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PRZEDMOWA

Wyobraźmy sobie taką scenę. Liczne zebranie oficerów kawa- 
lerji (z nielicznymi wśród nich niestety, nakształt rodzynków 
w wielkanocnym mazurku z czasów kryzysowych, cywilnymi pana
mi i paniami, zajmującymi się poważnie sportem jeździeckim), na 
którem zjawia się autor niniejszej książki. Gdyby ktoś z pośród 
obecnych w tern gronie zwróci! się do całego towarzystwa ze stereo
typowym zwrotem: „Państwo pozwolą - pan major Królikiewicz”, 
czy nie odkrzykniętoby mu zgodnym chórem, że w tern gronie pan 
major nie potrzebuje być nikomu przedstawiany, że go wszyscy 
znają świetnie, że pamiętają żywo jego powodzenia na torach zawo
dów w kraju, w Nicei, w Rzymie i w Ameryce, że taki konwenans to
warzyski, na tern zebraniu, w odniesieniu do tego przybysza, jest 
najzupełniej zbędny.

Jak popularna w kołach jeździeckich osoba autora tej książki, 
jego męska, rasowo kawaleryjska, pełna energji i sprężystości syl
wetka, znana jest każdemu, kto ma coś do czynienia z koniem, a za
tem nie potrzebuje nomenklatora, tak i pojawiająca się jego 
książka nie wymaga, mojem zdaniem, ni wstępów, ni rekomendacji, 
ni reklamy.

Więcej tedy dla fasonu, nieśmiertelnego kawaleryjskiego faso
nu, niż dla jakiegokolwiek innego celu, zwrócił się do mnie o napi
sanie wstępu do jego książki stary kolega po szwoleżerskiej, a jesz
cze przedtem po beliniackiej, chwalebnej służbie, boć przecie pod 
rozkazami Beliny, w polu, jako podrostek, prawie dzieciak, zaczął 
pan major Królikiewicz swą kawaleryjską karjerę i jeździecką ter- 
minatorkę.
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Skoro się jednak już tak stało, skoro pan major nie dal się prze
konać i nie uległ moim argumentom, że najlepszym dla jego książki 
wstępem jest jego sława jeździecka, aureola zwycięstw licznych i za
szczytnych, uporem, zaciętością, ryzykiem i umiejętnością wywal
czonych, chcę, korzystając z użyczonego mi miejsca, przypomnieć 
czytelnikom tej książki, że podwaliną tej sławy i powodzenia była, 
poza wrodzonemi zdolnościami i temperamentem, niezwykle wy
trwała, nieustanna, sumienna i cierpliwa praca nad sobą samym 
oraz nad poznaniem konia, jego możliwości i jego natury szlachet
nej i ofiarnej we współpracy z jeźdźcem, ale tak wszechstronnie 
czulej i wrażliwej, równie łatwo ulegającej doświadczonemu, jak 
psującej i narowiącej się, nieraz nieuleczalnie, pod ręką nie
wprawną, nerwową lub niecierpliwą.

Nam, Polakom, wydaje się niestety nazbyt często, że w dziedzi
nie sztuki jeździeckiej tradycyjne, dziedziczne zdolności starczą za 
wszystko.

Dlatego nie od rzeczy będzie przypomnieć w tem miejscu słowa 
genjalnego wynalazcy Edisona, którym zapytany raz o istotę genju- 
szu, odpowiedział:

- Genjusz to 99% pracowitego potu i 1% natchnienia.
Owocem właśnie tego pracowitego potu, długoletniego do

świadczenia własnego, wzbogaconego naukami i krytycznemi spo
strzeżeniami, wyniesionemi z pobytu w uniwersytetach jeździec
kich, Pinerolo, Tor di Ouinto i Saumur, jest niniejsza książka.

Zawarte w niej jasne, proste, a systematyczne wskazówki i rady, 
w jaki sposób należy pracować nad sobą i koniem, aby opanować 
skoki nietylko dla celów konkursowych, lecz także w celu zdobycia 
koniecznej swobody w poruszaniu suę w terenie, będą nieocenioną 
pomocą dla każdego prawego kawalerzysty, dla każdego rzetelne
go jeźdźca.

Panu majorowi Królikiewiczowi za opracowanie tej książki, 
a Wojskowemu Instytutowi Naukowo-Oświatowemu za jej wyda
nie, należy się niekłamana, szczera, wdzięczność od wszystkich 
zwolenników pięknego sportu jeździeckiego.

Wieniawa.
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OD AUTORA

ZNACZENIE SPORTU KONNEGO W ROZWOJU 
KULTURY FIZYCZNEJ CZŁOWIEKA

Od niepamiętnych czasów, odkąd koń zaczął służyć człowieko
wi, uprawiany jest w różnych formach sport jeździecki i niewątpli
wie nie zginie on tak długo, jak długo to piękne i pożyteczne zwie
rzę będzie istnieć wśród nas.

Sport jeździecki zajmuje wśród innych dziedzin sportu szcze
gólną pozycję ze względu na to, że związany jest nierozłącznie z ho
dowlą konia i sprawą obronności kraju.

Hodowla konia, tego jedynego w swoim rodzaju żywego moto
ru, ma i długo jeszcze będzie miała duże znaczenie w naszej gospo
darce rolnej. Niezależnie od ogromnego rozwoju techniki i postę
pującej w naszym kraju motoryzacji, mającej coraz szersze, lecz nie 
całkowite i nie wyłączne zastosowanie w rolnictwie koń żywy będzie 
niezastąpionym uzupełnieniem koni mechanicznych. Podobnie 
dzieje się i w innych krajach wybitnie uprzemysłowionych, w któ
rych rozwija się nieustannie hodowla konia. Konie naszej hodowli 
znane są na rynkach zagranicznych, a wznowienie ich eksportu, 
który już rozpoczęto, ma duże możliwości rozwoju. Nasza hodowla 
wydajnego konia roboczego, a także użytkowego konia szlachetne
go oraz wierzchowego osiąga coraz wyższy poziom.

Sport konny nie może być przekreślony ani zaniedbany szcze
gólnie w krajach, w których istnieją warunki oraz konieczność go
spodarcza utrzymania rozwoju hodowli konia i do których od wie
ków po dzień dzisiejszy należy także Polska.
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Na przestrzeni dziejów, gdy koń służył nie tylko za narzędzie 
pracy, lecz jednocześnie peinit niepoślednią rolę w obronie kraju, 
byl w historii Polski okres przewagi konia, który odegra! decy
dujące znaczenie w wielu bitwach. Świetne zwycięstwa, które odno
sili nasi przodkowie, a które rozstrzygały niejednokrotnie losy na
szego państwa, zawdzięczają oni głównie umiejętności właściwego 
użycia konia w boju.

Dzisiaj postęp techniki, motoryzacji i lotnictwa prawie zupełnie 
usunął masowe użycie konia w walce.

To szlachetne i oddane zwierzę nie przestało jednak być nadal 
niezbędnym, użytecznym przyjacielem człowieka w jego gospodar
stwie i w jego gospodarce państwowej. Rola konia nie jest bynajm
niej zakończona, zarówno w rozwoju sztuki jeździeckiej i sportu, 
jak i w podnoszeniu kultury fizycznej człowieka.

Trudna i niebezpieczna nieraz walka o podporządkowanie sobie 
konia, o zmuszenie go do posłuszeństwa, a jednocześnie o zdobycie 
jego pełnego zaufania - to dla młodego jeźdźca znakomita szkoła 
opanowywania własnych nerwów, tak szkodliwych w pokonywaniu 
wszelkich trudności, zarówno w pracy nad koniem jak i tych, które 
czekają każdego z nas w życiu na każdym odcinku czy stanowisku 
i w obcowaniu z ludźmi.

Sport konny zarówno u jeźdźca jak i konia wyrabia tężyznę fi
zyczną, zręczność, odwagę, inicjatywę i szybką orientację.

Praca nad koniem, rozwijanie jego możliwości chętnego służe
nia nam urabia nie tylko zalety konia, lecz uczy nas cierpliwości 
i wytrwałości.

Uprawianie sportu konnego sprzyja poznaniu przymiotów ko
nia. Stwarza to ogromne pole do ujawnienia się dobrych instynktów 
człowieka, a zarazem szerokie możliwości do wyładowania jego 
energii i zamiłowań sportowych w szlachetnym współzawodnic
twie.

W Polsce międzywojennej sport konny, jakkolwiek mógł się po
szczycić wybitnymi osiągnięciami na najpoważniejszych, międzyna
rodowych torach hippicznych świata i igrzyskach olimpijskich, 
sławiąc wysoko polską sztukę jeździecką - nie spełnił całkowicie 
swojej roli społecznej. Był to bowiem sport wybitnie elitarny, upra
wiany z natury rzeczy prawie wyłącznie przez wojskowych (przewa
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żnie oficerów broni jezdnych) oraz w nieznacznym stopniu przez 
bogatych ziemian posiadających na to środki materialne.

W atmosferze kultu dla szlacheckiej tradycji jazdy konnej zagu
bione zostały wielkie możliwości rozpowszechniania sportu jeź
dzieckiego wśród szerokich mas ludności pracującej, a w szczegól
ności wśród wiejskiej i miejskiej młodzieży.

Udostępnienie uprawiania jeździectwa najszerszym masom 
miłośników konia i sportu wymaga dłuższego czasu i większej pracy 
organizacyjno-przygotowawczej niż upowszechnienie innych dys
cyplin sportu. Toteż dzisiaj, gdy nadszedł czas i stworzone zostały 
odpowiednie warunki rozwoju dla tej odrębnej, o wielkich, zu
pełnie specyficznych trudnościach dyscypliny - możemy obecnie 
powoli i stopniowo dążyć do upowszechniania i rozwoju jeździec
twa.

W przeświadczeniu, że książka ta przyczyni się w pewnej choćby 
mierze do urzeczywistnienia tych zadań - oddaję ją do użytku na
szych młodych kadr jeździeckich, pragnących uprawiać sport wyż
szego rzędu - j azdę wyczynową.

KRÓTKI ZARYS HISTORII JAZDY I ROZWOJU 
SPORTU KONNEGO

Jednym z najdawniejszych sportów jest jazda konna. Sport hip
piczny był uprawiany już w starożytnej Grecji, a o treningu konia 
i jeździe konnej pisał Xenofont w dziele „Hippika i Hipparch”. Jaz
da konna jest ściśle związana z historią wojen i w nich też trzeba 
szukać jej początków. Równolegle z ewolucją taktyki rozgrywania 
bitew na polu walki i z rozwojem techniki zmieniają się na prze
strzeni dziejów poglądy na użycie broni jezdnych i konia.

Stosownie do nowych potrzeb i do nowych warunków kształtują 
się różne szkoły jeździeckie, powstają nowe kierunki i systemy. Me
tody szkolenia jeźdźca i konia ulegają w pewnych okresach poważ
nym zmianom.

Położenie geograficzne, klimat, gleba, teren i jego konfiguracja 
odegrały niewątpliwie doniosłą rolę w rozwoju i kierunku sztuki 
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jeździeckiej w poszczególnych krajach. Za kolebkę współczesnej 
sztuki jazdy konnej uważa się Italię, gdzie w początkach XVI wieku 
w Neapolu powstaje pierwsza akademia jazdy.

Od tego czasu notujemy szereg głośnych nazwisk twórców sztu
ki jeździeckiej jak: Griso (1662 r.), założyciel neapolitańskiej aka
demii i jego uczeń Pignatelli, Francuz Pluvinel Salomon de la Bru- 
el, Saint-Antoine, wreszcie sławny francuski jeździec, koniuszy kró
la Ludwika XV, de la Guerineire, którego należy uważać za właści
wego reformatora współczesnej sztuki jeździeckiej. Wydaje on 
w roku 1773 dzieło pod tytułem „Ecole de Cavalerie”. Z tą chwilą 
powstała szkoła jazdy, tzw. Maneżowej - klasycznej. Przez długie 
lata prawidła tej szkoły będą niezmienne, szeroko stosowane nie
mal we wszystkich krajach i szkołach, a niektóre jej zasady, oczywiś
cie z pewnymi zmianami, zachowały się niemal po dzień dzisiejszy. 
Gueriniere był tym, który w miejsce dosiadu widlowatego z odchy
lonym w tył tułowiem (rys. 1), jaki był zalecany jeszcze od czasów 
Xenofonta, wprowadza dosiad, który stosujemy właściwie do dzi
siaj, tj. póiwidlowaty i pólfotelowy.

Rys. 1. Dosiad widłowaty
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1. Jeździectwo u schyłku XIX stulecia - szkoły maneżowe

Państwa, w których sztuka jeździecka osiągnęła pełny rozkwit, 
tj.: Włochy, Austria, Węgry, Francja, Hiszpania, Niemcy, Rosja 
i Szwecja - ugruntowały swoje szkoły jazdy na zasadach szkoły ma- 
neżowej zreformowanej przez Gueriniere’a osiągając bardzo wyso
ki poziom. Wszystkie wymienione państwa, kultywując jazdę mane- 
żową, mają swoich licznych, wybitnych przedstawicieli o głośnych w 
ówczesnym świecie jeździeckim nazwiskach, którzy doprowadzili 
sztukę jazdy maneżowej do ogromnej perfekcji.

