ruchu po przekàtnych
koƒ mo˝e si´ wk∏usie ∏atwo usztywniaç,
w odró˝nieniu od galopu.

Najcz´Êciej koƒ ma problemy z rozpo-
cz´ciem pewnego przejÊcia z galopu
do k∏usa. Problem zaczyna si´, kiedy jeê-
dziec przy przejÊciu z galopu do k∏usa
wykorzystuje – wprawdzie ogl´dnie, ale
skutecznie – pomoce aktywizujàce.
Co si´ wtedy dzieje? K oƒ nie jest goto-

94 Jak lepiej jeêdziç konno 2
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wy „wjechaç” bezpoÊrednio z galopu
do k∏usa. Je˝eli jeêdziec nie ma uczucia,
˝e koƒ „wje˝d˝a” w k∏us, ale raczej
uczucie, ˝e zwalnia, oznacza to, ˝e nie
uzyska∏ dobrego efektu gimnastykujàce-
go. Wtedy nie jest w stanie poprawiaç
k∏usa. Dlatego polecam wykonywanie
tego przejÊcia jak najcz´Êciej i z pe∏nà
konsekwencjà. T rwa∏à popraw´ k∏usa
mo˝na osiàgnàç tylko wtedy, kiedy pod-
czas przejÊcia koƒ jest ca∏y czas na po-
mocach aktywizujàcych. Aktywizowanie
przez jeêdêca stymuluje konia podczas

przejÊcia – a tym samym w pierwszych
krokach k∏usa – do lepszego podstawia-
nia nóg tylnych pod Êrodek ci´˝koÊci.
Przyjmujàc wi´kszy ci´˝ar na zad, koƒ
robi si´ „l˝ejszy na przodzie”, a w efek-
cie poprawia samoniesienie i ekspresyj-
noÊç k∏usa.

Wskazówki treningowe
Jak to çwiczyç? Najlepiej nakole albo ∏a-
godnym ∏uku. Sk∏ania to konia do wi´k-
szych, bardziej wynios∏ych pierwszych
kroków k∏usa. Na poczàtku jeêdziec mu-
si si´ zadowoliç jednym lub dwoma
wi´kszymi krokami. Cz´sto koƒ nie wy-
konuje bezpoÊredniego przejÊcia z galo-
pu do k∏usa, lecz redukuje tempo galo-
pu na ostatnich metrach przed przej-
Êciem. Skoki galopu stajà si´ krótsze,
nierzadko brak im wsparcia pomocy ak-
tywizujàcych jeêdêca. Jedynà radà na to
jest energiczne galopowanie po ∏u-
ku, a˝ po galop poÊredni w∏àcznie, co
zmusza konia do wi´kszego ciàgni´cia
do przodu. Nast´pnie przejÊcie do k∏usa
nale˝y wykonaç ponownie, z zamiarem
przeniesienia impulsu galopu na k∏us.
Jest to mo˝liwe tylko wtedy , kiedy koƒ
w ka˝dej kolejnej fazie, a wi´c
przed przejÊciem, w jego trakcie
i po nim, jest na pomocach aktywizu-
jàcych jeêdêca. Je˝eli podczas dwóch
lub trzech ostatnich skoków galopu
przed przejÊciem jeêdziec zwi´kszy po-

95Problemy specjalne w jeêdzie uje˝d˝eniowej 

Koƒ ciasny w szyi, z linià nosa cofni´tà za pion
i potylicà, która nie jest najwy˝szym punktem,
nie robi wystarczajàco obszernych wykroków
zadu. Wkl´s∏y grzbiet prowadzi do nadmier-
nych wykroków przodu.

Dodanie w k∏usie z dobrà tendencjà „pod gó-
r´”, potylica jest najwy˝szym punktem, linia
nosa nieco przed pionem. Zapewnia to opty-
malne wykroki*.

* Rysunki zmodyfikowane wed∏ug Schnitzera.

