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Jak lepiej jeździć konno 36

Kto ma kontakt z koniem, jest za niego 
odpowiedzialny. Ta odpowiedzialność 
nie może być przenoszona i dotyczy 
każdego z nas, posiadającego konia, jeż-
dżącego konno lub wykorzystującego 
konia w inny sposób w jeździectwie albo 
w hodowli.

My, ludzie, na ogół możemy robić to, 
co chcemy. Koń takiej możliwości nie 
ma. Dlatego jesteśmy odpowiedzialni 
za utrzymywanie go i szkolenie zgod-
ne z jego naturą. Jako jeźdźcy musimy 
poświęcać dobremu samopoczuciu na-
szego partnera – konia – jak najwięcej 
uwagi. Jest to podstawą jego gotowości 
do zaangażowania, którego jako jeźdźcy 

potrzebujemy, spodziewamy się od na-
szych koni czy wręcz oczekujemy. Koń 
musi się cieszyć tym, co robi!

Tak właśnie należy rozumieć moje 
wskazówki skierowane do jeźdźców.  
W artykułach publikowanych w ubie-
głych latach, w większości na Forum PM, 
starałem się wypowiadać, zawsze mając 
na względzie dobro koni. Każdy z tych 
tekstów jest zamkniętą całością, co siłą 
rzeczy zadecydowało o powtarzaniu się 
pewnych odwołujących się do podstaw 
wskazówek dotyczących szkolenia.

Moim celem jest wpajanie jeźdźcom 
wiekszego zrozumienia i wrażliwości 
wobec koni, ponieważ tylko jeździec ro-

Wprowadzenie

„Dobre, 
prawidłowe 

jeździectwo to uczta 
dla moich oczu” 
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zumiejący reakcje swojego wierzchowca 
jest w stanie odpowiedzieć na nie we 
właściwy sposób. Dlatego należy uczyć 
się komunikowania z koniem. Przyswoje-
nie sobie niewerbalnego języka swojego 
konia, jego mowy ciała jest obowiązkiem 
jeźdźca.

Z kolei koń musi rozumieć jeźdźca – 
dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których 
pojawiają się problemy. W takich mo-
mentach chodzi najczęściej o niezrozu-
mienie przez konia poleceń jeźdźca. Wy-
nika ono z tego, że konie chcą z zasady 
wszystko robić prawidłowo. I tak się dzie-
je, jeśli oddziałuje się na nie poprawnie 
stosowanymi pomocami. Dlatego my, 
jeźdźcy, musimy koniom starannie „ob-
jaśniać” znaczenie pomocy jeździeckich  
i konsekwentnie – zawsze w ten sam 
sposób – je stosować.

Chcąc osiągnąć właściwe komuniko-
wanie się z koniem, jeździec musi wiele 
czasu poświęcić na własne szkolenie. Tyl-
ko osoba, który potrafi uzyskać w siodle 
równowagę w rozluźnieniu, jest w sta-
nie oddziaływać na konia z wyczuciem,  
a przy tym efektywnie. Działania po-
łowicznego konie nie zrozumieją. One 
potrzebują jednoznacznych instrukcji, 
bo tylko wtedy mogą realizować nasze 
życzenia.

We wszystkich moich wskazówkach 
kierowanych do jeźdźców stojących 
przed różnymi wyzwaniami zawsze 
opieram się na Klasycznej Teorii Jeździec-
twa, a więc na wytycznych dotyczących 
jeździectwa i powożenia Niemieckiego 
Związku Jeździeckiego (FN). Są one ab-
solutną podstawą. Nie wątpię przy tym, 
że niniejsza książka pomoże Czytelniko-
wi jeszcze lepiej zrozumieć te wytyczne. 
Kto ich nie zna, powinien je przeczytać 
– stanowią fundament naszego syste-
mu jeździectwa. Z jednej strony muszą 
być one konsekwentnie realizowane  
w praktyce, a z drugiej – dostosowywa-
ne indywidualnie do każdego przypad-
ku. Im lepiej jeździec potrafi zastosować 

teorię jeździectwa wobec swojego konia 
we wszystkich, także szczególnych sytu-
acjach, tym lepiej będzie się ze swoim 
wierzchowcem obchodził i na nim jeź-
dził. Dobre jeździectwo to wirtuozow-
skie współgranie wszystkich pomocy 
jeździeckich.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę 
na zawarte w aneksie (strona 183) wybra-
ne propozycje z literatury przedmiotu, 
głównie wydawnictwa FNverlag. Wybór 
ten odnosi się do tematów poruszanych 
w niniejszej książce, w związku z czym 
może być bardzo pomocny dla osób 
pragnących pogłębiać swą wiedzę. 

Dziękuję wszystkim jeźdźcom, których 
w ostatnich latach mogłem instruować. 
Niezależnie od ich stopnia wyszkolenia 
jeździeckiego, wieku, dyscypliny czy na-
rodowości – wiele się od każdego z nich 
nauczyłem: każdy jeździec, każdy koń 
był dla mnie nauczycielem i mistrzem. 
Wszystko, czego mogłem się nauczyć, 
ucząc innych, znajduje odzwierciedlenie 
w moich odpowiedziach. O jednej rzeczy 
powinniśmy zawsze pamiętać: wszyscy 
byliśmy kiedyś w tej dyscyplinie sportu 
początkującymi, a tylko niewielu z nas 
było dane zrobić w tym wspaniałym 
sporcie karierę.