Koń ujeżdżony ówczesnym systemem maneżowym zgodnie 
z wymaganiami tej szkoły ma sztucznie uformowaną sylwetkę oraz 
narzuconą mu przez jeźdźca we wszystkich chodach i ruchach nie
naturalną równowagę. Wysoka postawa zganaszowanej szyi, piono
we, a często cofnięte ustawienie głowy, zawsze podstawiony, o nie
ustannie napiętych mięśniach zad, będący motorem konia - 
wpływają na efektowne, lecz mało wydajne jego ruchy. W swoich 
ruchach nieustannie przez mało elastycznego, sztywnego jeźdźca 
krępowany koń, pozbawiony jakiejkolwiek własnej inicjatywy - 
długie lata jednostronnie szkolony, obramowany zawsze i wszędzie 
poklepującymi łydkami i stale napiętymi wodzami, nadmiernie ob
ciążony i naciskany sztywnym dosiadem jeźdźca, nie mógł w pełni 
rozwinąć swych naturalnych, cennych przymiotów w terenie.

W ten sposób, uprawiając sztukę dla sztuki w jeździe maneżowej 
oraz wysokiej szkole jazdy, przygotowując konia do efektownych 
ruchów na równi paradnych placów i pokazów ujeżdżenia - zagu
biono właściwy sens przygotowania konia do jazdy terenowej, wy
robienia i rozwinięcia jego przyrodzonych cech, praktycznego ich 
zastosowania oraz wykorzystania przy pokonywaniu trudności i na
turalnych przeszkód terenowych.

W końcu ubiegłego stulecia wypływa na widownię świata hip
picznego James Fillis1, jeździec maneżowy uprawiający również 
tzw. „wysoką szkołę”, którą produkuje się w cyrkach. Konie jego 
z niebywałą precyzją wykonują ruchy znane i nowe, dotąd nieznane 
zupełnie. Konie te cechuje wysoka postawa, ogromna akcja i do 

1. Fillis James (1834-1913), angielski instruktor jazdy konnej, twórca klasycznej szkoły jazdy tzw. ma- 
neżowej lub fillisowskiej.
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maksimum wyrobione sztuczne ruchy. Fillis od pierwszego dnia 
pracy z koniem używa sztucznych chwytów, polegających na pracy 
nie tylko pod siodłem lecz w ręku, co ma na celu nadanie koniowi 
równowagi i oswojenie go z wędzidłem, munsztukiem i łydką.

Podobnie pracuje nad koniem również nauczyciel Filłisa (Bau- 
cher), lecz Fillis nadaje tej pracy inny kierunek, bardzo konse
kwentnie dążąc do uzyskania szczególnie wysokiej postawy, nie
zbędnej dla ujeżdżonego wysoką szkolą konia cyrkowego. Biorąc 
za zasadę energiczny ruch konia naprzód, Fillis jest jednym z pierw
szych, który stara się uzgodnić głęboki dosiad jeźdźca z minimal
nym przeciwdziałaniem ruchom konia. W swoim dziele „Zasady 
ujeżdżania i jazdy” dowodzi, że jego konie są równie dobre w tere
nie jak na ujeżdżalni. Jest to teoretycznie postępowa myśl, mająca 
na celu przygotowanie konia uniwersalnego w użyciu.

Skuszona ponętnym hasłem Rosja carska angażuje Filłisa na 
stanowisko instruktora jazdy do oficerskiej szkoły kawaleryjskiej, 
na którym przebywa od 1989 do 1906 roku. Jego system zostaje 
wprowadzony do instrukcji ujeżdżania koni i regulaminu nauki jaz
dy konnej. Fillis umiera w Paryżu w 1912 roku w wieku 78 lat. 
Ostatniego konia, jak sam mówi, najlepiej ujeździł mając lat 74.

2. Nowa szkoła

W pierwszych latach obecnego stulecia w szkole kawaleryjskiej 
w Pinerolo pod Turynem we Włoszech - początkowo wzorowanej 
na słynnej wiedeńskiej szkole maneżowej - powstaje nowa szkoła 
jazdy. Rewolucyjny kierunek w jeździectwie stwarza, opracowuje 
i wprowadza w życie instruktor jazdy, kapitan Fedderico Caprilli. 
Jego zupełnie nowoczesne poglądy wybiegają daleko naprzód. Ce
lem jego jest jazda terenowa. Tworzy on nową metodę ujeżdżania 
koni wręcz przeciwną Fillisowi. Caprilli uznaje tylko naturalną 
równowagę konia. Widząc, że dosiad oraz zasady jazdy maneżowej 
stoją w jaskrawej sprzeczności z jazdą terenową - szczególnie przy 
pokonywaniu nierówności terenowych i przeszkód - Caprilli drogą 
nieustannych prób i eksperymentów, obserwując konia w różnych 
momentach jego zachowania się i pracy, poszukuje takiego dosiadu 
i dostosowania się jeźdźca do konia, które byłyby zgodne z natural
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nym ruchem i układem zwierzęcia, a czego ówczesne szkoły mane- 
żowe zupełnie nie znały. Zastosowanie pomocy, chwytów i ćwiczeń 
jest u Caprilliego dużo prostsze, dostępniejsze i łatwiej uchwytne 
nawet dla przeciętnego jeźdźca.

Odtąd jazdę systemem naturalnym uprawiać mogą nie tylko 
nieliczni wybrani. Szkolenie konia, które idzie w kierunku - prak
tycznego wykorzystania go w terenie bez domieszki zbędnych ćwi
czeń - daje Włochom w sporcie konnym, a w szczególności w poko
nywaniu przeszkód terenowych i w skokach, wyniki dotąd nie- 
osiągane.

W roku 1906 system Caprilliego, tzw. Naturalny, zostaje oficjal
nie uznany w szkolnictwie włoskim. Jego twórca, mianowany sze
fem ekwitacji, ginie tragicznie w rok później na skutek wypadku 
z koniem w czasie swych codziennych, niebezpiecznych ćwiczeń 
w terenie.

3. Supremacja włoskich jeźdźców w skokach przez przeszkody

Od wprowadzenia nowej szkoły Caprilliego hegemonia Wło
chów w sporcie konnym jest zapewniona na szereg lat. W skokach 
przez przeszkody będą oni bezkonkurencyjnie dzierżyli pierwszeń
stwo i to z ogromną przewagą, mimo że ich konie nie mogą się rów
nać co do jakości z końmi innych potęg hodowlanych.

Szkoła w Pinerolo osiąga szybko sławę wszechświatową. Wszyst
kie niemal najwybitniejsze, o starej tradycji i dumie szkoły świata 
delegują najzdolniejszych przedstawicieli swego jeździectwa do Pi
nerolo na kursy i przeszkolenie celem zapoznania się z kierunkiem 
i metodą nowej szkoły naturalnej - z której Włosi są tak dumni, lecz 
nie zazdrośni. Ich wspaniała kultura obdarzyć może hojnie cały 
świat. Czynią to Włosi bez zastrzeżeń również w jeździectwie, 
dzielą się swymi osiągnięciami z koleżeńską życzliwością i wiedząc 
równocześnie, że trudno im będzie utrzymać swoją najwyższą pozy
cję, gdy szkołę naturalną zastosują w jeździectwie państwa znacznie 
bogatsze w zasoby końskie.

System Caprilliego święci triumfy na wszystkich stadionach hip
picznych świata. Stosowany w terenie i w skoku, mając ogromną 
przewagę nad najsławniejszymi szkołami - wnika w życie jeździec
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kie z żywiołową silą. Nie mogły się mu oprzeć żadne najbardziej 
konserwatywne akademie jeździeckie, jak Saumurska Szkoła Jazdy 
we Francji czy niemiecki Hanower.

4. Słaba strona włoskiej szkoły

Na podstawie moich osobistych obserwacji (z rocznego pobytu 
w szkołach włoskich Pinerolo i Tor di Quinto oraz w Saumur w la
tach 1933-1934) doszedłem do przekonania, że Włosi niewątpliwie 
nieco odeszli od ustnych wskazań Caprilliego. Zrywając całkowicie 
z przeszłością maneżu, poważnie zaniedbali ujeżdżenie konia, za
prawiając się wraz z nim zbyt jednostronnie w terenie i skoku. Przez 
długie jeszcze lata zwolennicy tak starej jak nowej szkoły we wszyst
kich krajach, gdzie się ona pojawiła, toczyli zażarte boje twierdząc, 
że nigdy nie da się ze sobą pogodzić tych dwu krańcowo różniących 
się kierunków.

Najmniej spodziewali się tego oczywiście Włosi. A jednak najle
piej zrobili ci, którzy poszli na ustępstwa, ci którzy umieli połączyć 
i wykorzystać system Caprilliego w terenie i skoku, zachowują 
w ujeżdżaniu konia bogate doświadczenia szkoły maneżowej przy 
nieco zmodyfikowanym uwspółcześnionym dosiadzie włoskim tak 
w jeździe polowej jak i na ujeżdżalni.

Minie 17 lat (w tym 4 wojenne) od powstania nowej naturalnej 
szkoły Caprilliego do chwili, gdy w zawodach międzynarodowych 
wystartują Polacy. Sport konny, szczególnie dział skoków przez 
przeszkody i jazdy terenowej, rozwija się ogromnie. Osiągnięcia są 
rekordowe - poziom wymagań, zarówno w stosunku do konia jak 
i jeźdźca bardzo poważny.

W tym też dziale supremacja Włochów trwa nieustannie. Ich na
turalny kierunek wszędzie zwycięża, zyskując pełne uznanie i zasto
sowanie u innych narodów.

5. Początki jeździectwa połskiego po I-szej wojnie światowej

W latach przedłużonej u nas I-szej wojny światowej 1918-1920 
znalazła się w szeregach naszej kawalerii pewna ilość fachowców, 
profesorów jeździectwa wysokiej klasy. Byli to Polacy, którzy odbyli 
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służbę w ówczesnych armiach zaborczych, głównie w austriackiej 
i rosyjskiej konnicy.

Najsilniejszą grupę o najwyższych kwalifikacjach i doświadcze
niu stanowili oficerowie słynnego instytutu jeździeckiego w Wied
niu, jak: Adamowicz, Kossak, Gieszkowski, Poten, Brabec, Bzow
ski i inni.

Z armii rosyjskiej przyszli: znakomity znawca jeździectwa i do
skonały instruktor Leon Kon oraz wybitni indywidualni jeźdźcy 
Ekse i Rómmel1, ten ostatni służył w rosyjskiej piechocie.

1. Rómmel Karol (1888-1967), polski jeździec, 3-krotny olimpijczyk (1912 - w barwach Rosji, 1924 
11928 - w barwach Polski). Brązowy medalista olimpijski (1928 - Wszechstronny Konkurs Konia 
Wierzchowego zespołowo). Przed I wojną światową, służąc w piechocie armii rosyjskiej, zakwalifi
kował się do olimpijskiej reprezentacji Rosji. Podczas igrzysk w Sztokholmie pechowo stracił medal. 
Po I wojnie światowej wstąpił do polskiej kawalerii. Podpułkownik kawalerii, uczestnik kampanii 
wrześniowej, konsultant filmowy do spraw jeździeckich.

Wszyscy wyżej wymienieni wezmą żywy udział, każdy w swojej 
specjalności, w kształtowaniu się polskiego kierunku jazdy i metod 
szkolenia, w budowie pierwszych zrębów naszego jeździectwa 
i sportu konnego.

Prace prowadzono początkowo w czasie trwającej wojny na 
skróconych kursach przeszkolenia kawaleryjskiego w Przemyślu, 
Tarnowie, Warszawie i w Starej Wsi pod Warszawą. W tym czasie na 
wszystkich kursach naukę jazdy konnej i ujeżdżenia koni opierano 
na zasadach szkoły austriackiej - maneżowej i polowej, gdyż obsa
dę instruktorską stanowili wówczas wyłącznie sami, najwybitniejsi 
spośród Polaków, absolwenci słynnego wiedeńskiego Reitlehrin- 
stytutu - akademii jeździeckiej.

Rómmel, który w rosyjskim wojsku miał okazję poznać znako
mitych jeźdźców rosyjskich Pieszkowa i Rodiznkę (ten ostatni 
uczeń Caprilliego odbył przeszkolenie w Pinerolo) - przywozi do 
Polski i wprowadza w ten sposób drogą pośrednią bakcyl włoskiej, 
naturalnej szkoły zresztą w pewnej części skażonej. Wywołuje to 
oczywiście duże spory i sprzeciwy wśród instruktorów i kierowni
ków wyszkolenia jeździeckiego wzorowanego na renomowanej 
szkole austriackiej.

Ziarno postępowego przewrotu, jednakże nie bez plew i chwa
stów zanieczyszczających właściwy kierunek włoskiej szkoły, rzuco
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ne na podatną, urodzajną i obfitującą wówczas w młode talenty jeź
dzieckie polską glebę - zaczęło wkrótce bujnie kiełkować.

Mimo trwającej ciągle jeszcze dla nas wojny projektowany jest 
udział polskiego jeździectwa X VII Igrzyskach Olimpijskich w An
twerpii w 1920 r. Pod kierunkiem Rómmla szkoli się w Warszawie 
od marca tego roku kilkunastu zawodników wybranych spośród 
najzdolniejszych wówczas jeźdźców z trzech prowadzonych szkól 
oraz około 30 koni. Trwająca wojna całkowicie przekreśliła te 
pierwsze plany sportowe i do udziału Polski w Igrzyskach Olimpij
skich nie dochodzi.