Zasada
PrzejÊcia mi´dzy k∏usem i galopem
sà sposobem na k∏us w wielkim
stylu! „Byle jakich” przejÊç z galo-
pu do k∏usa nie powinno si´ wyko-
nywaç, natomiast w galop nale˝y
konia „wje˝d˝aç”, „wprowadzaç”.
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zytywne napi´cie swoich mi´Êni a˝
po r´k´ przez wi´ksze wchodzenie
w ruch, wtedy w samym przejÊciu musi
tylko lekko rozluêniç ca∏à muskulatur´
(brzuch, nogi i ramiona), do czego wy-
starcza g∏´boki wydech. Jeêdziec mo˝e
ewentualnie przyjàç dosiad lekko odcià-
˝ajàcy, aby zredukowaç napi´cie po-
trzebne w galopie, bez utraty równo-
miernego kontaktu z pyskiem konia. Po-
winien sobie wyobra˝aç, ˝e poddaje si´
wciàganiu w k∏us, przy nisko ustawionej
r´ce. Chcàc dzia∏aç r´kà odpowiednio
delikatnie, powinien od czasu do czasu
wykonywaç przejÊcie z wodzami w jednej
r´ce.

Je˝eli w przejÊciach koƒ pewnie przyj-
muje pomoce ci´˝aru i ∏ydek jeêdêca,
wtedy (nawet je˝eli brzmi to paradok-
salnie!) w przejÊciu mo˝na u˝yç bata
na zadzie, s∏u˝àcego – jak batuta dyry-
genta – do poprawy taktu.

Nie ma ∏atwych rozwiàzaƒ
Cz´sto przejÊcia z galopu do k∏usa sà
niezadowalajàce. Koƒ k∏adzie si´ na w´-
dzid∏o i wykonuje przejÊcie z utratà rów-
nowagi, „na przód”. W takim przypad-
ku nie mo˝na uzyskaç przeniesienia im-
pulsu galopu na k∏us. Problem polega
na tym, ˝e koƒ de facto nie przyjmuje
przejÊcia do k∏usa. ¸atwiej mu powoli
galopowaç (nie w zebraniu!), ni˝ dyna-
micznie k∏usowaç. W takich chwilach
jeêdziec musi byç cierpliwy . P owinien
kontynuowaç galop tak d∏ugo, a˝ koƒ
b´dzie gotów przejÊç bezpoÊrednio
z galopu do dynamicznego k∏usa. Decy-
dujàce znaczenie ma tu pierwszy krok
k∏usa: je˝eli jest du˝y , koƒ nauczy si´
z czasem obszernego k∏usowania; je˝eli
jest ma∏y , krótki i ma∏o elastyczny
„z grzbietu”, ca∏a praca w k∏usie pozo-
stanie na takim poziomie.

Jeêdziec nie mo˝e traciç nadziei, je˝e-

li galopujàc po kole dziesi´ç czy nawet
dwadzieÊcia razy nie jest w stanie wpro-
wadziç konia w k∏us, czyli wykonaç
przejÊcia na pomocach aktywizujàcych
– niemniej powinien do tego konse-
kwentnie dà˝yç. Z im wi´kszà konse-
kwencjà b´dzie gimnastykowa∏ konia
w przejÊciu z galopu do k∏usa, tym wi´k-
sza szansa na osiàgni´cie „du˝ego” ru-
chu we wszystkich rodzajach k∏usa.
Wa˝ne, aby potylica znalaz∏a si´ w gó-
rze, wzgl´dnie pozostawa∏a w górze, co
zapewnia nisko ustawiona r´ka. W ˝ad-
nym razie nie nale˝y próbowaç utrzymy-
waç konia „w górze” wysoko ustawionà
r´kà. Jeêdziec musi wprowadzaç konia
w wysokie ustawienie pomocami akty-
wizujàcymi. W przejÊciach koƒ nie mo˝e
przenosiç ci´˝aru na przód, lecz musi si´
robiç „wi´kszy”, przy wyraênej tendencji
„pod gór´”.
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Zasada
Jeêdziec powinien u˝ywaç bata
ostro˝nie, w takt wykroków tyl-
nych nóg. Bat nie mo˝e byç odbie-
rany jako kara, ma natomiast s∏u-
˝yç poprawie kadencji przebiegu
ruchu konia. Im jeêdziec u˝ywa ba-
ta delikatniej i bardziej w rytm ru-
chu, tym lepszy efekt.