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelni-
cy, życzę Państwu wielu odkrywczych 
przeżyć podczas lektury. Cieszyłbym 
się, gdyby rady, których udzielałem po-
szczególnym jeźdźcom, mogli Państwo 
wykorzystać na własny użytek jeździecki 
względnie w ramach swojego szkolenia.
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Kłus jest jedynym chodem konia, który 
jeździec może poprawić. Ale łatwiej to 
powiedzieć niż przekształcić „dreptani-
nę” wierzchowca w energiczny, zama-
szysty kłus.

Ten pięcioletni koń jest podjezdkiem, 
a więc młodym koniem w fazie rozwo-
ju. Drzemie w nim potencjał, który Pani 
może wyzwolić. Mam więc nadzieję, że 
w przyszłości nie będzie Pani zmuszona 

Koniec z krótkimi krokami 
w kłusie
Mam pięcioletniego wałacha, którego stęp i galop są bardzo dobre, ale kłus… Kupu-
jąc konia przed dwoma laty, miałam nadzieję, że kłus ulegnie poprawie dzięki dużej 
ilości pracy gimnastykującej, tj. przejściom, chodom bocznym itp. W końcu często 
się słyszy, że kłus jest jedynym chodem konia, na który jeździec może oddziaływać 
pozytywnie. Niestety, dotychczas mi się to nie udało. Koń nadal mniej lub bardziej 
„drepcze” w miejscu. Co można z tym zrobić?
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dosiadać „drepczącego” konia, u którego 
nie można poprawić jakości kłusa, i na 
pewno nie powinna Pani tracić otuchy.

Pragnę też na wstępie pogratulować 
Pani konia dysponującego bardzo do-
brym stępem i bardzo dobrym galo-
pem. Stęp jest chodem, który najmniej 
można poprawić działaniami jeździec-
kimi. Ten koń będzie się poruszał w stę-
pie w pewnym takcie i aktywnie. Będzie 
miał dobry wykrok z łopatki i wyraźnie 
przestępował ślady kończyn przednich 
tylnymi. Ponieważ stęp ma w konkursach 
ujeżdżenia mnożnik 2, ważne jest, żeby 
ujeżdżeniowcy nie uznawali w tym cho-
dzie żadnych kompromisów.

Galop jako przygotowanie  
do dobrego kłusa 

To, co powiedziano o stępie, dotyczy też 
galopu. Będzie Pani miała pod siodłem 
konia pewnie galopującego w trzytakcie 
pod górę, a więc dającego Pani uczucie, 
że przed siodłem „rośnie”. Jeżeli koń ma 
aktywne skoki galopu, ale o spokojnym 
przebiegu, to są one dobrą bazą do póź-
niejszej poprawy jakości kłusa. Przejścia 
z kłusa do galopu – i odwrotnie, z ga-
lopu do kłusa – uważam za ćwiczenia 
kluczowe, które pomogą Pani w dalszej 
poprawie jakości kłusa, a także galopu. 
Przejścia z dwutaktu w trójtakt – i od-
wrotnie – mają szczególną wartość gim-
nastykującą dla każdego konia. Dlatego 
tych przejść nigdy nie jest za wiele. Po-
winny być wykonywane w każdej jedno-
stce treningowej przez wszystkie nasze 
konie, ponieważ długotrwale poprawia-
ją równowagę, rozluźnienie i obszerność 
ruchów (w przypadku Pani konia zwłasz-
cza w kłusie).

Zakładam też, że potrafi Pani galopo-
wać przy równomiernej częstotliwości 
dużymi i małymi skokami galopu. Ma 
Pani konia przed sobą na pomocach ak-
tywizujących, a przy tym jest Pani w sta-
nie jeździć zarówno półsiadem, z jego 

różnymi możliwościami odciążania, jak 
też w dosiadzie ujeżdżeniowym. Bar-
dzo ważne, żeby galop miał czysty takt 
zarówno na prostej, jak i na łuku, i żeby 
stale istniał dobry ciąg do przodu. Jeżeli 
ma Pani to poczucie na swoim koniu, ist-
nieją dobre przesłanki do poprawy pracy 
w kłusie.

Galop i kłus są chodami dynamiczny-
mi. W tych chodach jest moment swo-
bodnego zawieszenia, w którym konie 
mogą uwypuklać grzbiet i wydłużać 
przez to mięśnie, co jest ważną przesłan-
ką do poprawy wydajności ich przebiegu 
ruchowego.

Z tego względu powinna Pani zwra-
cać w galopie uwagę, żeby koń wyko-
nywał duże skoki galopu z wyraźnym 
momentem swobodnego zawieszenia 
i żeby impuls tego chodu przejmowała 
Pani do kłusa. W przejściach z galopu do 
kłusa nie może Pani wstrzymywać konia 
ręką ani próbować redukować nią tempa. 
W chwili użycia rąk – co niestety zdarza 
się zbyt często – jeździec blokuje wykrok 
kończyn tylnych. To powoduje ogranicze-
nie impulsu i wtedy koń nie rozpoczyna 
kłusa obszernymi krokami, lecz „drepcze”. 
Dlatego ważne jest takie wykonywanie 
przejść z galopu do kłusa, żeby w siodle 
jeździec miał wrażenie nie tyle kończenia 
galopu, ile rozpoczynania kłusa.

UWAGA:
Nie należy kończyć galopowania, 
lecz rozpoczynać kłus. Jeździec 
działający ręką wstecz pracuje 
przeciw naturze konia. Należy 
nadal stosować pomoce aktywi-
zujące i odpuszczać rękami.