W jesieni 1920 r. po zawarciu pokoju rosyjskiego organizuje się 
Obóz Szkolny Kawalerii w Grudziądzu. Tam rozpoczyna się nor
malna nauka, szkolenie i przeszkalanie oficerów i podoficerów 
broni jezdnych również w zakresie podstawowych wiadomości 
praktycznych oraz teoretycznych z dziedziny jazdy konnej i ujeżdż
ania koni.

Prowadzona jest również jazda sportowa oraz od roku 1921 
pierwszy specjalny tzw. kurs podinstruktorów jazdy konnej. Szefem 
ekwitacji szkoły grudziądzkiej jest pik. Adamowicz a instruktorami 
są ppłk. Kossak, Brabec, Kónig, Winnicki, Piotrowski i inni. W za
kresie jazdy sportowej uprawiane są: jazda terenowa, popularnie 
wtedy zwane konkursy hippiczne, czyli konkursy skoków przez 
przeszkody, konkursy ujeżdżania konia wierzchowego, biegi na 
przełaj z przeszkodami i wyścigi z przeszkodami oraz rajdy.

W grudniu 1922 roku w Obozie Szkolnym Kawalerii w Gru
dziądzu zostaje powołana do życia druga z kolei grupa sportowa 
przygotowująca się do mających się odbyć w Paryżu w 1924 r. VIII 
Igrzysk Olimpijskich.

Poza szefem ekwitacji płk. Adamowiczem, który nadawał ogól
ny kierunek w jeździe konnej całemu Obozowi Szk. Kawalerii - in
struktorami w tej specjalnej grupie olimpijskiej byli oficerowie po
chodzący z b. armii rosyjskiej: Leon Kon oraz nieco później przy
dzielony Dymitr Ekse.

Tymczasem w Warszawie w I pułku szwoleżerów, już od 1921 ro
ku dzięki ogromnemu poparciu i jeździeckim zamiłowaniom osobi
stym dowódcy, płk. Jana Głogowskiego - pracuje się dużo w zakre
sie szerzenia jazdy sportowej. Za przykładem swego dowódcy i pod 
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jego okiem jeżdżą sportowo obowiązkowo prawie wszyscy oficero
wie. Pracuje tu intensywnie między innymi Rómmel oraz dosko
nały, niezwykle odważny i śmiały jeździec sportowy, pułkownik Za
horski. Wszystkich porywa i ogarnia jakaś niesamowita gorączka 
pracy i zapał.

W ujeżdżalni i na przyległych terenach przykoszarowych, 
w miejscu gdzie dzisiaj znajduje się Stadion Wojska Polskiego - od
bywają się często ćwiczenia i pokazy. Na czoło wysuwa się zdecydo
wanie nikomu dotąd nie znany, młody jeździec, porucznik A. Króli
kiewicz1. Dwukrotnie w r. 1921 i 1922 w publicznych zawodach kon
nych w Warszawie, w których oprócz najlepszych polskich jeźdźców 
z Rómmlem na czele uczestniczą dwaj oficerowie kawalerii 
włoskiej. Królikiewicz za każdym razem na swym niepozornym ko
niu Jaśku zdobywa w najcięższym konkursie najwyższą nagrodę. - 
Zaszczytna honorowa nagroda puchar „Naczelnego Wodza”, a za 
drugim razem „Naczelnika Państwa”, zdobyte na poczciwym wete
ranie wojny światowej Jaśku - stały się niewątpliwie bodźcem do 
wytężonej pracy i sukcesów.

1. Królikiewicz Adam (1894-1966), polski jeździec, brązowy medalista olimpijski w skokach przez
przeszkody (Paryż, 1924, na koniu Picador). Major 1 Pułku Szwoleżerów, uczestnik kampanii wrze
śniowej, w latach 1953-1964 trener i konsultant filmowy do spraw jeździeckich. Zmarl na skutek wy
padku przy nakręcaniu filmu Popioły Wajdy.

Wczesną wiosną, w pierwszych dniach kwietnia 1923 roku, do 
Nicei i Rzymu na międzynarodowe zawody konne zostaje wysłana 
pierwsza, reprezentacyjna ekipa jeźdźców polskich w składzie pik 
Zahorski, mjr Rómmel i por. Królikiewicz oraz 9 koni. Jeźdźcy pol
scy wracają z dużymi sukcesami w postaci 40 nagród w tym: 2 pierw
sze - Zahorski w Nicei i Królikiewicz w Rzymie, 9 drugich, 6 trze
cich i reszta dalszych.

Jak już wspomniano, w grudniu 1922 roku w Obozie Szkolnym 
Kawalerii w Grudziądzu zorganizowała się grupa olimpijska przed 
VIII Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Jednocześnie podobna 
grupa konkurencyjna istnieje od roku 1923 do 1924 w Warszawie 
przy I pułku szwoleżerów. Obsada instruktorska w grupie Gru
dziądza: Kon, Ekse oraz jeźdźcy: Komorowski2, Antoniewicz, Cho- 
jecki, Skupiński, Rago, Szosland3, Brzeziński, Wolski, Poniatowski, 
Kulig i inni.
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W warszawskiej grupie olimpijskiej tzw. „Przygotowawczej Gru
pie Sportu Konnego” pracują: jej instruktor pik Zahorski, Róm- 
mel, Królikiewicz, Dobrzański1, Zgorzelski, Dziadulski i Suski.

2. Komorowski Tadeusz, pseudonimy Korczak, Bór, Lawina, Znicz (1895-1966), w czasie I wojny świa
towej oficer austriacki, od 1918 w Wojsku Polskim. W okresie międzywojennym pełnił m.in. funkcje 
zastępcy dowódcy 9 pułku ułanów i komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Uczestnik wojny 
obronnej Polski 1939, następnie współorganizator i dowódca Organizacji Wojskowej Krakowa, któ
ra w styczniu 1940 weszła w skład Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). W latach 1940-1941 komendant 
okręgu i obszaru krakowskiego ZWZ, od lipca 1941 zastępca Komendanta Głównego ZWZ, między 
17.VII.1943 a 2.X.1944 sprawował stanowisko Komendanta Głównego Armii Krajowej. Wraz 
z rządem na emigracji i jego delegatem na kraj J. S. Jankowskim powziął decyzję o rozpoczęciu Po
wstania Warszawskiego 3O.IX. 1944 mianowany przez rząd emigracyjny wodzem naczelnym Polskich 
Sił Zbrojnych. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii, aktywnie uczestnicząc w życiu politycznym emi
gracji polskiej. W latach 1947-1949 sprawował urząd premiera rządu na emigracji.

3. Szosland Kazimierz (1894-1944), polski jeździec. Wicemistrz olimpijski w drużynowym konkursie 
skoków przez przeszkody (1928). Major 2 Pułku Ulanów Grochowskich. Uczestnik kampanii wrze
śniowej (1939).

1. Dobrzański Henryk, pseudonim Hubal (1896-1940), polski jeździec, instruktor jazdy konnej, major 
Wojska Polskiego. Zdobywca Pucharu Narodów w Nicei w 1925, wielokrotny reprezentant Pol- 
ski.Bral udział w wojnie obronnej 1939. Po jej zakończeniu wraz ze swoim oddziałem kontynuował 
walkę z okupantem niemieckim w Górach Świętokrzyskich, a później w lasach spalskich. Zginął 
w bitwie pod Anielinem 30.IV.1940.

W rezultacie z obu grup dokonuje się wyboru składu jeździec
kiej reprezentacji na VIII Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w nastę
pującej obsadzie:
a) w dziale wszechstronnego konkursu konia wierzchowego - 

Rómmel, Komorowski, Suski i Szosland;
b) w dziale konkursu skoków „Puchar Narodów (Prix des Na- 

tions) - Rómmel, Dziadulski, Królikiewicz, Szosland.
Przed Igrzyskami Olimpijskimi w drodze do Paryża jeźdźcy pol

scy wzięli udział w międzynarodowych zawodach konnych w Szwaj
carii - Lucerna.

W silnej konkurencji około 110 koni Włochów, Francuzów, Bel
gów, Niemców, Węgrów i gospodarzy, startując tylko w konkursach 
skoków przez przeszkody, Polacy zdobyli ¥4 ogólnej ilości nagród 
łącznie z pierwszymi, które otrzymali: Dziadulski, Szosland i Króli
kiewicz.

Na Igrzyskach Olimpijskich nasza grupa startująca w ze
społowym wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w kon
kurencji 13 drużyn zajęła 7 niepunktowane miejsce.

Grupa startująca w zespołowym konkursie skoków „Prix de Na- 
tions” przy udziale 11 drużyn zajęła 6 miejsce.
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Start polskich zawodników na pierwszych w historii polskiego 
jeździectwa i sportu paryskich Igrzyskach Olimpijskich - przyniósł 
nam zaszczytną 3 indywidualną nagrodę - brązowy medal zdobyty 
przez Królikiewicza na „Picadorze” w konkursie skoków „Prix de 
Nations” - Puchar Narodów.

Odtąd z żadnych z następnych Igrzysk Olimpijskich, w których 
nasi jeźdźcy wezmą udział, nigdy nie wrócą oni bez laurów, każdo
razowo wciągając na jeden z trzech zwycięskich masztów polskie 
biało-czerwone barwy narodowe.

Od roku 1923 polscy jeźdźcy uczestniczą w licznych imprezach 
międzynarodowych za granicą i w kraju, odnosząc bardzo poważne 
sukcesy. Niejednokrotnie zwyciężamy Włochów, z którymi jako 
z niezwalczoną potęgą w tym dziale sportu przez długie lata musiał 
liczyć się cały świat jeździecki.

Polskie jeździectwo staje się groźnym przeciwnikiem tam, gdzie 
startują jego przedstawiciele.

Na przestrzeni od 1923 do 1939 r. jeźdźcy polscy startowali poza 
Warszawą: 17 razy w Nicei, 7 razy w Rzymie, 2 razy w Londynie i Al- 
dershot (Anglia), 3 razy w Nowym Jorku, 2 razy w Lucernie, 4 razy 
w Tallinie i Rydze, Neapolu, Mediolanie, Brukseli, Spass, Fonta
inebleau, Budapeszcie, Bukareszcie, Berlinie, Sopocie, Insterbur- 
gu oraz na VIII, IX i XI Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się 
w latach 1924,1928 i 1936 kolejno w Paryżu, Amsterdamie i Berli
nie.

Udział w IX Olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 r. przyniósł 
nam 3 medale brązowe za III nagrodę zespołową we wszechstron
nym konkursie konia wierzchowego - Antoniewicz na klaczy „Mo
ja Miła”, Rómmel na klaczy „Donesse”, Trenkwald1 na wal. „Lwi 
Pazur” oraz 3 medale srebrne za II nagrodę zespołową w konkursie 
skoków o Puchar Narodów w składzie: Antoniewicz na wał. „Red- 
gledt”, Gzowski na wal. „Milord”, Szosland na wal. „Alli”.

1- Trenkwald Józef (1897-1956), polski jeździec. Brązowy medalista olimpijski we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego (1928 - drużynowo). 2-krotny zdobywca Pucharu Narodów (1931). 
Major 8 Pułku Ulanów imienia księcia J. Poniatowskiego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 
(bitwa pod Kockiem), jeniec oflagu Mumau. Po wojnie w Wielkiej Brytanii.

W X Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r. udział na
szych jeźdźców i koni nie doszedł do skutku z powodu odmowy na 
ten cel kredytów.
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W XI berlińskich Igrzyskach Olimpijskich w 1936 r. jeźdźcy nasi 
w składzie: Kawecki1 na „Bambino”, Kulesza na „Toście” i Rojce- 
wicz na „Arlekinie” wywalczyli 3 srebrne medale za zajęcie II ze
społowego miejsca we wszechstronnym konkursie konia wierzcho
wego.

1. Kawecki Zdzisław (1902-1941), polski jeździec, srebrny medalista olimpijski (1936 - Wszechstron
ny Konkurs Konia Wierzchowego drużynowo). Rotmistrz 10 Pułku Strzelców Konnych Małopol
skich, uczestnik kampanii wrześniowej, zamordowany w Katyniu.

Startując po raz pierwszy w 1926 r. w Nowym Jorku przy udziale 
jeźdźców Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Belgii, Holan
dii i Hiszpanii - zawodnicy polscy w składzie: Toczel na „Hamle
cie”, Szosland na „Redgledt’cie” i Królikiewicz na „Jacku” (w bar
dzo trudnych warunkach z powodu spóźnionego przyjazdu i długiej 
uciążliwej podróży morskiej) zdobyli Puchar Narodów.

Podobny sukces powtórzyli nasi jeźdźcy Antoniewicz, Rómmel, 
Starnawski, Zgorzelski i Gzowski na tej samej arenie Madison Squ- 
are Garden w Nowym Jorku jeszcze dwukrotnie w latach następ
nych.

Oto pola wspaniałych walk sportowych uwieńczone licznymi 
sukcesami i wielkimi zwycięstwami naszych jeźdźców i koni.

Pierwsze sukcesy i zwycięstwa na międzynarodowych zawodach 
konnych w Nicei, Rzymie, Lucernie oraz na Igrzyskach Olimpij
skich w Paryżu, odniesione przez kilku naszych czołowych jeźdź
ców, wzorujących swój sposób jazdy i przygotowania konia na syste
mie naturalnej szkoły włoskiej - stały się podatnym podłożem do 
przewrotu, jaki miał nastąpić w naszym jeździectwie.