Wskazówka
Je˝eli koƒ usi∏uje uchylaç si´
od oczekiwanego przejÊcia przez
krótsze galopowanie, pomocna
mo˝e byç jazda ∏opatkà do we-
wnàtrz, poniewa˝ lekki ruch w bok
w k∏usie jest dla konia ∏atwiejszy .
PrzejÊcie to mo˝na wykonywaç tak-
˝e podczas zwi´kszania ko∏a.
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Je˝eli poprzez t´ prac´ (przek∏adanie im-
pulsu galopu na k∏us) koƒ nauczy si´ lep-
szego ko∏ysania „z grzbietu”, wtedy naj-
cz´Êciej poprawia si´ tak˝e akcja przodu
w k∏usie, koƒ k∏usuje bardziej z ∏opatki.
Kroki stajà si´ wi´ksze, bardziej wynios∏e,
a poruszanie si´ w tym chodzie – co jest
efektem dodatkowym o istotnym znacze-
niu – zaczyna koniowi sprawiaç przyjem-
noÊç. Jeêdziec jest na dobrej drodze, kiedy
koƒ daje mu poczucie, ˝e ch´tnie k∏usuje.
Wtedy k∏us staje si´ ekspresyjny i koƒ pre-
zentuje si´ z jak najlepszej strony.
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Zasada
Dobrego jeêdêca powinna cecho-
waç umiej´tnoÊç budzenia w koniu
radoÊci i motywacji. Tylko koƒ go-
towy do wspó∏pracy b´dzie móg∏
osiàgaç (oczywiÊcie w ramach swo-
ich mo˝liwoÊci) wyniki na najwy˝-
szym poziomie. W szkoleniu nie ma
miejsca na jakàkolwiek walk´, a je-
dynie na wspó∏dzia∏anie jeêdêca
i konia.

Sympatyczna para – wyd∏u˝anie kroków w dobrym rozluênieniu.
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Sprawy zasadnicze
Lotna zmiana nogi w galopie jest ru-
chem naturalnym, z którym niemal ka˝-
dy koƒ si´ rodzi. Obserwujàc konie ga-
lopujàce na pastwisku. zauwa˝ymy , jak
g∏adko zmieniajà nog´ z lewej na prawà

i odwrotnie. Robià to w formie lotnej
zmiany nogi, chocia˝ ta zmiana odbywa
si´ po cz´Êci z naskokiem.

W szkoleniu konia uje˝d˝eniowego
przejÊcie z klasy L do klasy M stanowi

118 Jak lepiej jeêdziç konno 2

5. Dzia∏anie pomocy przy lotnej zmianie nogi

Na moim dziesi´cioletnim wa∏achu odnosz´ sukcesy w konkursach uje˝d˝enia klasy L.
W przysz∏ym roku zamierzam startowaç w konkursach klasy M. Mam jednak du˝e
obawy, dotyczàce lotnej zmiany nogi w galopie. Nie mam w tym doÊwiadczenia i nie
wiem, jak ich konia nauczyç.

Dodanie w galopie: prezentowane z impulsem od zadu i du˝à dynamikà – warunek
ekspresyjnej lotnej zmiany nogi w galopie. Heike Kemmer na Bonapartem – zdobywcy
z∏otego medalu dru˝ynowo i bràzowego indywidualnie na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie
(Hongkong) w 2008 r.
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dla wielu jeêdêców wyjàtkowo trudne
wyzwanie. O ile w klasie L wymaga si´
tylko zwyk∏ej zmiany nogi w galopie
i kontrgalopu, o tyle elementem klasy M
sà pojedyncze lotne zmiany nogi, co dla
wielu jeêdêców i koni, zajmujàcych czo-
∏owe miejsca w klasie L, jest zadaniem
zbyt trudnym.