Różne rodzaje dosiadu

Zalecam Pani świadome stosowanie 
różnych rodzajów dosiadu w galopie. 
Galop półsiadem odpowiada kłuso-
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wi anglezowanemu. W galopie trzeba 
zapewnić jednakową jakość poszcze-
gólnych skoków – niezależnie od tego, 
czy się jedzie półsiadem, czy dosiadem 
ujeżdżeniowym. Zalecam wykonywanie 
przejść z galopu półsiadem do kłusa an-
glezowanego. Jeździec powinien mieć 
następujące wyobrażenie ruchu: prze-
chodzi z galopu pośredniego (a więc 
o wydłużonych skokach galopu) w kłus 
pośredni – a więc w kłus obszerny, nie 
forsowany, o przedłużonym momencie 
swobodnego zawieszenia. To wyobra-
żenie ruchu jest niezbędne, ponieważ 
wtedy jeździec „wchodzi” we właściwy 
sposób w ruch konia. To ważna przesłan-
ka, żeby koń kłusował dłuższymi krokami. 
Dla jeźdźca oznacza to większe podąża-
nie za ruchem konia w kłusie. Jest to jed-
nak możliwe tylko wtedy, kiedy jeździec 
wchodzi w ruch kłusa przy elastycznych 
stawach biodrowych, w rozluźnieniu 
i równowadze.

Oprócz jazdy kłusem ćwiczebnym 
i związanym z tym wchodzeniem w ruch 
kłusa szczególnie polecam kłus angle-
zowany. Dla większości jeźdźców kłus 
anglezowany jest łatwiejszy, łatwiej im 
wtedy znaleźć w siodle równowagę i się 
rozluźniać. Dla konia również kłus an-
glezowany jest często przyjemniejszym 
wariantem – w nim łatwiej się mu rozluź-
niać. Rozluźnienie jest ważną przesłanką, 
żeby dojść przez grzbiet do pełnego 
sprężynowania. Jeździec w żadnym razie 
nie powinien podejmować prób jazdy 
kłusem ćwiczebnym, dopóki sam się nie 
rozluźni i nie znajdzie równowagi. Każde 
usztywnienie w siodle prowadzi do ogra-
niczenia zdolności konia do sprężynowa-
nia i przez to do „dreptania”. 

Gdyby jednak koń mimo to zaczął 
„dreptać”, należy doprowadzić do prze-
stępowania śladów na łuku ustępowa-
niem od łydki, po to, żeby nieco przedłu-
żyć moment swobodnego zawieszenia 

Dosiad ujeżdżeniowy
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w kłusie. Pobudzi to konia do stopnio-
wego wrażliwego przyjmowania w roz-
luźnieniu łydki jeźdźca. To rozluźnienie 
jest ważną przesłanką do tego, żeby koń 
mógł stawiać kroki od tyłu przez grzbiet 
w naturalny sposób.

Ważny jest pierwszy krok kłusa

Przy zakłusowaniu ze stępa lub z zatrzy-
mania obowiązuje zasada rozpoczy-
nania pierwszego kroku od zadu, przy 
czym koń stawia kroki od tyłu jak naj-
głębiej pod środek ciężkości. Im lepiej 
się to udaje, tym efektywniejsza będzie 
później praca w kłusie. Dlatego jeździec 
powinien ruszać kłusem bardzo świado-
mie, tak przygotowywać zakłusowanie 
już w stępie lub w zatrzymaniu, żeby 
koń reagował wrażliwie na pomoce 
aktywizujące jeźdźca (użycie łydki i im-

puls do przodu ze stawów biodrowych 
– z korpusu jeźdźca). Należy przy tym 
pamiętać: tak, jak koń zakłusuje, tak też 
potem będzie kłusował. Gdyby nie ruszył 
kłusem energicznie od zadu, należy po 
kilku metrach przejść do stępa albo się 
zatrzymać i ponownie ruszyć kłusem. 
Ten etap należy powtarzać tak często, aż 
wierzchowiec będzie odpowiednio re-
agował na pomoce aktywizujące, a jeź-
dziec w siodle będzie miał wrażenie, że 
„silnikiem” konia jest zad.

Oprócz pracy na otwartej ujeżdżalni, 
ewentualnie w hali, wskazana jest jaz-
da w terenie, szczególnie nierównym – 
a więc pod górę i z góry – jak również 
po podłożu bardziej miękkim, a także 
twardszym. Jazda po podłożu bardziej 
miękkim jest dla wielu koni korzystna, 
bo motywuje je do pełnego sprężyno-
wania. Żeby jednak konia nie przeciążyć, 

Efektywne wyprostowanie się jeźdźca następu-
je z miednicy

Zbyt cofnięta miednica powoduje z zasady 
zaokrąglenie pleców i przemieszczenie głowy 
do przodu
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po podłożach bardziej miękkich należy 
jeździć tylko w krótkich nawrotach. Po-
dobny efekt można też uzyskać przez 
pracę na koziołkach.

Do szkolenia bardziej zaawansowa-
nego można też włączyć pracę w ręku1, 

1 Patrz: Zasady jazdy konnej. Zaawansowane wyszko-
lenie jeźdźca i konia, Polski Związek Jeździecki, 2004.  

żeby przez półkroki kłusa dojść w dłuż-
szej perspektywie do piaffów i pasażów. 
Przez tę pracę można polepszyć spręży-
nowanie kłusa i jego siłę wyrazu. 

Może powinna się Pani skontaktować 
ze specjalistą, który na podstawie swojego 
doświadczenia oceni Pani konia i udzieli 
Pani stosownych wskazówek? Taki spe-
cjalista zwróci uwagę na to, czy koń ma 
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z natury dobrą zdolność sprężynowania. 
Jest ona ważną przesłanką do udoskona-
lania kłusa. Być może zaleci Pani na przyk-
ład pracę na koziołkach. Gdyby jednak koń 
nie miał koniecznego minimum zdolności 
sprężynowania, polepszenie kłusa u niego 
będzie na dłuższą metę trudne.