Po roku 1924 następują poważne zmiany w systemie nauki 
w Grudziąckiej Szkole Jazdy, która od chwili jej założenia aż dotąd 
pozostawała pod wyraźnymi wpływami austriackich maneżowych 
metod szkolenia, ponieważ szef ekwitacji i większość ówczesnych 
instruktorów była absolwentami wiedeńskiego słynnego instytutu 
jazdy. Nie bez zgrzytów, oporów i walk przychodzi „nowa era”. Za
równo zwolennicy i przeciwnicy szkoły maneżowej polegającej na 
długiej, mozolnej, pedantycznej pracy podporządkowania sobie 
konia o efektywnie wyrobionych ruchach i postawie - jak też przy
jaciele i zacietrzewieni wrogowie nowego, naturalnego kierunku 
włoskiego, szybko idącego do bardziej terenowych, pociągających 
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sportowo wyników - ścierają się zawzięcie do upadłego. Spór ten 
toczyć się będzie przez szereg lat, choć już tylko teoretycznie. 
W praktyce bowiem zwycięstwo w przygotowaniu jeźdźca i konia 
do pokonywania terenu wraz z jego przeszkodami i do skoków od
nosi naturalny, włoski system Caprilliego nie tylko u nas, lecz z bie
giem lat na całym świecie.

Początkowo, jak łatwo zapalna młodzież, poszliśmy może zbyt 
krańcowo za niezupełnie zgruntowaną szkołą włoską. Z biegiem lat 
nabrawszy doświadczenia przekonaliśmy się, że system naturalny 
ma nie tylko same zalety, lecz również posiada dość poważne braki. 
Będąc znakomitą, lecz jednostronną zaprawą konia i jeźdźca w te
renie i skoku - w czym utwierdziły mnie moje spostrzeżenia jako 
obserwatora w latach 1933-1934 podczas mego rocznego pobytu 
w szkołach jeździeckich w Pinerolo i Tor di Quinto we Włoszech - 
okazało się, że system naturalny ma poważną lukę w ujeżdżaniu ko
nia.

Potwierdza to fakt, że od szeregu lat, gdy po śmierci Caprilliego 
Włosi całkowicie zerwali ze szkołą maneżową, górując bezapelacyj
nie w dziale skoków przez przeszkody, nie odegrali oni nigdy po
ważnej roli we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego na 
żadnych Igrzyskach Olimpijskich.

W rezultacie po okresie prób i zdobyciu pewnych doświadczeń 
polska szkoła jazdy dość szybko ukształtowała swój własny kieru
nek. Wykorzystując z dużym wyczuciem i umiarem dodatnie cechy 
szkoły maneżowej w połączeniu z zaletami szkoły włoskiej Capril
liego, wkroczyliśmy jedni z pierwszych w Europie na właściwą dro
gę postępu i rozwoju.

Podobnie zresztą, choć nieco później, postąpili, tak bardzo zda
wałoby się nieustępliwi w swym maneżowym kierunku, dumni ze 
swej hanowerskiej szkoły Niemcy, którzy właśnie dzięki temu w os
tatnich latach przedwojennych bezapelacyjnie osiągnęli pozycję 
najgroźniejszych w jeździectwie przeciwników. Nawet zarozumiali 
i nieprzystępni z powodu swej rzekomej wyższości Francuzi, którzy 
do dnia dzisiejszego w swej słynnej od wieków szkole w Saumur 
kultywują jazdę maneżową, uprawiając tradycyjny, historyczny ka
ruzel - musieli jednak choć niechętnie pogodzić się z przyjęciem od 
nie bardzo łubianych swych sąsiadów Włochów ich zdobyczy w po
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staci wprowadzenia systemu Caprilliego w jeździe terenowej i sko
kach.

Burzliwy, bujny, pełen namiętności i zapału był ten okres na
szych wieloletnich poszukiwań prawdy czerpanej z bogatych już 
wówczas obcych źródeł, gotowych doświadczeń i wzorów, które 
pragnęliśmy przeszczepić na nasz grunt. Najłatwiej było nie tracąc 
czasu zdecydować się na przyjęcie metod jednej z najbardziej reno
mowanych szkól z najbardziej renomowanych szkól maneżowych, 
tj. austriackiej, której szereg wybitnych przedstawicieli instrukto
rów mieliśmy u siebie. Nie doszło jednak do tego. Zaczęło się prze
trawianie obcych podstaw szkolenia, wyłuskiwanie i oczyszczanie 
dobrego, zdrowego ziarna od niepotrzebnych lub szkodliwych na
leciałości, zbytecznych i obcych naszemu duchowi, małopostępo- 
wych bądź skostniałych tradycji, fasonów i zasad. Nie obeszło się 
bez zażartej walki, w której ścierały się wzajemne antagonizmy, 
osobiste ambicje i zacietrzewienie zwolenników różniących się 
krańcowo idei. Nie wyszło to na złe naszemu formującemu się 
wówczas jeździectwu. Polska szkolą jazdy w krótkim stosunkowo 
czasie zdała chlubnie swój trudny egzamin. Dzięki głośnym sukce
som naszych jeźdźców i koni odpowiednio przygotowanych młoda 
grudziądzka szkoła jazdy zyskała rozgłos za granicą. W rezultacie 
czego obce państwa zaczęły wysyłać przedstawicieli swego jeździec
twa do nas na naukę i przeszkolenie. W okresie od 1929 do 1939 go
ściliśmy na rocznych i dwuletnich kursach jeźdźców Stanów Zjed
noczonych ameryki Północnej, Węgrów, Szwedów, Łotyszów i Es
tończyków. Grudziądz stal się Mekką polskiego jeździectwa.

Odbudowując dzisiaj jeździectwo i sport konny w Polsce mamy 
zadanie o tyle łatwiejsze, że posiadamy gotowe już i wypróbowane, 
najbardziej nowoczesne własne wzory oraz kilku żyjących jeszcze 
wśród nas, doświadczonych fachowców tego trudnego działu szko
lenia i sportu.
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CZĘSC PIERWSZA

1. WSTĘP

Zdolność, umiejętność, pewność, chęć i śmiałość pokonywania 
przeszkód przez wierzchowego konia sportowego jest dzisiaj jed
nym z koniecznych warunków jego ujeżdżenia i świadectwem jego 
wartości.

Nie zaniedbując podstawowej pracy nad dokładnym ujeżdże
niem konia i wyszkoleniem jeźdźca czy to dawnym, klasycznym sys
temem maneżowym czy nowym, naturalnym - należy równolegle 
przygotować ich obydwu do skoku.

Trudno tutaj poruszać i roztrząsać sprawę zalet i wad równowagi 
każdego z wyżej wymienionych systemów. Każdy system można 
uznać za dobry, jeśli spełnia swe zadanie, tj. wyrabia wszechstron
nie konia i przygotowuje go do spełnienia wymagań jeźdźca w jak 
najkrótszym czasie, nie niszcząc konia, lecz rozwijając. Poza tym 
każdy system jest dobry, jeśli daje jeźdźcowi to, czego od konia 
żąda.

Skala i zakres wymagań stawiane jeźdźcowi oraz koniowi przez 
poszczególne istniejące dzisiaj szkoły mogą być i są różne. Świadczą 
one o poziomie i wartości sztuki jeździeckiej danego kraju, danej 
narodowości, o jej tradycji, o postępie czy zasklepieniu się, o prak
tycznej przydatności w sporcie lub o jej zaniku.

Nasz polska szkoła, nasz ustalony z biegiem lat kierunek, oparty 
w zasadzie na doświadczeniach znakomitych szkół klasycznych 
w połączeniu z zaletami nowoczesnej szkoły włoskiej, stawia nasze
mu jeździectwu i sportowi konnemu ambitne, raczej wysokie i nie
przeciętne wymagania. Idą one przede wszystkim w kierunku prak
tycznego, postępowego zastosowania jeździectwa w ramach rozwo
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ju kultury fizycznej człowieka oraz równocześnie właściwego 
kształtowania rozwoju konia naszej polskiej hodowli.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że chcąc by koń był dobrym 
skoczkiem, chcąc z nim podążać we wspólnym wysiłku, nie można 
pominąć pracy nad jego ujeżdżaniem i nad sobą. Hołdując zaś tym 
czy innym prądom, dawnej szkole maneżowej, czy nowszej włos
kiej, nie wolno w żadnym z tych kierunków wpaść w szkodliwą prze
sadę, która w latach międzywojennych, w okresie kształtowania się 
polskiej szkoły jazdy była jednym, najważniejszym bodaj powodem 
wzajemnej niezgody zwolenników tych krańcowo równych syste
mów.

Każda z wymienionych szkół miała bezsprzecznie swoje dobre 
i złe strony. Wykazało je najlepiej, najjaskrawiej życie. Ono kazało 
najzagorzalszym przeciwnikom pójść na ustępstwa i znaleźć tzw. 
złoty środek.

Nie trzeba więc zamykać się w ujeżdżalni, ani też od niej zbyt 
stronić. Nie należy żądać od konia takich czynności i pracy, które 
by były stratą czasu, a co gorsze, zabijały czy umniejszały jego 
zdolności i zalety przyrodzone, niekiedy wprawdzie może ukryte, 
lecz na pewno istniejące. Zalety te posiada każdy, dobry, szlachetny 
koń, a od właściwej pracy jeźdźca zależy rozwinięcie ich.

Ile narodów, tyle prawie istnieje szkól o różnych metodach. Ka
żda ma pretensje do jakiegoś własnego systemu. Wiemy jednak, że 
wszystkie szkoły, oparte na klasycznej jeździe maneżowej, są mniej 
lub więcej do siebie podobne, z wyjątkiem nowoczesnej szkoły 
włoskiej, w której zagadnienie ujeżdżania konia według zasad kla
sycznych szkół maneżowych lub zasad nawet tylko do nich zbliż
onych raczej nie istnieje.

Jeżeli natomiast chodzi o sztukę jazdy konnej w skokach przez 
przeszkody, o zachowanie się jeźdźca i konia w terenie i w skoku, 
należy bezstronnie przyznać, że wszystkie dzisiejsze szkoły przy
swoiły sobie włoski sposób jazdy, wykorzystując cenne zalety natu
ralnego systemu - systemu Caprilliego.

Włoska naturalna szkoła jazdy, zwana też systemem Caprillie
go, zaczęła się kształtować na przełomie ubiegłego i obecnego stu
lecia (ściśle między rokiem 1893-1906) w słynnych wojskowych 
szkołach jeździeckich Pineroło pod Turynem i w Tor Di Quinto pod 
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Rzymem. System ten oparty był na zasadach przystosowania jazdy 
konnej i przygotowania konia wyłącznie do warunków terenowych.

Nowy naturalny system jazdy wszedł w życie w roku 1906, jako 
oficjalnie uznany kierunek ekwitacji włoskiej.

Krótsze strzemiona (w stosunku do dawnych szkól mane- 
żowych), tułów jeźdźca lekko poddany do przodu, gotowy zawsze 
towarzyszyć koniowi w ruchu; oswobodzenie i odciążenie grzbietu 
oraz zadu, a przeniesienie ciężaru na łopatki bliżej środka ciężko
ści, jak również największa swoboda ruchów konia, a głównie jego 
grzbietu, szyi i głowy oraz podążanie jeźdźca za nią - oto główne za
sady nowej, włoskiej szkoły, określające zachowanie się jeźdźca 
w terenie i skoku. Zasady te są uznane już obecnie w jeździe sporto
wej przez wszystkie dawniejsze szkoły, bez względu na to, na jakich 
są zbudowane podstawach, jaką drogą, maneżową czy naturalną, 
mniej czy bardziej, kroczą do swego celu.

Niewątpliwie istnieją w poglądach między poszczególnymi ' 
szkołami pewne różnice i odchylenia, lecz dotyczą one raczej szcze
gółów i metod szkolenia, a nie samej idei. Trzeba stwierdzić, że teo
retycznie wszystkie szkoły jednakowo wyraźnie podkreślają ko
nieczność przestrzegania wyżej opisanych zgrubsza zasad włoskiej 
szkoły odnośnie zachowania się jeźdźca i konia w skoku.

Fot. 1. Pełna najgorszych wad sylwetka jeźdźca i konia w skoku.
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Jednakże różnice w zapatrywaniach na sposoby nauki przygoto
wania jeźdźca i konia do skoku, stanowiące metodę każdej szkoły, 
mają dużą rozpiętość. Nic też dziwnego, że u jednych jeźdźców ko
nie idą na przeszkody z zadziwiającym spokojem, uwagą i skupie
niem, lekko, pewnie i śmiało dając sobie z nimi radę, niemal płyn
nie przez nie galopując, dotykając rzadko lub zgoła nieszkodliwie. 
Tymczasem konie innych jeźdźców prą, pędząc z rozdartym py
skiem, skacząc ponad potrzebę lub niezręcznie, ryzykownie od
wrotnie wygiętym grzbietem, wiszącymi nogami, uderzającymi 
o przeszkody (fot. 1). Rzadziej natomiast można spotkać obraz 
pięknego ruchu zwierzęcia i człowieka, którzy zgodnym wysiłkiem 
pokonują teren czy tor przeszkód (fot. 2).