Wykonanie lotnej zmiany nogi opi-
sano w wielu podr´cznikach jeêdziec-
kich, przedstawiajàc dzia∏anie pomocy
i çwiczenia. Kiedy jednak jeêdziec b´dzie
chcia∏ w ten sposób nak∏oniç do lotnej
zmiany nogi swojego konia, w pierw-
szych próbach mu si´ to nie uda.

Dlaczego? Poniewa˝ prze∏o˝enie tego
teoretycznego objaÊnienia na wymaga-
nie od konia lotnej zmiany nogi w galo-
pie musi si´ odbywaç nie poprzez ukie-
runkowanie psychiczne, lecz z nastawie-
niem na wyczucie procesu ruchowego.

Co to oznacza? Poszczególne kroki w ra-
mach dzia∏ania pomocy muszà nast´po-
waç po sobie intuicyjnie, w u∏amkach
sekundy. Gdyby ka˝dy szczegó∏ ruchu
by∏ sterowany przez g∏ow´ jeêdêca, po-
moce dzia∏a∏yby zawsze za póêno, do-
cierajàc do konia w nieodpowiednim
momencie. W rezultacie koƒ reagowa∏-
by b∏´dnie, poniewa˝ w decydujàcym
u∏amku sekundy nie nast´powa∏oby
precyzyjne dzia∏anie pomocy.

Dlatego jeêdziec najpierw musi si´ na-
uczyç wyczuwaç galopad´. Musi jeêdziç
galopem we wszystkich jego odmianach
(galop zebrany, roboczy, poÊredni i wy-
ciàgni´ty). Musi potrafiç dodawaç,
a tak˝e skracaç z dosiadu. Innymi s∏owy:
powinien byç niemal gotów do wykona-
nia piruetu w galopie.

Z im wi´kszym wyczuciem jeêdziec po-
trafi jechaç w zebranym galopie aktyw-

nie od ty∏u, majàc konia jednoczeÊnie
„przed sobà”, tym wi´ksza szansa pra-
wid∏owego wykonania lotnej zmiany
nogi.

Jeêdziectwo – sport dla wra˝liwych
W lotnych zmianach nogi szkoleniowiec
mo˝e si´ zorientowaç, czy jeêdziec po-
trafi w siodle wra˝liwie wyczuwaç ró˝ne
procesy ruchowe. Szkoleniowiec musi
zmotywowaç jeêdêca do takiego dzia∏a-
nia, aby w galopie tylne nogi konia by∏y
w lotnej zmianie szybsze. Jeêdziec musi
mieç w siodle wra˝enie, ˝e tylne nogi
konia usi∏ujà wyprzedziç nogi przednie.
Je˝eli przyswoi sobie takie wyczucie
przez w∏aÊciwe przygotowanie, istnieje
szansa, ˝e koƒ pod dzia∏aniem jego po-
mocy wykona prawid∏owo lotnà zmian´
nogi. Jeêdziec musi wsiàÊç g∏´boko
w siod∏o.

Je˝eli jednak ma wra˝enie, ˝e „siedzi
nad koniem”, wtedy brakuje istotnego
elementu, jakim jest galopowanie konia
„przez grzbiet”, przy wyraênym obni˝e-
niu zadu (zmiany ukàtowania stawów
koƒczyn tylnych). Zdarza si´ to cz´sto
u koni galopujàcych wprawdzie powoli,
ale nie w zebraniu, a tym samym bez
aktywnoÊci zadu. Wtedy najcz´Êciej bra-
kuje wyraênego rytmu trzytaktowego.
Takim koniom – nierzadko chodzàcym
przez d∏u˝szy czas na poziomie klasy L
– najcz´Êciej trudno si´ nauczyç w za-
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Zasada
Jeêdziec wykonujàcy b∏´dnie lotnà
zmian´ nogi w galopie nigdy nie
wyczuje dobrze tego ruchu. 
Rada: przed rozpocz´ciem lotnej
zmiany nogi nale˝y wyraênie zwi´k-
szyç stopieƒ zebrania w galopie.
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awansowanym wieku lotnej zmiany no-
gi w galopie. Z kolei jeêdêcy , którzy
w taki sposób rozwijali w∏asne wyczucie
galopu, nie sà przygotowani do naucze-
nia konia lotnej zmiany nogi wzgl´dnie
do jej regularnego, bezb∏´dnego wyko-
nywania.