Podsumowanie

Kłus jest chodem najtrudniejszym 
do jazdy pełnym siadem, a już po-
szerzanie kłusa do pośredniego 
względnie wyciągniętego wyma-
ga bardzo rozluźnionego dosiadu 
w równowadze.

Jeździec powinien sobie za-
dać pytanie, czy nie zakłóca na-

turalnej równowagi konia przez 
brak podążania za jego ruchem 
ze stawów biodrowych albo czy 
poprawia ten ruch przez aktywne 
„wchodzenie” weń.

To biernie-aktywne „wcho-
dzenie” w ruch kłusa jest bardzo 
ważne dla trwałego polepszenia 
jakości ruchu tego chodu. Do 
ograniczeń możliwości kłusa pro-
wadzą często nie ograniczone 
możliwości ruchowe konia, lecz 
brak podążania jeźdźca za jego 
ruchem. W tym konkretnym przy-
padku nie mogę tego oczywiście 
ocenić, ale chciałbym polecić Pani 
dokonanie oceny przez doświad-
czonego szkoleniowca.
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Jeżeli w trakcie szkolenia między klasą L 
i M jakość chodów ulega pogorszeniu, są 
powody do zaniepokojenia. Można jed-
nak takich błędów uniknąć.

Szkolenie konia stanowi zawsze wy-
zwanie dla jeźdźca. Przy opanowywaniu 
nowych lekcji i ćwiczeń dochodzi raz po 
raz nie tylko do trudności dotyczących 
tych zadań, lecz także generalnie do pro-
blemów związanych z przepuszczalnością 
konia, jego rozluźnieniem i równowagą. 
Ponieważ konie nie mogą z nami rozma-
wiać, musimy ich „wskazówki” starannie 
rejestrować i próbować wyciągać z nich 

prawidłowe wnioski. Każdy jeździec, któ-
ry zauważy, że podczas ćwiczenia lotnej 
zmiany nogi galopowanie, a więc jakość 
galopu konia, pogarsza się, musi dokonać 
starannej analizy przyczyny tego zjawiska 
i wyciągnąć z niego wnioski, mogące pro-
wadzić nawet do zmiany przeprowadza-
nego dotychczas treningu.

Dla wielu jeźdźców ujeżdżeniowców 
osiągnięcie poziomu M jest wyzwaniem, 
któremu niemal nie da się sprostać. Znaj-
dują się oni jednak w doborowym towa-
rzystwie, ponieważ nie ma chyba jeźdź-
ca, który w tej fazie szkolenia konia nie 

Drewniany galop
Mój siedmioletni wałach jest w miarę dobrze wyszkolony na poziomie klasy L. Teraz 
zamierzam opanować lekcje klasy M – lotną zmianę nogi w galopie i ciąg. Jedno 
i drugie zapowiada się od początku dobrze, ale brakuje nam oczywiście pewności.

Zastanawia mnie i niepokoi, że koń coraz bardziej traci podstawową jakość ga-
lopu. W siodle mam wrażenie, że jest to galop jakby „drewniany”. Obserwatorzy 
mówią, że koń nie wykonuje już dobrze skoków galopu inicjowanych od zadu. Czy 
postępuję błędnie w szkoleniu konia, czy może w tej fazie szkolenia pogorszenie 
galopu jest czymś zwykłym?

Sześć faz galopu z lewej nogi
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doświadcza komplikacji. Dlatego w takiej 
sytuacji szczególnie ważne jest korzy-
stanie z rady doświadczonego szkole-
niowca, który będzie starannie zwracał 
uwagę na konsekwentne przestrzega-
nie kryteriów skali wyszkolenia. Galop 
nie wykonywany energicznymi skokami 
od zadu i odczuwany jako „drewniany” 
nie jest dobrą podstawą do realizowania 
lotnych zmian nogi na wysokim pozio-
mie. To niezwykłe, że u Pańskiego konia 
te lotne zmiany nogi mimo to wychodzą 
w fazie początkowej przyzwoicie.

Jeżeli Pana koń jest szkolony zgodnie 
ze skalą wyszkolenia, należy szczególnie 
zwracać uwagę na utrzymanie w galo-
pie trójtaktu. Kiedy jego jakość spada, 
musi Pan dążyć do tego, żeby każdy 
pojedynczy skok galopu był dynamicz-
ny, efektywny (czyli wyrazisty, duży i ob-
szerny) i z większym zaangażowaniem 
(od zadu!). By to osiągnąć, wskazane 
jest wykonywanie na przemian dużych 
i małych skoków galopu. Im lepiej się to 
udaje, im pewniejszy jest każdy pojedyn-

czy skok, tym większe prawdopodobień-
stwo, że później lotne zmiany nogi będą 
się udawały bezproblemowo. Żeby kłus 
i galop były pełne wyrazu, jeździec musi 
podążać dosiadem w rozluźnieniu i rów-
nowadze w kierunku ruchu, a jego ręce 
muszą się „wczuwać” do przodu, w kie-
runku pyska konia.

Subtelne zgranie w czasie 
oddziaływania pomocy

Jeździec musi umieć wypracowywać 
pomocami aktywizującymi każdy poje-
dynczy skok galopu. Im lepiej to potrafi, 
tym lepsza będzie jakość galopu i tym 
pewniej będzie wykonywana każda lot-
na zmiana nogi czy każdy ciąg w galopie.

Należy zatem zawsze pamiętać, że 
lotne zmiany nogi będą wykonywane 
pewnie i wyraziście tylko wtedy, kiedy 
podstawowy galop będzie elastyczny, nie 
„drewniany”. Warunkiem wykonywania 
lotnych zmian nogi jest bardzo subtelne 
zgranie w czasie oddziaływania pomocy. 