Fot. 2. Wzorowy dosiad jeźdźca i układ konia w skoku.

Żeby to osiągnąć, jeździec i koń muszą być należycie wyszkoleni 
i przygotowani.

Warto się zatem zastanowić, czego będziemy żądali od naszego 
wierzchowca?

Jeśli ma on być użytecznym koniem sportowym, a więc i skocz
kiem, będziemy wymagali, żeby był nam najmilszym spośród 
zwierząt towarzyszem, posłusznym, uległym, chętnym, a zarazem 
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odważnym i dzielnym. Żeby łatwo, bez żadnego wysiłku jeźdźca, 
dał się prowadzić wszędzie w każdym chodzie i szybkości - sam 
i w towarzystwie. Żeby znal swoje możliwości, wierzył w nie i pod
dawał się bez oporu woli jeźdźca. Żeby spokojnie, niezawodnie, 
pewnie i śmiało, bez wahania, lecz z rozwagą, łatwo pokonywał te
ren oraz wszelkie możliwe przeszkody. By umiał znaleźć i utrzymy
wać równowagę zawsze i wszędzie, w każdym ruchu i chodzie, żeby 
byl zwrotny, giętki, lekki, elastyczny, wytrwały i szybki, ambitny 
i w miarę samodzielny.

Czy możemy czegoś więcej żądać od konia wierzchowego?
Czyż nie jest to już wiele ponad jego możliwości?
Powyższe cechy, z wyjątkiem szybkości, wytrwałości i tempera

mentu opartego na nerwach, które zależne są od krwi, pochodzenia 
oraz budowy konia, są możliwe do wykształcenia i rozwinięcia jedy
nie przez umiejętne ćwiczenia, ujęte w pewien logiczny system. 
One to prowadzą do całkowitego ujeżdżenia i przygotowania konia 
sportowego; jednym z elementów składających się na całość ujeż
dżenia jest również przygotowanie do skoku.

Jaki wybrać sposób, aby u konia rozwinąć zdolności skokowe, 
a jeźdźca nauczyć takiego posługiwania się wierzchowcem i takiego 
zachowania się przy skoku, aby ułatwił pracę konia, a w żadnym wy
padku nie utrudniał mu jej.

Dobra tu będzie taka metoda, która przy użyciu środków każde
mu dostępnych, nie niszcząc przedwcześnie konia, zapewni mu roz
wój i w możliwie krótkim, lecz nie przyspieszonym czasie, pozwoli 
nieskomplikowanym sposobem osiągnąć wyżej opisane cechy ujeż
dżonego konia.

Metoda ta powinna opierać się na zasadniczych warunkach ra
cjonalnego przygotowania i zaprawy, którymi są: wiedza, cierpli
wość, stopniowanie wymagań i wysiłków oraz umiejętność wytwo
rzenia wzajemnego zaufania, bez użycia siły i gwałtu w miarę moż
ności bez stosowania dotkliwych środków kary. Ujeżdżacz czy in
struktor musi dokładnie zdawać sobie sprawę z celu, do którego 
dąży. Powinien wziąć pod uwagę indywidualne zdolności, wiek, 
rozwój fizyczny i umysłowy konia, jego charakter i dotychczasową 
pracę.
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Jeździec, który posiada umiejętność samodzielnego przygoto
wania konia, jeśli przy tym potrafi rozumieć zwierzę, poznać i zgłę
bić jego psychikę, sposób odbierania wrażeń i reagowania na nie, 
postępując z koniem zawsze łagodnie lecz stanowczo, a nigdy bru
talnie i będąc sam nerwowo opanowany - może być pewny, że opa
nuje również całkowicie swego konia, ujeździ go i wyszkoli ku swe
mu zupełnemu zadowoleniu.

Praca niniejsza jest zbiorem spostrzeżeń, wskazówek i rad opar
tych na praktycznej i teoretycznej znajomości tematu. Wiadomości 
tu podane nie roszczą sobie pretensji do oryginalnej nowości. Są 
poparte szeregiem długich lat doświadczeń własnych i cudzych. Ze
brane i ułożone w całość dają obraz kolejnych ćwiczeń, kierunku 
i metody, które mają na celu w sposób jak najprostszy, lecz dokład
ny, przygotować jeźdźca i konia do umiejętnego pokonywania tere
nu i przeszkód.

Książka niniejsza ma służyć jako podręcznik przede wszystkim 
tym młodym jeźdźcom (a również mało doświadczonym instrukto
rom), którym teoretyczne i praktyczne podstawowe zasady nauki 
jazdy konnej i ujeżdżenia konia są dostatecznie znane, lecz którzy 
nie mając doświadczonego kierownictwa pozostawieni są sami so
bie, a pracując samodzielnie chcą uprawiać sport konny, zdobyć 
umiejętności opanowania konia oraz pokonywania terenu wraz 
z jego przeszkodami.

2. UJEŻDŻANIE I NAUKA SKOKÓW

UWAGI OGÓLNE

Wyszkolenie konia w skoku i przygotowanie go do zawodów wy
maga długich lat pracy. Ilość ich jest zależna przede wszystkim od 
wieku, zdolności i zdrowia konia oraz od umiejętności i zdolności 
pedagogicznych jeźdźca-nauczyciela-ujeżdżacza.

Ogólnie można założyć, że w ciągu dwuletniego okresu można 
konia doprowadzić do całkowitego ujeżdżenia. Potem, zależnie od 
tego czy koń i jeździec będą mieli warunki do osiągnięcia dodatnich 
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wyników sportowych, może nastąpić ich doskonalenie w obranym 
kierunku. Będzie to już poniekąd specjalizacja, która jednak po
winna mieć swój początek w pracy poprzednich lat, to znaczy 
w ujeżdżaniu. Nie sposób go pominąć bez szkody dla konia. Je
ździec musi pamiętać i zdawać sobie sprawę, że braków w ujeżdż
aniu niczym się nie wyrówna ani zastąpi.

Ponieważ dobry prawidłowy skok jest oceniany co najmniej na 
równi z innymi ruchami i pracą, jako jeden z nieodzownych warun
ków pełnego ujeżdżenia konia, przeto nie można nie umiejącego 
skakać lub skaczącego źle nazwać całkowicie ujeżdżonym. Z dru
giej strony nie można także twierdzić, że każdy koń dobrze zapra
wiony w skoku jest przez to samo dobrze ujeżdżony.

Zarówno ci, co wyszkolenie praktyczne konia wierzchowego 
chcą oprzeć tylko na pracy na ujeżdżalni, jak i ci, co ujeżdżenie ko
nia chcą osiągnąć systemem zrównoważenia go na przeszkodach, 
na zaprawie skokowej tylko na placu czy w terenie, pomijając mo
zolną i początkowo mało efektowną pracę nad podstawowym uje
żdżeniem konia - są w dużym błędzie.

W pracy nad ujeżdżeniem i wyszkoleniem konia sportowego, 
a więc i skoczka, dążymy do wdrożenia go do całkowitego posłusze
ństwa. Jednakże pracując nad wyrobieniem u konia całkowitego 
posłuszeństwa, jeździec nie powinien w żadnym wypadku pozba
wiać go tej samodzielności, którą bezsprzecznie w bardzo dużym 
stopniu posiada, a którą mógłby z pożytkiem zużytkować w nie
przewidzianych trudnościach i okolicznościach, kiedy jeździec nie 
może już w żaden sposób ani swym rozumem, przezornością, wolą, 
ani też pomocami uratować zaistniałej sytuacji. Ponieważ wszelkie
go rodzaju niespodzianki, zaskoczenia i trudności daje nam przede 
wszystkim teren - będziemy więc szukali w nim najczęściej roz
wiązania naszych trudności, pamiętając, że teren najlepiej wyrabia 
u konia i jeźdźca samodzielność, inicjatywę i szybką orientację.

Myśli przewodnie, metody, kierunek i wskazówki zawarte w ni
niejszym podręczniku można ująć w następujących punktach:
1) bardzo powoli ograniczać swobodę młodego konia przez stop

niowe ujarzmianie jego woli, temperamentu i sił, tak aby on 
sam nie mógł się zorientować, kiedy dokonało się podporząd
kowanie woli jeźdźca;
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2) jeździec musi bezwarunkowo unikać takich momentów, w któ
rych przez nieostrożność czy nieumiejętność rozłożenia kolej
ności pracy i wysiłków lub przez niezrozumienie konia mógłby 
wywołać poważniejszy jego opór czy niechęć lub przerażenie;

3) koń nie powinien wiedzieć, że posiada bądź co bądź znaczne 
możliwości, które mógłby wykorzystać do swoich celów przeciw 
woli jeźdźca.
Reasumując możemy przyjąć, że zachowanie kolejności ćwi

czeń, łagodność i cierpliwość - to wytyczne naszej pracy.
Obserwując sposoby jazdy, dosiadu, ułożenia i użycia pomocy, 

kierunki, metody i logikę postępowania w ujeżdżeniu konia, 
w przygotowaniu skokowym i w zaprawie, jak również w wyszkole
niu jeździeckim - można zauważyć, że niekiedy opierają się one na 
głęboko tkwiącym błędzie. Jest nim wymuszanie na koniu posłu
szeństwa, a nie wychowanie go w posłuszeństwie przez łagodne, 
umiejętne postępowanie, zachęcające konia do uległości. Tylko 
przez racjonalne stopniowanie pracy i wysiłków oraz stopniowe 
ograniczanie swobody konia, czego koń nie powinien spostrzec, 
nigdy nie doznając obawy ani łęku przed jeźdźcem i pomocami od
powiednio w tym celu łagodnie stosowanymi, powinien jeździec od 
samego początku wyłączyć wszelkie objawy przeciwstawienia się 
swej woli w postaci jakichkolwiek odruchów niechęci czy oporu ze 
strony konia.

Wszystkie znane nam szkoły w swych instrukcjach czy podręcz
nikach zgodnie podkreślają podstawową zasadę ujeżdżenia, którą 
jest przede wszystkim wzbudzenie zaufania młodego konia do jeź
dźca. Jednakże kolejność pracy i metody, jakimi się te regulaminy 
posługują, nie zawsze są zgodne z tą zasadą, bądź też są niewłaści
wie rozumiane i stosowane w praktyce.

Taka postawa jeźdźca na koniu i ustawienie pomocy, które by 
w każdej chwili z góry przewidywały łatwość natychmiastowego, 
bezwzględnego przeciwdziałania nieposłuszeństwo konia, dając 
mu tym samym stanowczą i ostrą nauczkę na przyszłość, wydają mi 
się założeniem z gruntu fałszywym, nieodpowiednim do tak ważne
go, delikatnego zadania, jak wychowanie i ujeżdżenie młodego ko
nia. W pracy tej należy unikać wzajemnej nieufności i nie stwarzać 
sytuacji, które by niepotrzebnie prowokowały konia do złego za-
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chowania się, czego on może jeszcze w ogóle nie zna. Jeździec nie 
powinien od razu na początku zapoznawać konia ze środkami, któ
rymi go będzie karcił. Taka metoda wywołuje obawę i niepewność, 
które są nieprzejednanymi wrogami dobrej woli, uległości i wza
jemnego zaufania.

Pamiętajmy, że pomoce jeźdźca mają być dla konia przede 
wszystkim wskazówką, a tylko w zupełnie wyjątkowych wypadkach 
środkiem kary, który stosujemy w razie ostatecznej konieczności 
dla ukrócenia samowoli konia i wymuszenia na nim posłuszeństwa.

A więc powtarzam jeszcze raz: zrozumienie, umiejętność i logi
ka postępowania, stopniowanie kolejności i rodzaju wymagań, 
łagodność, cierpliwość - oto wytyczne do naszej pracy.

3. ZAKRES SZKOLENIA MŁODEGO KONIA 
W SKOKU W CIĄGU DWULETNIEGO 

OKERSU UJEŻDŻANIA

PODZIAŁ NA OKRESY

Ujeżdżanie zdrowego, młodego, 4-5 letniego konia trwa około 
dwóch lat, które dzielimy na dwa roczne okresy - podjeżdżania 
i dojeżdżania. Ten dwuletni okres czasu przeznaczony jest na całko
wite wychowanie konia, na pracę nad jego rozwojem fizycznym i p- 
sychicznym, na ułożenie jego charakteru oraz na wyrobienie u ko
nia posłuszeństwa i przyzwyczajenie go do uległości jeźdźcowi.

Równolegle od samego niemal początku rozpoczniemy ćwicze
nia wstępne nauki skakania, które podzielimy na:
1) okres podjeżdżania (pierwszy rok) - praca przygotowawcza na 

przeszkodach nie przekraczających 0,80 m wysokości i 2 m sze
rokości (rowy);

2) okres dojeżdżania (drugi rok) - w którym należy osiągnąć 
całkowitą umiejętność pokonywania przeszkód różnego rodza
ju do 1,1 m wysokości i 3,5 m szerokości (rowy).
W tym czasie nie powinno się przekraczać wyżej podanych wy

miarów, choćby nawet koń wykazywał wybitną potęgę i zdolności 
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skokowe. Jeśli koń szczęśliwie, bez przerw i chorób, przeszedł dwu
letni okres ujeżdżenia, osiągając jednocześnie pełny rozwój sił fi
zycznych, mięśni, płuc, serca i stawów, stając się pełnoletnim, do
brze wyszkolonym wierzchowcem, może nastąpić dalsze jego do
skonalenie. Specjalizacja sportowa może iść w kierunku skoków 
czy wszechstronnej próby konia wierzchowego (czampionat konia) 
- zależnie od indywidualnych możliwości i zdolności konia. Będzie 
to zatem trzeci, dalszy okres doskonalenia, który może trwać od 1 
do 3 lat.