By∏oby bardzo dobrze, aby w tej fazie
uczàcy si´ jeêdziec jeêdzi∏ na ró˝nych
koniach. Da∏oby mu to mo˝liwoÊç wy-
czuwania ró˝nego galopowania u po-
szczególnych koni.

Chcàc doskonaliç to subtelne wyczucie,
dobrze jest çwiczyç lotnà zmian´ nogi
na ró˝nych liniach i w ró˝nych formach
dosiadu – od dosiadu uje˝d˝eniowego,
w poszczególnych wariantach odcià˝a-
jàcych, a˝ po pó∏siad. Im bardziej ela-
styczny jeêdziec, tym ∏atwiej b´dzie mu
przyswoiç sobie lotnà zmian´ nogi.

Kluczowym çwiczeniem do opanowania
lotnej zmiany nogi wgalopie jest zdecydo-
wane zagalopowywanie ze st´pa. Wyma-
ga to uwra˝liwienia i nauczenia jeêdêca

w procesie szkolenia zagalopowywania ze
st´pa bez poÊrednich kroków k∏usa. K oƒ
musi si´ pozwoliç zebraç wst´pie, aby na-
st´pnie przy delikatnym dzia∏aniu pomocy
(docià˝enie wewn´trznej koÊci kulszowej
w powiàzaniu z dzia∏aniem wewn´trznej
∏ydki) zagalopowaç. B∏´dem jest zagalo-
powywanie przy przesadnym cofni´ciu ze-
wn´trznej ∏ydki. Je˝eli koƒ nie reaguje
na delikatnie wspó∏dzia∏ajàce pomoce, na-
le˝y go do tego nak∏oniç bardziej ener-
gicznym dzia∏aniem ∏ydek aktywizujàcych
w przód. Lotne zmiany nogi powinno si´
çwiczyç dopiero wtedy , kiedy koƒ przyj-
muje natychmiast i bez jakichkolwiek wàt-
pliwoÊci precyzyjnie wspó∏dzia∏ajàce po-
moce do zagalopowania. Nale˝y zwracaç
uwag´, aby galop od samego poczàtku
by∏ zebrany, z dobrà tendencjà „podgór´”
i niesiony od zadu. Koƒ musi byç w galo-
pie mo˝liwie jak najbardziej wyprostowa-
ny i pozwalaç si´ pewnie ustawiaç w obie
strony.

Dla opanowania lotnej zmiany nogi za-
lecam przed zmianà kilkakrotnà jazd´
w ustawieniu przeciwnym (np. w lewo,
w galopie z lewej nogi z ustawieniem
w prawo). Jeêdziec musi zwracaç uwa-
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Zasada
Dobrze wyszkolony koƒ nauczyciel
jest w takiej sytuacji cenniejszy na-
wet od najlepszego instruktora. Ma
szcz´Êcie ka˝dy jeêdziec, majàcy do
dyspozycji takiego konia.

Warunkiem lotnej zmiany nogi jest
galopowanie w zebraniu.Zasada

Lotnà zmian´ nogi nale˝y w ka˝dym
przypadku wykonywaç dopiero po
odpowiednim przygotowaniu galo-
pady.
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g´, aby szyja nie by∏a za bardzo wygi´ta
w bok; chodzi tu o takie ustawienie ko-
nia w nasadzie g∏owy i szyi, a wi´c
w ganaszach, aby jeêdziec zaledwie wi-
dzia∏ po wewn´trznej stronie oko i kra-
w´dê chrapy.