Podparcie na trzech nogach w galopie
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Działanie to można wypracować tylko 
przez przyswojenie sobie wyczucia pra-
widłowego wykonania każdego pojedyn-
czego skoku galopu. Jednakże zbyt wolne 
galopowanie prowadzi z zasady do galo-
pu opieszałego, z utratą pewnego trójtak-
tu. Dotyczy to zwłaszcza koni mających 
z natury duży skok galopu. Jeżeli w takim 
przypadku każdy pojedynczy skok galopu 
nie będzie wykonywany do końca, może 
dochodzić do jego „drewnianego” prze-
biegu i tym samym wadliwego ruchu. 
Pomocne może być tutaj wydłużanie 
skoków galopu – najlepiej w półsiadzie – 
z dobrą tendencją do ruchu naprzód.

W przesunięciach w ciągu – tak 
w kłusie, jak i w galopie – często wystę-
pują analogiczne problemy. Powstają 
one zwłaszcza wtedy, kiedy jeździec 
myśli głównie o jeździe „poprzecznej”, 
a więc o „przesuwaniu konia w bok” na 
przewidzianej linii ciągu, nie uwzględ-
niając procesu wygimnastykowania 
zwierzęcia.

Ciąg jest ćwiczeniem nie należącym 
do naturalnych ruchów konia, dlatego 
wymaga bardzo starannego wypraco-
wania. W tym ćwiczeniu kłus musi być 
bardziej wyrazisty i „większy”. Przez ugi-
nanie wewnętrznej kończyny tylnej koń 
zyskuje na samoniesieniu i równowadze 
„pod górę”. Jeździec musi mieć w cią-
gu uczucie większego „wciągania” go 
w ruch, żeby dzięki temu jechać kłusem 
„większym” i bardziej wyrazistym. Gdyby 
to uczucie podczas wykonywania ciągu 
malało, ciąg należy natychmiast prze-
rwać i powrócić do ważnego ćwiczenia 
wstępnego: ponownie wykonywać dy-
namiczny kłus łopatką do wewnątrz albo 
na dużej wolcie względnie wydłużać kro-
ki na linii prostej. 

Generalnie obowiązuje zasada: ob-
niżająca się jakość kłusa wskazuje, że 
utracona została któraś ważna podsta-
wa. Dotyczy to także galopu, w którym 
w ciągu często gubi się wyraźny trójtakt. 
Wykonana poprawnie technicznie lekcja, 
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w której nie jest zapewniony takt, nie ma 
wartości. Jeździec musi sobie to raz po 
raz uświadamiać.

Jazda wymaga rozsądku

Wprowadzanie nowych ćwiczeń niekie-
dy dzieje się ze szkodą dla wspomnianych 
wyżej podstaw. Galopowanie przestaje 
być okrągłe, a kłus tak wyrazisty i dyna-
miczny jak na początku szkolenia. Dlate-
go ważne jest stawianie sobie celów reali-
stycznych, nie wywierających na jeźdźca 
presji. Im wyższe cele jeździec sobie sta-
wia, tym większe jest ryzyko postawienia 
koniowi zbyt wysokich wymagań. Mam 
tu na myśli nie tylko przeciążenie kondy-
cyjne, lecz również mentalne. Jeźdźcy 
często próbują korygować występujące 
w poszczególnych lekcjach trudności 
przez ciągłe powtarzanie. Uważają, że 
takie monotonne działanie jest dobrym 
sposobem na poprawę pracy konia. Z za-
sady nie prowadzi to do pożądanego 
efektu, lecz do pogorszenia chodów, a to 
z kolei do uczucia gorszego dosiadu i/lub 
do oporu konia. Dlatego jeździec musi 
odpowiednio reagować, gdy tylko jego 
uczucie w siodle ulegnie pogorszeniu. 
Musi wtedy najpierw poprawić założe-
nia – a więc zadbać o wyraźny kłus konia 
i okrągłe skoki galopu.

Podsumowanie

Odpowiedzialność jeźdźca
To my, jeźdźcy, jesteśmy odpo-
wiedzialni za wyszkolenie naszych 
koni, a także za to, w jakim wie-
ku wykorzystujemy je na danym 
poziomie. Jest to uregulowane 
w Regulaminie Konkursów Ujeż-
dżenia (LPO). Nie jest natomiast 
powiedziane, jak często jeździec 
może startować na koniu w zawo-
dach, a zwłaszcza jak ma go szkolić  
w domu.

Kiedy jeździec zauważa spadek 
gotowości konia do podejmowa-
nia wysiłku, może to wskazywać 
na dawanie mu zbyt trudnych za-
dań. Powinno to skłonić jeźdźca do 
podjęcia zmian w szkoleniu, ewen-
tualnie do zmniejszenia wymagań. 
Dlatego każdy jeździec powinien 
bardzo czujnie obserwować wierz-
chowca i zwracać uwagę na zmia-
ny w jego zachowaniu, bo tylko 
wtedy będzie mu on długo dostar-
czał radości i starał się realizować 
jego cele. Każdy dosiadający konia 
musi zadawać sobie pytanie: „Do 
czego jestem zdolny jako jeździec 
i w jakim stopniu mój koń zdolny 
jest realizować stawiane mu cele?”. 
Wymaga to pomocnych w samo-
ocenie rozmów ze szkoleniowcem. 
W dłuższej perspektywie wybór 
nieco skromniejszych celów czę-
sto zapewnia więcej radości w sio-
dle, a w efekcie więcej sukcesów  
i przyczynia się do długotrwałego 
utrzymania dobrego zdrowia ko-
nia. Każdy jeździec powinien być 
tego świadom. Niezależnie od am-
bicji jeźdźca najwyższym prioryte-
tem musi być zawsze dobro konia.
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Dla wielu ujeżdżeniowców właściwa 
praca rozpoczyna się dopiero od jazdy 
na munsztuku. Dlatego często pojawiają 
się pytania o to, kiedy koń staje się doj-
rzały do jazdy na munsztuku i czy w ten 
sposób nie można nawet eliminować 
względnie maskować ewentualnych 
błędów jeździeckich. Moja odpowiedź 
brzmi: „Koń da znać jeźdźcowi, kiedy 
będzie dojrzały do jazdy na munsztuku”.