Konia starszego, dojrzałego można ujeździć i przygotować do 
zawodów w skokach przez przeszkody w ciągu 2 lat, a niekiedy na
wet i w krótszym czasie. Pracując nad ujeżdżeniem zarówno młode
go jak starszego konia musimy liczyć się z tym, że na jego postępy 
w pracy, oprócz umiejętności jeźdźca, będą miały bardzo duży 
wpływ następujące czynniki: zdrowie, rasa, wiek, wychów i poży
wienie, praca poprzednia, charakter, wrodzone zrównoważenie, 
posiadane zdolności i możliwości lub ich brak.

Koń za miody, choćby bardzo uzdolniony, wzięty do ciężkiej 
pracy, jaką są poważniejsze skoki, niszczy się i zdziera, szybko koń
cząc swą karierę. Biorąc pod uwagę, że nauka skoków konia powin
na od samego początku iść w parze z jego postępami w ujeżdżaniu, 
łatwo można sobie wyliczyć czas do tej nauki niezbędny, a następ
nie czas potrzebny do specjalnej zaprawy. Będzie on trwał dla 
młodszych 4-5 letnich surowych koni najmniej 3 lata, dla koni zaś 
starszych około 2 lat, a tylko w wyjątkowych wypadkach krócej. Ko
nie pełnej krwi mogą być wzięte do pracy nawet jako trzylatki.

Opracowując ten podręcznik przyjąłem założenie, że jeździec 
posiada zasób koniecznych wiadomości zarówno praktycznych jak 
i teoretycznych, niezbędnych w pracy przy ujeżdżaniu konia i nauce 
jazdy konnej.

Wiemy, jak ten dwuletni okres szkolenia podzielić, czego, kiedy 
i gdzie od konia wymagać. Dla łatwiejszego wprowadzenia do oma
wianego tematu przypomnijmy sobie ogólne cele nakreślone dla 
okresu podjeżdżania i dojeżdżania konia.
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Pierwszy rok - podjeżdżanie

Konie miode od 3,5 lat - praca na wędzidle.
Ogólny cel do osiągnięcia:

1) obłaskawienie i wzbudzenie zaufania do jeźdźca,
2) osiągnięcie ogólnej kondycji,
3) wyrobienie chętnego ruchu naprzód w stepie, kłusie i galopie,
4) zapoczątkowanie lekkiej gimnastyki i posłuszeństwa pomocom.

Drugi rok - dojeżdżanie

Konie od 4,5 lat - praca na wędzidle i na munsztuku.
Ogólny cel do osiągnięcia:

1) wyrobienie zupełnego posłuszeństwa pomocom, całkowitego 
zrównoważenia, opanowania i zwrotności konia w trzech cho
dach (stępie, kłusie i galopie),

2) wygimnastykowanie młodego konia szczegółowo i całkowicie 
(mięśnie i stawy),

3) dalsze podnoszenie kondycj i przez zaprawę mięśni, serca i płuc.

4. ZASADNICZY DOSIAD JEŹDŹCA

Jeździec siedzi w siodle miękko, swobodnie, na rozluźnionych 
nie naprężonych mięśniach, rozwidleniem krocza w najgłębszym 
miejscu siodła, jak najbardziej zbliżony do przedniego łęku - rys. 2.

Tiilów - pionowy, elastyczny, gotowy towarzyszyć ruchom ko
nia1.

1. TUlów jest pionowy tylko wtedy, gdy koń stoi w bezruchu na płaszczyźnie poziomej lub porusza się 
stępem, ćwiczebnym kłusem, skróconym (ćwiczebnym) galopem, a także przy cofaniu oraz przy cho
dach bocznych i zwrotach. Natomiast we wszystkich innych chodach, ruchach i położeniach, 
począwszy już od kłusa normalnego włącznie, tułów powinien być bezwarunkowo lekko poddany do 
przodu przez pochylenie w biodrach. Jest to zupełnie naturalne prawo, inaczej bowiem jeździec nie 
zgra się całkowicie z ruchami konia, spóźniając się, pozostając w tyle lub z boku (np. na zakrętach).

Biodra - normalnie swobodne.
Krzyż - naturalnie prosty, miękki, elastyczny, nie naprężony.
Łopatki - swobodne, normalnie rozluźnione, niezbyt oddalone 

od siebie (klatka piersiowa otwarta).
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Barki - swobodnie opuszczone.
Ramiona - naturalnie, własnym ciężarem zwieszone w dói, nie 

przyciśnięte do boków, tworzą z przedramieniem w stawie łokcio
wym kąt, zależnie od budowy jeźdźca, mniej lub więcej rozwarty. 
Kąt ten, widziany z boku, powinien być zawsze zupełnie wyraźnie 
zaznaczony (załamany - rys. 2, 3, 4). Jeśli łokcie są zbyt wysunięte 
ku przodowi i odstawione, kąt załamania zanika, tworząc linię 
łukowatą. Jeżeli łokcie przesadnie cofnięte w tył poza linię tułowia 
tworzą kąt ostry, jest to dowodem za długich wodzy. Ten wadliwy 
i brzydki układ ramion i łokci uniemożliwia jeźdźcowi utrzymanie 
prawidłowej łączności z pyskiem konia oraz właściwe działanie po
mocy przy ich użyciu.

Łokcie - bez styczności z bokami, lekko, naturalnie odchylone - 
rys. 3 i 4.

Rys. 2. Zasadniczy dosiad i układ jeźdźca na koniu stojącym 
w bezruchu - widok z boku.
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Przedramiona - zgięte w stawach łokciowych (rękoma) pięścia
mi skierowane w stronę kłębu.

Przeguby - miękkie, swobodne, nie naprężone.
Ręce - wraz z przegubem stanowią przedłużenie prostej linii 

Rys. 3. Zasadniczy dosiad jeźdźca - 
widok z tyłu.

Rys. 4. Zasadniczy dosiad jeźdźca oraz 
układ jego tułowia i rąk - widok z przodu.

przedramion z zamkniętymi, lecz nie zaciśniętymi palcami, których 
drugie człony są ustawione równolegle do obu stron kłębu. Ręce 
umieszczone skośnie przybierają pozycję niską tuż nad kłębem ko
nia z obu jego stron w odległości około jednej pięści między sobą, 
stawami palców ukośnie, małymi palcami do siebie, a kciukami do 
siebie skierowane (rys. 2, 4, 5).

Szyja - luźna, prosta, swobodna.
Głowa - podniesiona, prosto ustawiona, lecz ruchliwa i swobod

na, wzrok i słuch uważny.
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Uda - ukośnie skierowane ku przodowi w dói, mniej więcej rów
nolegle do linii nachylenia łopatek konia - są jakby ich przedłuże
niem. Wewnętrzne części ud miękko, bez wysiłku, lecz pewnie przy
legają do siodła.

Kolana - bez wysiłku zamknięte, skierowane ku dołowi, ściśle 
przylegają do siodła, zawsze na swoim miejscu1.

1. Wszystkie części ciała jeźdźca mogą w pewnych momentach ulec chwilowym, koniecznym odchyle
niom i zmianom, jedynie kolano powinno zawsze pozostawać na swoim miejscu tak jak i pięta, która 
zawsze skierowana jest ku dołowi i do konia. Łydka może zmienić swe położenie tylko^w wypadku, 
gdy ma działać jako „przesuwająca” i za popręgiem.

Rys. 5. Prawidłowy, równoległy do kłębu układ rąk - widok z przodu.

Łydki - naturalnie zwieszone, odchylone nieco od linii pionowej 
ku tyłowi konia, w lekkiej styczności z jego bokami, pięta nieco po
za linią tylnej krawędzi popręgu.

Stopy - o rozluźnionych i elastycznych stawach skokowych, 
piętą skierowane ku dołowi i do konia, głęboko wsunięte w strze
miona, które powinny znajdować się poniżej małego palca w naj
szerszym miejscu podeszwy, bez szczególnego nacisku, lecz pewnie 
oparte na stopniach strzemion ułożonych prostopadle do stóp. Do
puszczalne jest również u jeźdźców rutynowanych, a nawet jest 
pewniejsze w terenie i skoku, włożenie stóp w strzemiona głęboko, 
aby stopień znalazł się tuż przed obcasem. W jednym i drugim wy
padku należy się starać odchylać podeszwy na zewnątrz (od konia), 
skręcając nieco w tym celu nogę w stawie skokowym (kostce). Daje 
to kolanom zamknięcie i mocniejszy przyleg.

Krocze - dąży zawsze do zbliżenia się do przedniego łęku.
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Stawy - wszystkie rozluźnione, lecz jednocześnie gotowe w każ
dej chwili do miękkiego przyjęcia lub zamortyzowania wstrząsów 
lub ruchów poszczególnych części ciała jeźdźca, zależnie od niespo
dziewanych, czasami zupełnie nagłych ruchów konia, zmian szyb
kości czy też oporu powietrza.

Długość strzemion - nie zawsze się da bezwzględnie ściśle okre
ślić; zależy to bowiem w pewnej mierze od budowy jeźdźca i konia 
(koń beczkowaty lub płaski) oraz siodła jakiego jeździec używa. 
W każdym razie strzemiona powinny być tej długości, aby zapew
niały jeźdźcowi wygodny, prawidłowy, estetyczny, jak wyżej opisa
no, nie męczący ani jeźdźca, ani konia dosiad i takież samo w nich 
oparcie tak w ruchu jak i w spoczynku. Długość strzemion ma je
źdźcowi przede wszystkim zapewnić mocny przyleg ud i kolan oraz 
skuteczne i łatwe użycie prawidłowo ułożonych łydek (patrz łydki).

Przyjmując jednak za podstawowy warunek prawidłową budowę 
jeźdźca i konia oraz przepisową konstrukcję siodła sportowego no
woczesnego typu (włoskiego) o tybinkach wysuniętych ku przodowi 
- możemy ustalić dokładnie nasze wymagania dotyczące należytej 
długości strzemion. Powinny one zapewnić utworzenie z linii uda 
i łydki (ułożonych w siodle według wyżej podanego wzoru) kąta wy
raźnie rozwartego, a nigdy prostego lub bardzo zbliżonego do pro
stego.

W jeździe sportowej w terenie, a zwłaszcza w skoku, wygodniej
sze są dla jeźdźca i konia strzemiona nieco krótsze niż używane 
przy siodłach angielskiego typu. Należy więc zwłaszcza do skoków 
używać siodeł z tybinkami bardziej wysuniętymi ku przodowi - typu 
włoskiego.

Strzemiona za krótkie są męczące dla jeźdźca szczególnie przy 
dłuższej jeździe. Powodują wysunięcie nóg ku łopatkom konia, 
przesunięcie dosiadu ku tyłowi konia i garbienie się jeźdźca, utrud
niając mu także w chwili skoku zgodne w czasie i ruchu zgranie się 
z koniem, polegające na podążaniu w porę za ruchem konia tuło
wiem i rękami. Jeździec wskutek tego może spóźnić się w skoku, 
a zostając w tyle obciąża koniowi grzbiet, nerki i zad, powodując 
stałe potrącanie, a nawet zrzucanie, ruchomych przeszkód tylnymi 
nogami. Wreszcie strzemiona za krótkie powodują słaby dosiad 
i łatwe rozłączanie się z koniem (upadek jeźdźca).
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Strzemiona za krótkie mogą spowodować inny, również wadliwy 
układ łydek, tj. przesadne ich zarzucanie ku tyłowi w kierunku bio
der konia. Wtedy stopy jeźdźca przybierają zazwyczaj pozycję od
wrotną, nieprawidłową (palce w dół, a pięty ku górze skierowane), 
co powoduje dotykanie piętami (wraz z ostrogami) boków konia 
drażniąc go i niepokojąc.

Dosiad jeźdźca przy takim układzie łydek, spoczywając tylko na 
rozkroczu - jest mocno zachwiany i niepewny.

Strzemiona za długie nie zapewniają natomiast jeźdźcowi nigdy 
spokojnego, trwałego dosiadu. W tym wypadku łydki nie mają do
statecznego stałego przylegu i styczności z bokami konia, gdyż 
przyleg górnej ich części pod kolanem nie wystarcza do mocnego 
dosiadu. Łydki „wiszące” drażnią konia ciągłym wahaniem i balan
sowaniem, szczególnie w chwilach szukania z nim styczności. Tułów 
uzależniony od najmniejszych ruchów konia przesuwa się tam 
i z powrotem, a zbyt często szukając równowagi zawiesza się nie
spokojnymi rękami za pomocą wodzy na pysku konia, którego 
głowa i szyja, szukając w tym położeniu ratunku, również nie mogą 
być spokojne. Wszystko to wywołuje ciągle tarcia i niezgodę między 
jeźdźcem a koniem.