Je˝eli koƒ wykonuje te çwiczenia prawid-
∏owo i ch´tnie galopuje w ustawieniu
przeciwnym, oznacza to, ˝e uzyska∏ wyso-
ki stopieƒ przepuszczalnoÊci i równowagi.
Te kryteria sà istotnymi warunkami powo-
dzenia póêniejszych lotnych zmian nogi.

åwiczenia te szkolà tak˝e jeêdêca. Musi
pozwalaç si´ wciàgaç w ruch konia
w równowadze, niezale˝nie od r´ki.
Zmusza go to do rozluêniania si´, co ma
zasadnicze znaczenie przy nauce lub ko-
rygowaniu lotnej zmiany nogi w galopie.

Wnioski:
1. Lotnà zmian´ nogi w galopie koƒ

i jeêdziec powinni opanowaç jak
najwczeÊniej. P oczàtkowo na plan
pierwszy wysuwa si´ nauka lotnej
zmiany nogi w formie zabawy.

2. Podbudow´ teoretycznà jeêdziec po-
winien otrzymaç dopiero po wyczu-
ciu ogólnego wzorca ruchowego lot-
nej zmiany.

3. Lotna zmiana nogi mo˝e byç wyko-
nywana przez konia i jeêdêca prawid-
∏owo dopiero po dobrym przygoto-
waniu ka˝dej fazy i kiedy koƒ w ka˝-
dym skoku galopu wyraênie podsta-
wia zad pod Êrodek ci´˝koÊci.

Potencjalne b∏´dy
Cz´sto zdarzajà si´ jeêdêcy, çwiczàcy lot-
nà zmian´ nogi w galopie uporczywie
i bez przygotowania. Takie post´powanie
jest w ka˝dym przypadku skazane na nie-
powodzenie. Do opanowania lotnej

zmiany nogi w galopie zawsze potrzebny
jest doÊwiadczony szkoleniowiec! Musi
on mieç dobrze wyszkolone oko i do-
k∏adnie widzieç, czy poszczególne zmia-
ny wykonywane sà prawid∏owo. W przy-
padku b∏´dnej zmiany nogi szkolenio-
wiec b∏yskawicznie rozpozna, który
z wielu mo˝liwych b∏´dów (naskok, wy-
soki zad, skrzywienie, przeskok w dwóch
fazach, zbyt wczesne rozpocz´cie za-
dem, przeskok przed zadzia∏aniem po-
mocy itd.) mia∏ miejsce. O b∏´dach jeê-
dziec musi byç informowany od razu,
aby móg∏ wyrabiaç w sobie wyczucie
prawid∏owo i b∏´dnie wykonanych lot-
nych zmian nogi w galopie. Tak jak ró˝ne
sà mogàce wystàpiç w tej lekcji b∏´dy, tak
te˝ ró˝ne sà mo˝liwoÊci dokonywania
korekt. Od tego doÊwiadczony szkolenio-
wiec musi rozpoczàç. Najcz´Êciej pierw-
szym krokiem b´dzie poprawa podsta-
wowej galopady (zebrania w galopie).

DoÊwiadczony szkoleniowiec nie po-
zwoli jeêdêcowi na zbyt cz´ste wykony-
wanie lotnej zmiany nogi. B´dzie jeêdê-
ca temperowa∏, poniewa˝ jedna dobra
zmiana jest stokroç cenniejsza od stu
nieudanych. Je˝eli koƒ przyswoi sobie
b∏´dny wzorzec ruchowy, trudno b´dzie
go zmieniç, a wi´c skorygowaç.

Podobnie jak jeêdziec, tak i koƒ musi przy-
swoiç sobie wyczucie nowego przebiegu
ruchowego – nawet je˝eli jest bardzo zbli-

121Problemy specjalne w jeêdzie uje˝d˝eniowej 

Zasada
Ciàg∏e powtarzanie zmian nogi –
jeÊli wcià˝ si´ nie udaje – nie mo˝e
przynieÊç sukcesu. Najpierw trzeba
wyjaÊniç przyczyn´ b∏´du, gdy˝
od tego zale˝eç b´dzie sposób
dalszego post´powania.
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˝ony do jego naturalnych ruchów; ponie-
wa˝ – pomijajàc samà zasad´ – wykona-
nie lotnej zmiany nogi w galopie pod siod-
∏em i jeêdêcem ma niewiele wspólnego
z lotnà zmianà nogi wykonywanà przez
konia na pastwisku.