Obowiązuje żelazna zasada: jazda na 
wędzidle nigdy nie trwa dla konia zbyt 
długo, natomiast zdarza się, że jest on 
kiełznany munsztukiem zbyt wcześnie  
i zbyt często. Przestawienie konia z wę-
dzidła na munsztuk jest krokiem o decy-
dującym znaczeniu.

Pytania do jeźdźca

Przede wszystkim każdy jeździec musi 
sobie najpierw zadać pytanie, czy jest 
w stanie jeździć na koniu na munsztu-
ku. Poza tym musi mieć świadomość, 
jakie właściwie warunki powinien speł-
niać jego koń, żeby był dojrzały do takiej 
zmiany.

Jeździec musi uzyskiwać dosiad  
w równowadze i rozluźnieniu, niezależny 
od wodzy. Brzmi to prosto, ale w praktyce 
stanowi poważne wyzwanie. Przed pod-
jęciem decyzji o jeździe na munsztuku 
jeździec powinien odpowiedzieć sobie 
samokrytycznie na pytanie, czy potrafi 
bez problemów jeździć na różnych ko-
niach na wędzidle, na różnych śladach,  
a podczas wykonywania różnych ćwi-
czeń jeździć z wodzami w jednej ręce. 

Tym sposobem sprawdza, czy potrafi 
siedzieć na koniu w równowadze i roz-
luźnieniu i podążać za jego ruchem.

Jeżeli ma jeszcze w tym zakresie jakieś 
braki, należy je wyeliminować za pomocą 
towarzyszących szkoleniu ćwiczeń do-
siadu, np. na lonży. Tylko jeździec podą-
żający za ruchem konia w równowadze  
i rozluźnieniu jest w stanie oddziaływać 
na niego z wyczuciem, a to zasadniczy 
warunek wrażliwego prowadzenia wodzy, 
które w jeździe na munsztuku jest jeszcze 
ważniejsze niż w jeździe na wędzidle.

Silniejsze działanie

Przy jeździe na munsztuku każde, nawet 
najlżejsze nabranie wodzy ma przez efekt 
dźwigni munsztuka znacznie silniejsze 
działanie niż w przypadku jazdy na wę-
dzidle. Wynika z tego, że na munsztuku 
powinien jeździć jeździec oddziałujący 
bardzo wrażliwie i w sposób przemyśla-
ny, ponieważ nadrzędnym celem jazdy 
przy użyciu takiego kiełzna jest dalsza 
poprawa czy udoskonalenie subtelne-
go zgrania oddziaływania pomocy –  
i w efekcie harmonii jeźdźca i konia.

Jeśli zaś chodzi o warunki dotyczące 
konia: sześć punktów skali wyszkole-
nia – takt, rozluźnienie, kontakt, impuls, 
wyprostowanie i zebranie – musi być 
systematycznie wypracowanych już na 
wędzidle. Koń musi się aktywnie poru-
szać od zadu przez grzbiet, szyję i poty-
licę do pyska, tak żeby jeździec wyczuwał 
w rękach energiczne wykroki kończyn 
tylnych. Grzbiet konia musi poruszać się 

Z wędzidła na munsztuk
Moja sześcioletnia klacz opanowała przyzwoicie wszystkie lekcje klasy L. Teraz chcę 
ją przestawić z wędzidła na munsztuk. Jak często powinna chodzić na początku 
na munsztuku, a jak często jeszcze na wędzidle? A może wędzidło w okresie prze-
stawienia należy całkiem odstawić? Kiedy można się zdecydować na pierwszy start 
w zawodach na munsztuku? Po czym się zorientuję, że klacz dobrze się czuje na 
munsztuku?
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elastycznie w górę i w dół. Koń powinien 
dawać jeźdźcowi wrażenie wciągania  
w jego ruch. Musi być „przed jeźdźcem”  
i reagować wrażliwie na jego pomoce ak-
tywizujące do przodu. Jazda na munsztu-
ku może być udana tylko wtedy, kiedy koń 
porusza się aktywnie – ale nie śpiesznie! 

Jak się to odczuwa?

Jeździec powinien czuć w obu rękach wy-
raźny ciąg konia do kiełzna, przez co uzy-
skuje się równomierną łączność z jego py-
skiem. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy 
koń naprawdę wydłuża się do ręki jeźdźca 
– i tym samym do leżącego w pysku wę-
dzidła. Ta gotowość konia do wydłużania 
się jest warunkiem podstawowym, które-
mu muszą towarzyszyć zaangażowane 
wykroki od zadu i dobre sprężynowanie 
przez grzbiet. Jeżeli jeździec będzie ak-
ceptował kompromisy w tej materii, przy 
jeździe na munsztuku będą one miały 
zdecydowanie bardziej ujemne skutki niż 
przy jeździe na wędzidle.