Prawidłowy skok w tych warunkach jest bardzo utrudniony, 
a niekiedy wręcz niemożliwy. W tym stanie rzeczy jeździec nie 
może płynnie podążać za ruchem konia, by utrzymać z nim ciągłą, 
miękką i elastyczną łączność, nie sprawiającą zwierzęciu przykroś
ci. Nie ma on oparcia w strzemionach ani ustalonych łydek, nie pa
nuje nad swym dosiadem, a wiszący na wodzach tułów jest bezwład
ny, co powoduje obciążenie grzbietu i nerek konia.

Dobry i pewny skok oraz zgranie się z ruchem konia są trudniej
sze przy strzemionach za długich, niż przy przesadnie krótkich.

Skrócenie strzemion nieco ponad normalną ich długość nie bę
dzie zbyt ryzykowne dla jeźdźca rutynowanego, na koniu śmiałym 
i pewnym, chętnie idącym na przeszkody. Natomiast na koniach 
wymagających „pchania” i pilnowania łydkami należy być ostroż
nym w przesadnym skracaniu strzemion, co zawsze bardzo osłabia 
dosiachjeźdźca.
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5. POMOCE - ICH PODZIAŁ

Pomoce są to środki, przy użyciu których jeździec przekazuje 
koniowi swoją wolę. Dzielimy je na naturalne i sztuczne, główne 
i dodatkowe.

Pomoce naturalne. Głównymi pomocami naturalnymi jeźdźca 
są: jego ręce, łydki i tułów. Prócz tego jeździec ma do swej dyspozy
cji naturalne pomoce dodatkowe, a mianowicie: siad, ciężar własny 
i głos.

Pomoce sztuczne: siodło z uzdą, ostrogi, palcat i ewentualnie 
wytok.

Jeździec powinien umieć się posługiwać się tymi środkami 
z umiarem i wyczuciem, stosownie do potrzeby i wrażliwości konia 
oraz jego ujeżdżania, stopniując ich działanie, które zawsze powin
no być jak najmniej dla oka uchwytne.

Ujeżdżanie konia jest wtedy dobre, gdy jeździec właściwie uży
wa środków, które ma do swej dyspozycji pamiętając, że jego pomo
ce powinny być dla konia zawsze wskazówkami a tylko wyjątkowo 
karą. Pomocami głównymi jeździec wyczuwa charakter i tempera
ment konia oraz jego zamierzenia i napięcie mięśni, przekazuje mu 
i narzuca swoją wolę oraz przygotowuje odpowiednią postawę do 
ułatwienia mu jego ruchów i zmiany równowagi, a wreszcie zmusza 
go do posłuszeństwa.

NATURALNE POMOCE GŁÓWNE

a) Ręce - ich działanie

Ręce są jednym z głównych środków, za pomocą których jeź
dziec porozumiewa się z koniem, przekazując mu swoją wolę i od
bierając jego wrażenia nerwowe i mięśniowe. z

Ręka może być czynna lub bierna.
Ręka jest czynna wtedy, gdy działa wywierając nacisk i wpływ na 

równowagę lub impuls konia.
Ręka bierna, poza utrzymaniem łączności z pyskiem konia, ni

czego więcej od niego nie żąda; nie działa więc przeciwko naporowi 
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konia, ani też nie wywiera żadnego wpływu na rozłożenie jego cię
żaru i zmianę równowagi.

Ręce mogą działać przez: żądanie (napięcie wodzy), zamknięcie 
czyli wytrzymanie i ustąpienie.

Ręce żądają, gdy jeździec stopniowo zwiększa napięcie wodzy; 
zamykają się (wytrzymują) z jednoczesnym usztywnieniem, gdy 
w pewnych chwilach mają przez pewien czas pozostać w tym stanie 
bez zmiany twardymi, stawiając niejako pyskowi konia martwą za
porę, której on nie powinien zwalczyć. Jeździec bierze konia w ten 
sposób na wytrzymanie. Wreszcie ręce ustępują, gdy zachodzi po
trzeba podążania za ruchami szyi i pyska konia, utrzymując przy 
tym ciągłą, lekką, prawidłową łączność.

Jeździec musi rozumieć i wiedzieć, w jakich wypadkach ręce 
mają żądać, zamykać się, tworząc zaporę przetrzymującą napór ko
nia na wędzidło, lub ustępować. Jeździec powinien także umieć wy
czuwać, jak długo i z jakim napięciem te czynności mają trwać.

Ręce przerywają działanie, tj. zaprzestają żądania w chwili, gdy 
koń to żądanie zrozumiał, usłuchał i dany ruch wykonał; miękną, 
przestają być zamkniętymi, gdy wytrzymanie dało skutek; a ustę
pują, gdy opór woli konia lub jego mięśni ustąpił, albo gdy koń pod
dał się jeźdźcowi.

Ręka powinna być czuła, to znaczy, aby zależnie od potrzeby 
mogła być dla konia równie stanowczą i przykrą, jak w przeciwie
ństwie - łagodną i miękką.

Zastosowanie (twardej) stanowczej ręki, a jednocześnie napię
tej - twardej wodzy - może być nieraz bardzo pomocnym nakazem, 
lecz tylko wtedy, gdy jest on stosowany przez jeźdźców posia
dających całkowitą umiejętność działania taką ręką, zależnie od 
potrzeby i w odpowiedniej chwili. W przeciwnym razie niewłaści
wie zastosowana twarda wodza może wywołać skutek znacznie gor
szy niż ręka stale miękka, jednakowo bierna, która prócz utrzyma
nia łączności niczego więcej od konia nie żąda.

Jeździec o biernej lecz miękkiej ręce, gdy trafi na konia łatwego 
o dobrym, zgodnym, uległym charakterze, może mieć nieraz nawet J 
bardzo długo całkowite złudzenie, że panuje nad nim, choć może 
się okazać, że w rzeczywistości wcale tak nie jest. „Dobra ręka” jest ’ 
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darem natury, nad którym jednak trzeba popracować, aby go udo
skonalić.

Ręce powinny utrzymywać stałą, łagodną, elastyczną łączność 
z pyskiem konia, umiejętnie towarzysząc jego ruchom, Działać po
winny w razie potrzeby stopniowym napinaniem wodzy ku tyłowi, 
w kierunku bioder. Gdy ręka jest dobra, wytwarza się między ko
niem a jeźdźcem zgodne porozumienie, natomiast każdy błąd ręki 
i jej wadliwe działanie koń wyczuwa w sposób przykry, co oczywiś
cie odbija się na tym porozumieniu nieprzyjemnym i łatwo widocz
nym zgrzytem.

Ręce nie powinny być uniesione zbyt wysoko, ani zbyt szeroko 
rozstawione. W stępie i kłusie ręce znajdują się tuż nad kłębem ko
nia z obu jego stron, oddalone od siebie i od kłębu mniej więcej na 
grubość pięści. Układ rąk opisany jest na str. 35, 36.

Przy zachowaniu tych warunków i prawidłowej budowie jeźdź
ca, konia oraz dobrej postawie, ręce zasadniczo znajdują się na linii 
prostej, idącej od wędzidła do łokcia jeźdźca. Nie można jednak ry
gorystycznie przestrzegać zachowania zawsze prostej linii wodzy. 
Byłoby to trudne do skontrolowania nie tylko dla jeźdźca, ale rów
nież i dla instruktora, a niejednokrotnie byłoby szkodliwe (np. przy 
nieprawidłowej budowie lub tuszy jeźdźca).

Niewłaściwie umieszczone ręce są powodem wielu poważnych 
błędów. Są bodajże najczęstszą przyczyną odmów konia i jego nie
zdecydowanego podejścia do przeszkody. W większości wypadków 
wszelkie odmowy, wahania czy niepokój konia przed przeszkodą, 
brak równego, spokojnego galopu podczas przebiegu w zawodach 
skoków przez przeszkody są spowodowane w bardzo dużej mierze 
zbyt wysoko lub szeroko ustawionymi rękami. Jeśli zaś wypadki od
mów w czasie zawodów u niektórych jeźdźców tak trzymających rę
ce mimo wszystko będą stosunkowo nieliczne, to dzieje się tak jedy
nie dzięki bardzo czynnym aktywnym łydkom, które zamiast nor
malnie spokojnie przylegać zmuszone są działać czynnie i napra
wiać to, co popsuły wysoko ustawione ręce, wywołujące niezdecy
dowanie i niepokój konia. Uzyskanie równego, płynnego galopu 
i zmuszenie konia do skoku jest przy takim układzie i użyciu pomo
cy wypracowane, bardzo utrudnione i najczęściej wymuszone.
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Konie w ten sposób wybijane z tempa, zamiast chętnego skoku, 
przełażą przez przeszkody lub z krótkiego chodu w ostatniej chwili 
wypryskują spod łydek i wodzy jeźdźca.

O ile trzymanie rąk wysoko jest możliwe, a nieraz nawet ko
nieczne w jeździe systemem dawnych szkół maneżowych, o tyle 
w jeździe terenowej i w skoku stanowczo niepożądaną przeszkodą. 
Wysoko ustawione ręce powodują szkodliwe działanie na nerki 
i tylne kończyny konia.

Przy zbyt niskim lub zbyt wysokim układzie rąk mniejszym 
błędem jest za niskie ich ustawienie.

Ręce jeźdźca na koniu dobrze ujeżdżonym i posłusznym powin
ny pozostawać zawsze na miejscu, z wyjątkiem jazdy półsiadem 
w galopie oraz przy pokonywaniu przeszkód, a ich działanie nie po
winno być widoczne.

Należy zwrócić uwagę na układ rąk w kłusie normalnym, w któ
rym to chodzie trudniej jest zachować ich spokój. Często spotyka
nym w tym chodzie u jeźdźców błędem jest unoszenie rąk razem 
z tułowiem (tzw. anglezowanie rękami).

W galopie półsiadem ręce jeźdźca nie mogą pozostać na daw
nym miejscu czyli przy kłębie. Jeździec jest zmuszony do przesu
nięcia ich w przód i nieco ku dołowi, o tyle aby utrzymać normalną 
łączność z pyskiem konia, a jednocześnie zachować pewny koniecz
ny kąt w łokciu. Należy bezwzględnie unikać działania rękami 
opartymi o szyję konia, ponieważ znieczula to rękę i pysk konia, 
ucząc go kładzenia się na wodze (mocnego oparcia męczącego je
źdźca).

Przez wyprostowanie ramion i zanik kąta w łokciu, przy wo
dzach za krótkich, jeździec zwisa niemal na pysku konia, uzale
żniając swój tułów od najmniejszych ruchów głowy i szyi konia.

b) Łydki - ich układ i działanie

Łydki, umieszczone zawsze w bliskiej i lekkiej styczności z boka
mi konia, służą do: wywołania ruchu w przód - gdy koń stoi; pobu
dzenia, zwiększenia impulsu i sprężystości jego zadu - gdy jest w ru
chu; zmiany i wydłużenia chodu oraz utrzymania zadu we właści
wym ustawieniu i kierunku.
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Jedna łydka, tzw. przesuwająca ustawiona za popręgiem, działa 
na zad przesuwając go w bok w stronę nacisku, jeżeli koń stoi 
w miejscu. Np. prawa łydka przesuwa zad konia w lewo, wywołując 
jednocześnie ustawienie jego do przodu w prawo. Natomiast w ru
chu, np. w galopie, zwraca konia w prawo, odrzucając jego zad w le
wo, zwiększając jednocześnie jego tempo.

Łydki, podobnie jak ręce, mogą działać następująco: żądać, za
mykać się czyli wytrzymywać i ustępować.

Łydki żądają, gdy ich normalny przyleg i styczność z bokami ko
nia zmienia się przechodząc w stopniowo w zwiększający się nacisk, 
co ma na celu uzyskanie żądanego ruchu, np. dodanego lub wy
ciągniętego kłusa, przejścia w galop itp.

Łydki zamykają się tj. wytrzymują, gdy ich nacisk na boki konia 
chwilowo pozostaje zwiększony i nie zmienia się aż do osiągnięcia 
skutku, tj. zwalczenia oporu zadu.

Wreszcie łydki ustępują, gdy z chwilą zwalczenia oporu konia 
lub jego ustąpienia zwalniają swój nacisk, przechodząc w normalną 
styczność z bokami, co nazywamy biernym działaniem łydek, w od
różnieniu od dwóch pierwszych wypadków, w których łydki działają 
czynnie.

Rys. 6. Zasadniczy dosiad jeźdźca w galopie skróconym, w którym siad pozostaje 
w siodle, a tułów ma pozycję pionową.
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Rys. 7. Dosiad jeźdźca w kłusie normalnym. Chwila opuszczenia siadu w siodło, gdy 
koń stawia na ziemię nogi lewej przekątnej (jeździec kłusuje na lewą przednią nogę).

Łydki działają przez stopniowo zwiększający się nacisk od gór
nej, wewnętrznej swej części począwszy, aż do pięt i ostróg 
włącznie. Niekiedy dla wymuszenia posłuszeństwa i przy stosowa
niu łydek i ostróg jako środka kary można lub nawet trzeba będzie 
zastąpić nacisk małymi, krótkimi uderzeniami (pchnięciami), pil
nując się, aby nie zmienić pozycji i układu nóg. Z chwilą uzyskania 
skutku działanie łydek ustaje.

Jeździec powinien umieć uzgodnić stosowanie pomocy i nimi 
współdziałać, pamiętając, że w chwili gdy czynna łydka żąda, ręce 
ustępują lub pozostają bierne i odwrotnie.