Metoda szkolenia m∏odego konia
Jeêdziec, który opanowa∏ lotnà zmian´
nogi, mo˝e tego nauczyç m∏odego konia.

Kiedy na m∏odym koniu pracuje si´
nad kontrgalopem – kluczowa lekcja
na poziomie klasy L – powinno si´, o ile to
mo˝liwe, uczyç go jednoczeÊnie lotnej
zmiany nogi. Je˝eli jeêdziec ma okazj´ szko-
liç podjezdka, dobrze jest przy okazji, ju˝
w wieku trzech lub czterech lat, próbowaç
pierwszych lotnych zmian nogi w galopie.
Je˝eli m∏ody koƒ galopuje w obie strony
w dobrej równowadze, doÊwiadczony jeê-

dziec nie powinien obawiaç si´ wykonania
od czasu do czasu lotnej zmiany nogi,
po prostu kiedy przyjdzie mu na to ochota.
Jednak tego çwiczenia nie nale˝y robiç bez
koƒca ani wykonywaç systematycznie, lecz
stale wczuwaç si´ w ruch konia i wymagaç
lotnej zmiany tylko wtedy , kiedy koƒ jest
do tego gotowy. Sama zmiana powinna
byç wykonywana w dobrym tempie robo-
czym. Takie pierwsze, podejmowane jesz-
cze w formie zabawy çwiczenia, pozwalajà
koniowi wyczuç, jak ten wzorzec ruchowy
odczuwa si´ pod siod∏em. Poczàtkowo nie
ma znaczenia, czy koƒ zmieni nog´ w jed-
nej fazie. Decydujàce znaczenie ma goto-
woÊç konia do lotnej zmiany nagalop z no-
gi wewn´trznej. K oniowi o dobrej równo-
wadze, przyjmujàcemu ufnie pomoce
jeêdêca i dysponujàcemu naturalnym sa-
moniesieniem, zwykle nie sprawia to ˝ad-
nych trudnoÊci.

122 Jak lepiej jeêdziç konno 2

Przesadne dzia∏anie pomocy w lotnej zmianie nogi w prawo.
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Takie çwiczenie w formie zabawy musi si´
odbywaç z pe∏nym spokojem. W przypad-
ku niepewnoÊci lub b∏´dów konia nie
mo˝na karaç, poniewa˝ spowodowa∏oby
to jego niepokój, napi´cia albo wr´cz
sprowokowa∏o do ucieczki. Zasady te
obowiàzujà tak˝e uczàcego si´ jeêdêca,
który w trakcie szkolenia powinien byç
wczeÊnie zaznajamiany z lotnà zmianà
nogi. B∏´dne zmiany nale˝y od razu ko-
mentowaç, w przeciwnym razie jeêdziec
przyswoi sobie nieodpowiedni schemat
ruchowy.

Spójrzmy na m∏odych jeêdêców, je˝d˝à-
cych na najprzeró˝niejszych kucykach.
Wielu z nich ma niewielkie wyszkolenie
jeêdzieckie, a mimo to, dzi´ki naturalnej
mobilnoÊci, jest w stanie w zupe∏nie nie-
wymuszony sposób wykonywaç na swo-
ich pony lotne zmiany nogi. Dzieci robià to
bez spi´ç i w zupe∏nie prosty sposób. Nie
rozmyÊlajà nad procesem dzia∏ania pomo-
cy do zmiany nogi, aby nast´pnie prze∏o-
˝yç go na ruch, lecz po prostu ws∏uchujà
si´ w siebie, dzia∏ajà pomocami intuicyjnie
i to wystarcza, aby zmiana si´ uda∏a.