Dlatego przed podjęciem decyzji  
o jeździe na munsztuku należy przyjąć za-
sadę, że koń musi umożliwiać jazdę zgod-
ną ze skalą wyszkolenia – i to niezależnie 
od jego wieku. Niektóre konie są dojrzałe 
do jazdy na munsztuku w wieku sześciu 
lat, u niektórych ma to miejsce wcześniej, 
ale u większości dopiero później.

Maskowanie problemów?

Wielu jeźdźców wykorzystuje munsztuk 
dla maskowania określonych problemów 
jeździeckich. Jeźdźcy często używają 
munsztuków na koniach nie będących 
na „pewnym kontakcie”, nie szukających 
kiełzna, a więc nie wydłużających się do 
kiełzna, żeby przy pomocy munsztuka 
łatwiej uzyskiwać łączność z pyskiem ko-
nia. Jest to jednak niebezpieczna, wątpli-
wa decyzja, ponieważ w tym przypadku 
istnieje ryzyko, że przez efekt dźwigni 
munsztuka – tym większy, im dłuższe są 
działania munsztuka – tak jeżdżony koń 
usztywni muskulaturę, zablokuje zad  
i nie będzie już mógł elastycznie spręży-
nować przez grzbiet. Takie konie stają się 
często „ciasne” w szyi. „Wyciskają” mięś-
nie dolnej części szyi i otwierają pysk. 
Mogą wystąpić problemy z  językiem  
i różne inne negatywne zjawiska.

Ten błędnie rozumiany sposób jaz-
dy na munsztuku występuje zwłaszcza 
u jeźdźców nie mających świadomości 
znaczenia czynnika impulsu w skali wy-
szkolenia. Należy pamiętać, że nie da się 
prowadzić pracy zbierającej bez uprzed-
niego uzyskania impulsu w ruchu. Dlate-
go munsztuk jest stosowany często do 
błędnie rozumianego „zbierania konia 
od przodu do tyłu”, przy czym jeźdźcy 
zapominają o aktywizowaniu „silnika” 

Przy zapięciu łańcuszka zbyt 
luźno munsztuk „przepada”

Przy zapięciu łańcuszka zbyt 
ciasno munsztuk „sztorcuje”

Prawidłowo podwieszony łań-
cuszek – przy nabranej wodzy 
munsztukowej powstaje kąt 
około 45°
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wierzchowca, czyli zadu. Zamiast tego 
jeżdżą na koniu przez intensywniejsze 
oddziaływanie munsztuka, raczej bez 
impulsu do przodu i nieaktywnie.

Przed przystąpieniem do jazdy na 
munsztuku na młodym koniu jeździec 
powinien wypraktykować jazdę na ta-
kim kiełznaniu na dobrze wyszkolonych 
wierzchowcach. Tylko tą drogą może na-
brać prawidłowego wyczucia jeździec-
kiego.

Decydujące jest wyczucie

Przed przejściem z jazdy na wędzidle do 
jazdy na munsztuku należy skorzystać 
z porady instruktora w sprawie doboru 
munsztuka – o większym lub mniejszym 
kabłąku, o dłuższych względnie krót-
szych czankach i o długości, na jaką na-
leży zapiąć łańcuszek, żeby munsztuk nie 
był za bardzo naciągnięty ani nie przepa-
dał. Warto wypróbować różne munsztuki 
i wędzidła dodatkowe i zasięgnąć porady 
dotyczącej zapięcia munsztuka.

Przy jeździe na munsztuku dobrze jest 
korzystać regularnie z instrukcji szkole-
niowca. Tylko wtedy jeździec może na-
brać wrażliwego wyczucia łączności ręki 
z pyskiem konia, żeby dostrzegać, jak sta-
bilna powinna być łączność z wędzidłem 
munsztukowym lub z munsztukiem.

Szkoleniowiec zwróci uwagę na wyko-
nywanie przejść, które zawsze powinny 
sprawiać na jeźdźcu wrażenie sprężynu-
jących do jego ręki, a ta z kolei powinna 
być zorientowana w kierunku pyska ko-
nia. Objaśni też jeźdźcowi, jak wykony-
wać zakręty, w których jeździec prowadzi 
konia na wodzy zewnętrznej, bez „zak-
leszczania” wodzy munsztukowej.

Jeździec musi przyswoić sobie odda-
wanie wodzy zewnętrznej na tyle, na 
ile wymaga tego ustawienie i zgięcie 
konia. Należy na to zwrócić szczególną 
uwagę, ponieważ ścięgierz munsztuka 
łatwo przesuwa się w pysku, co jest dla 
konia bardzo nieprzyjemne. Przy niewła-

ściwym jego wykorzystywaniu można 
doprowadzić nawet do obrażeń podnie-
bienia lub żuchwy. Dlatego najwyższym 
priorytetem powinno być prowadzenie 
wodzy z dużym wyczuciem. Kiedy koń 
znajduje się „przed jeźdźcem”, można go 
aktywizować subtelnym działaniem po-
mocy i powodować, że będzie „dążył do 
ręki jeźdźca”.

W celu nabrania właściwego wyczucia 
jazdy na munsztuku zalecam zdecydo-
wanie się na prowadzenie wodzy „trzy 
do jednej”: obie wodze munsztukowe  
i lewą wodzę wędzidłową jeździec ujmu-
je w lewą rękę. Prawą wodzę wędzidłową 
prowadzi prawa ręka. Przy takim prowa-
dzeniu wodzy kiełzno munsztukowe leży 
w pysku spokojnie. Jest to dla konia (i nie 
tylko) ważne na początku szkolenia na 
munsztuku, ponieważ umożliwia spokoj-
ną aktywność pyska i poprawia stałą łącz-
ność oraz samoniesienie w równowadze.