Lotna zmiana nogi w galopie – nie
do nauczenia w poÊpiechu, s. 124
i nast´pne.
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Podsumowanie
Z „upiorem”, jakim jest lotna zmiana
nogi w galopie, najlepiej sobie ra-
dziç, przyst´pujàc do pracy nad nià
mo˝liwie wczeÊnie. Zgodnie z po-
wiedzeniem: „Czego si´ JaÊ nie na-
uczy, tego Jan nie b´dzie umia∏”,
wzorzec ruchowy lotnej zmiany nogi
powinien byç wypracowywany przez
jeêdêca i przekazywany koniowi jak
najwczeÊniej. W fazie nauki prioryte-
tem powinna byç forma zabawy.
Jeêdziec çwiczàcy dzieƒ w dzieƒ lot-
nà zmian´ nogi w galopie bez wy-
pracowania koniecznych do tego
podstaw nigdy nie osiàgnie zadowa-
lajàcych rezultatów.

Pewnie wykonana lotna zmiana nogi w prawo.

Jak lepiej jezdzic2_all  12/5/09  11:15 AM  Page 123



• ujeżdżenie 
• skoki 
• jazda  

w terenie

Christoph Hess
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Mój trener – a prywatnie mój Ojciec – mawiał często: „Jeśli chcesz być 
lepszy w tym, co robisz, to słuchaj, co mówią, czytaj, co piszą, wybieraj, 
co najlepsze”. Staram się zawsze postępować zgodnie z tą radą. Między 
innymi dlatego przeczytałem nową książkę, przygotowaną dla polskiego 
czytelnika przez Wydawnictwo Galaktyka. Jak lepiej jeździć konno 2 to ko-
lejna pozycja, w której znany praktyk Christoph Hess radzi, jak rozwiązy-
wać rozmaite problemy jeździeckie poprzez doskonalenie własnych umie-
jętności. Książka ta, napisana jasnym, zrozumiałym językiem, z pewnością 
okaże się nieocenioną pomocą dla czytelników – szczególnie tych, którzy 
nie mają na co dzień możliwości trenowania pod okiem instruktora czy 
trenera. Każdy ambitny jeździec powinien stale doskonalić swój warsztat  
i umiejętności. Przeczytanie tej książki na pewno się do tego przyczyni. 

Wojciech Mickunas

Książka powstała w ramach akcji szkoleniowej, prowadzonej przez 
Niemiecką Federację Jeździecką od 2005 roku, obejmującej liczne se-
minaria z zakresu tematyki klasycznej teorii jeździectwa. W niniejszej 
publikacji Christoph Hess odpowiada na wybrane pytania dotyczące 
praktyki i przedstawia sposób, w jaki każdy jeździec może z tych porad 
skorzystać. Zaczyna od analizy problemu, mającego najczęściej przyczy-
nę w podstawowym wyszkoleniu konia, po czym krok po kroku buduje 
koncepcję jego rozwiązania, w oparciu o przepuszczalność, równowagę 
oraz wzajemne zaufanie jeźdźca i konia.

• Dla jeźdźców zaawansowanych, zawodników i szkoleniowców
•  Nieodzowna pomoc w rozwiązywaniu problemów w podstawowym 

wyszkoleniu jeźdźca i konia
•  Porady z zakresu ujeżdżenia, skoków i WKKW
•  Podejście problemowe, analityczne, wynikające z praktyki i do stoso-

wania w praktyce

Christoph Hess urodził się w 1950 roku. Studiował 
pedagogikę, a od 1978 roku pracuje w Niemieckiej 
Federacji Jeździeckiej (FN). Przez 18 lat był kierowni-
kiem Federalnego Centrum Wyczynowego przy Nie-
mieckim Jeździeckim Komitecie Olimpijskim (DOKR), 
obecnie jest kierownikiem 
działu szkolenia i sekcji 
członków indywidualnych 

FN. Jest również międzynarodowym sędzią  
w ujeżdżeniu i wszechstronnym konkursie konia 
wierzchowego oraz zawodowym trenerem FN.
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