Nie ma żadnych sprawdzonych 
recept

To, jak często powinien być stosowany 
munsztuk, zależy od konkretnego konia. 
W fazie początkowej wystarcza jeżdże-
nie na munsztuku mniej więcej dwa 
– trzy razy w tygodniu. Zalecam także 
relaksowe jeżdżenie od czasu do czasu 
na munsztuku w teren – np. stępem po 
treningu ujeżdżeniowym na otwartym 
placu. Dla konia jazda na munsztuku 
powinna stać się w dłuższej perspekty-
wie czymś zupełnie normalnym, także 
wtedy, kiedy nie jest gimnastykowany 
ujeżdżeniowo. Z wędzidła w żadnym ra-
zie nie rezygnowałbym na dłuższy czas.  
Z zasady powinno być ono wybierane 
zawsze, a munsztuk należy stosować 
tylko okresowo. W pracy podstawowej –  
a ona jest najważniejsza w procesie gim-
nastykowania i szkolenia konia – wędzi-
dło ma zawsze pierwszeństwo.

Przygotowanie konia do pierwszego 
startu w zawodach na munsztuku za-
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leży od tego, jak dobrze reaguje on na 
munsztuk „w domu”. Koń powinien szu-
kać łączności z ręką jeźdźca, bez napie-
rania na wędzidło munsztukowe i kieł-
zno munsztukowe albo „chowania się” 
za tymi kiełznami. Jeździec musi mieć 
wrażenie, że koń „przechodzi przez 
rękę”, a więc „ciągnie” do przodu, kiedy 
jeździec przechodzi z chodu wyższego 
w niższy albo z tempa wyższego na niż-
sze. To „przechodzenie przez rękę jeźdź-
ca” powinno być uczuciem, do którego 
jeździec podczas jazdy na munsztuku 
dąży i które powinien mieć na uwadze 
możliwie w każdym czasie. Wyrabianie 
sobie tego uczucia jest procesem dłu-
gotrwałym, mającym dla mnie osobiście 
większą wartość niż opanowywanie róż-
nych specjalnych lekcji ujeżdżeniowych.

Działanie munsztuka

O działaniu munsztuka decydują:
1. Siła i kształt kiełzna munsztukowego, 

tak zwany kabłąk (lub inaczej – swobo-

da języka). Kabłąkiem określa się mniej 
lub bardziej wysklepione (do 4 cm) 
ukształtowanie środka ścięgierza. Im 
wyższe i węższe jest to wysklepienie, tym 
bardziej język trafia w tę przestrzeń, przez 
co boki ścięgierza bardziej oddziałują na 
żuchwę konia. Uwypuklenie kabłąka 
ścięgierza niemal nigdy nie mieści języka 
konia całkowicie, wobec czego powsta-
je dotkliwy punktowy ucisk na boczne 
krawędzie języka, jeżeli munsztuk jest 
stosowany nieprawidłowo.

2. Długość i stosunek długości części 
bocznych, podzielonych na tak zwa-
ne czanki górne i czanki dolne. Sto-
sunek długości powinien wynosić od 
1:1,5 do 1:2. Ten stosunek w powiązaniu 
z łańcuszkiem decyduje o sile działania 
munsztuka. Im dłuższe są czanki dolne 
w stosunku do czanek górnych, tym 
większa jest siła oddziałująca przez tę 
dłuższą drogę. Także munsztuki z krót-
kimi czankami dolnymi mogą w zależ-
ności od  stosunku czanek górnych do 
dolnych wywierać znaczny nacisk.

Trzymanie wodzy (3:1): wodza munsztukowa (linia kreskowana) jest trzymana przez jeźdźca w le-
wej ręce, między palcem środkowym i serdecznym
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3. Prawidłowe zapięcie łańcuszka poło-
żonego w dołku podbródka. Ma ono 
wpływ na to, czy munsztuk działa 
silniej na żuchwę, czy też przez paski 
policzkowe na potylicę konia.

Bestandteile der Kandarenzäumung:
1 Englisches Reithalfter
2 Backenstück der Kandare
3 Backenstück der Unterlegtrense
4 Trensenzügel
5 Kandarenzügel
6 Unterlegtrense
7 Kandarengebiss
8 Kinnkette

1

2
3

4

5

6

7
8

Części składowe ogłowia munsztukowego: 
1 – nachrapnik angielski; 2 – policzko 
munsztukowe; 3 – policzko wędzidełka 
munsztukowego; 4 – wodza wędzidłowa;  
5 – wodza munsztukowa; 6 – wędzidełko;  
7 – munsztuk; 8 – łańcuszek

Podsumowanie

Ważne jest świadome obserwo-
wanie mowy ciała konia, żeby 
zobaczyć, czy podczas jazdy na 
munsztuku dobrze się czuje. Nale-
ży przy tym zwracać uwagę m.in. 
na aktywność pyska, wyraz pyska/
głowy – oczy, uszy – i trzymanie 
ogona. Trzeba zadać sobie pyta-
nie, czy koń porusza się przez całe 
swoje ciało, spokojnie oddycha, 
czy zbytnio się nie poci i czy jeź-
dziec może podążać elastycznie 
za jego ruchem. Jeżeli odpowiedź 
na wszystkie te pytania jest pozy-
tywna, można wyjść z założenia, 
że kryteria impulsu i wyprostowa-
nia konia zostały wypracowane 
prawidłowo, zwierzę czuje się pod 
jeźdźcem dobrze i dojrzało do jaz-
dy na munsztuku. Wtedy możliwe 
są pierwsze starty w zawodach  
z zastosowaniem tego kiełzna.