Nieraz, zwłaszcza w początkach ujeżdżania, na każde żądanie 
łydek, zmuszające konia do ruchu, muszą odpowiedzieć ręce przez 
zwolnienie nieco pyska z normalnej łączności, a niekiedy nawet 
przez wysunięcie nieco rąk ku przodowi.
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c) Tułów - jego układ, i roła

Tułów jeźdźca stanowi dla konia znaczy ciężar, który teoretycz
nie nie ulega zmianie. Jednak umiejętnie posługując się siadem 
i tułowiem, jeździec może tak umieszczać swój ciężar, aby w mniej
szym lub większym stopniu ulżyć koniowi w pracy lub mu ją utrud
nić, jak również odpowiednio do swoich zamierzeń przekazać mu 
jednocześnie swoją wolę.

Tułów jeźdźca powinien towarzyszyć koniowi we wszelkich po
ruszeniach, zmianach chodu, szybkości i kierunku zgodnie z jego 
ruchami i ewentualnie innymi pomocami jeźdźca.

Tułów spoczywa pionowo, gdy koń stoi, porusza się stępem po 
równinie, cofa się lub przesuwa w bok (zwroty zwykłe), a także pod
czas kłusa ćwiczebnego i skróconego galopu (rys. 6.).

W kłusie normalnym tułów powinien być nieznacznie nachylony 
w biodrach ku przodowi. Jest to pożądane i zrozumiale, jeśli je
ździec chce subtelnie podążać razem z ruchem konia (rys. 7).

Jeszcze większe nachylenie przy lekkim uniesieniu będzie miał 
tułów w chodach szybkich, w wyciągniętym galopie, w cwale i w sko
ku oraz w sytuacjach, które wymagają większej swobody grzbietu 
konia (rys. 8).

Rys. 8. Jeźdńec w pólsiadzie (galop).
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W galopie tułów wraz z siadem spełnia ważną rolę. Jeździec 
może zależnie od swej woli przesuwać swój środek ciężkości, regu
lując w ten sposób racjonalne rozłożenie ciężaru swego tułowia.

Bardzo często, szczególnie w nierównym terenie, a bezwzględ
nie przy pokonywaniu przeszkód w galopie, jeździec jest zmuszony 
zmienić swój dosiad, przechodząc z pełnego siadu w tzw. pólsiad 
(patrz: „Sposób przejścia z pełnego siadu do półsiadu” - str. 49). 
Ma to na celu:
a) ulżenie koniowi w pracy przez oswobodzenie jego grzbietu, lę

dźwi i zadu od ciężaru, który przesuwa się bliżej łopatek i środ
ka ciężkości konia,

b) rozłożenie ciężaru tułowia na kąty - resory naszych stawów, 
które będą łagodziły wszystkie gwałtowne wstrząśnięcia i ruchy 
ciała jeźdźca i konia,

c) uzgodnienie dosiadu jeźdźca z ruchem konia,
d) pólgotowość jeźdźca do skoku.

Podane rysunki przedstawiają zasadniczy dosiad jeźdźca oraz 
zmiany, jakie w dosiadzie zachodzą przy kłusie normalnym i galo
pie w półsiadzie.

NATURALNE POMOCE DODATKOWE

a) Siad

Prawidłowy, spokojny i trwały dosiad zapewnia koniowi spokój, 
oszczędzając mu przykrości. Jeźdźcowi natomiast umożliwia łatwe 
panowanie nad koniem i przekazywanie mu swej woli oraz wyko
rzystanie wszelkich środków, będących w posiadaniu jeźdźca, 
a głównie rąk.

Niezależnie od tego dosiad służy jeźdźcowi jako środek, za po
mocą którego może dać koniowi odczuć swoją wolę. Siadem wyczu
wa też jeździec energię i napięcie zadu (impuls).

Spokój ręki i jej zachowanie się bezsprzecznie w dużym stopniu 
zależą od dosiadu, jednakże najlepszy nawet dosiad może nie wy
starczyć do uzyskania dobrej ręki.
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b) Głos jeźdźca

Glos jest środkiem, na który koń chętnie i skutecznie reaguje. 
Jeździec może niekiedy posługiwać się głosem jako pomocą dodat
kową.

Wrażliwość słuchu a przede wszystkim pamięć, łatwość łączenia 
doznanych przez konia wrażeń w chwili żądania od niego pewnej 
pracy lub czynności sprawiają, że koń przypomina sobie natych
miast znaczenie użytej przez jeźdźca pomocy (zapamiętanego zna
ku - dźwięku), którą też jeździec może mu przekazać głosem pod 
warunkiem, że użycie głosu połączy z jednoczesnym działaniem po
mocy. Pracując w zespole nie należy używać głosu, gdyż może to 
niepokoić inne konie.

POMOCE SZTUCZNE

Ostrogi

Ostrogi są przeznaczone do wzmocnienia działania łydek. Mogą 
być ośrodkiem pobudzającym konia i środkiem kary.

Ostrogi należy stosować w odpowiedniej chwili i miejscu, przy 
czym jeździec powinien posługiwać się nimi z różnym nasileniem 
zależnie od potrzeby i wrażliwości konia.

Palcat

Palcat może być równie pomocą dla łydki, jak i środkiem pobu
dzającym konia, albo też środkiem poprawy i kary. Zasady użycia 
palcata są te same co ostróg, tj. zależnie od potrzeby, zawsze 
w połączeniu z jednoczesnym działaniem łydek, aby wzbudzić u ko
nia dla nich posłuszeństwo.

Ostrogi, a jeszcze bardziej palcat, jeśli stosuje się je do wymie
rzania kary, muszą być użyte energicznie, lecz ze spokojem i umia
rem. Koń ujeżdżony powinien znać działanie obu tych pomocy 
sztucznych.

Palcata jako środka poprawy używa się, chcąc zwalczyć opór za
du konia przeciw ruchowi w przód wtedy, gdy łydki i ostrogi nie wy
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wierają skutku. Użycie palcata może być konieczne i zbawienne 
zwłaszcza w stosunku do koni złośliwych, krnąbrnych i upartych lub 
w wypadku narowów spowodowanych złym ujeżdżeniem. Wów
czas, gdy zajdzie potrzeba, należy konia uderzyć kilka razy ener
gicznie w miejsce ujawniające opór lub po boku tuż za łydką czy po 
łopatce, lecz nigdy po głowie.

Wytok

Wytoka nie powinno się używać przy ujeżdżeniu konia. Można 
go natomiast założyć do skoków w wypadkach gdy.
1) koń niezupełnie „postawiony na wodze” ma brać udział w za

wodach, a chroni się jeszcze przed działaniem kiełzna pod
nosząc głowę i szyję w górę;

2) zachodzi obawa, że jeździec, nie mając spokojnych lub należy
cie nisko umieszczonych rąk, może je w skoku unieść w górę 
i przez to przeszkodzić koniowi, zaniepokoić go, zachwiać jego 
równowagę, wybić go z tempa.

Wytok użyty dla koni dobrze ujeżdżonych i prawidłowo „posta
wionych”, „nie noszących się wysoko”, łagodzi przypadkowe błędy 
ręki, które mogą się czasem zdarzyć nawet doskonałemu jeźdźco
wi.

Można z całą pewnością stwierdzić, że przy pomocy wytoka ko
nia nie ujeździmy ani go nie „postawimy” stale na wodze, ale trzeba 
również powiedzieć, że mu tym nie zaszkodzimy. Nawet gdy wytok 
wydaje się niepotrzebny czy to ze względu na jeźdźca, czy konia, 
może on niekiedy być pożytecznym zabezpieczeniem dla każdego 
jeźdźca w wypadku, gdy jego ręka zbłądzi w górę. I to właśnie jest 
bodaj czy nie największą zaletą wytoka, przemawiającą za stosowa
niem go w skoku.

Najmniejszą bodaj zaletą wytoka jest chyba to, że nie pozwala 
on jakoby koniowi na przerzucenie obu wodzy na jedną stronę szyi 
w razie nagłego niskiego ruchu głową w dół (uzasadnienie włoskie).

Przepisowa długość wytoka powinna być taka, aby kółkami "Się
gał kłębu. Wystarczy to w zupełności jako ochrona pyska dobrze 
ujeżdżonego konia przed niepewną ręką jeźdźca. Dla koni zadzie
rających głowę i szyję do góry można wytok nieco skrócić, tak żeby 
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kółkami sięgał do żuchwy konia stojącego z szyją normalnie pod
niesioną. Większe skracanie wytoka jest już szkodliwe.

Przy użyciu munsztuka lub „pelhama” wytok zakłada się na wo
dze zewnętrzne, wyższe.

6. PÓŁSIAD

Sposób przejścia z pełnego siadu do półsiadu

Przechodzą z pełnego siadu do półsiadu należy skrócić wodze, 
wysuwając ręce w przód po linii wodzy, oprzeć się mocniej w kola
nach i strzemionach, nachylając ku przodowi wyprostowany tułów, 
podtrzymywany miękko w biodrach i krzyżu między nerkami, 
a przez uniesienie tylnej części siedzenia i częściowe rozwarcie kąta 
podkolanowego zbliżyć krocze ku przedniemu łękowi siodła.

Tułów lekko, nieprzesadnie nachylony ku przodowi, powinien 
zachować prostą linię. W tym celu trzeba umieć zachować w bio
drach, krzyżu i plecach miękkość i czułość, tj. ten umiar, który po
zwoli na podtrzymywanie elastycznego tułowia. Trzeba zachować 
także dokładny przyleg uda na całej jego długości prawie do rozwi
dlenia krocza, między którym a siodłem nie powinna przeświecać 
wolna przestrzeń. Łydki pozostają na miejscu nieruchome, ich 
przyleg ściślejszy. Ręce spokojne, umieszczone nieco niżej niż nor
malnie, wysunięte przed kłąb znajdują się na jego wysokości z obu 
stron szyi konia.

Normalny kąt w łokciu trzeba bezwarunkowo zachować, jednak 
łokci nie należy cofać w tył tak, aby tworzyły ostry kąt, gdyż dowo
dziłoby to, że wodze są za długie. Naprężenie wodzy jest wyraźnie 
mocniejsze, ponieważ koń ma zaznaczyć łagodny, lecz nieco zwięk
szony, elastyczny napór na wędzidło; z drugiej strony nie może to 
wywołać w żadnym razie uczucia taszczenia czy podnoszenia.

Jeździec czuje w ręku i pod sobą swobodnie galopującego konia 
o jakby napiętej sprężynie zadu. Wszystko zgodnie zgrane z ruchem 
konia. Pamiętać trzeba, że miękką styczność z koniem zachowuje 
się zawsze nie tylko za pomocą rąk i łydek, lecz również całym do
siadem.
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W ten sposób położenie kolan i łydek, aż do stóp włącznie, po
zostaje niezmienione, lecz przesunęliśmy do przodu ciężar tułowia 
wraz z siedzeniem, zbliżając się bardziej do środka ciężkości i rów
nowagi konia. Tylna część siedzenia jest uniesiona i siodła już pra
wie nie dotyka, natomiast w kroczu należy dotychczasowy przyleg 
nie tylko zachować, lecz nawet go wzmocnić. Tułów jeźdźca łącznie 
z głową stanowi linię prostą, nachyloną ku przodowi. Głowa swo
bodna, ruchliwa, z lekka podniesiona przez wyciągnięcie brody 
i szyi ku przodowi, oczy skierowane przed siebie lub dowolnie, lecz 
nigdy pod nogi konia. Ciężar tułowia jeźdźca spoczywa nie - jak 
dotąd - na mięśniach siedzenia i siodle, lecz rozłożony jest w więk
szej części na strzemiona, stopę, kostkę (staw skokowy), na kolana 
(stawy kolanowe), uda, a wreszcie na staw biodrowy oraz na przed
nią część siodła.

Staw biodrowy, staw kolanowy, wreszcie skokowy tworząc nie
zbędną amortyzację przy tym dosiadzie i ruchu podlegają tylko bar
dzo nieznacznym odchyleniom. Kolano spełnia tu bardzo ważną 
funkcję, gdyż po stopie, kostce i strzemieniu jemu przypada zada
nie utrzymania części ciężaru tułowia. Przejmuje ono w największej 
mierze i osłabia wszelkie wstrząsy, nie dopuszczając za pośrednic
twem stawów biodrowych i kręgów krzyża do bezwładnego opada
nia tułowia w siodło lub na szyję konia.

Skoro w galopie uważaliśmy za wskazane przybrać dogodniejszą 
dla pracy konia pozycję przez przejście w pólsiad, to tym bardziej 
zmieni się nasz dosiad w skoku (szczegółowe omówienie w rozdzia
le SKOK).

W wielu wypadkach nachylenie tułowia będzie ulegało jeszcze 
niejednokrotnie mniejszym lub większym zmianom nie tylko 
w przód, ale także na boki. I tak na zakrętach, zależnie od szybkości 
chodu oraz ostrości luku, po którym koń będzie się posuwał, tułów 
jeźdźca razem z koniem musi przybrać jednocześnie odpowiednie 
nachylenie dośrodkowe, nie tylko przednie, ale zarazem i boczne.

Są to zjawiska naturalne, jasne i zrozumiałe, i dziwnym może się 
wydawać, że o nich wspomina się tutaj. Jednakże te i inne na pozór 
proste i znane pojęcia omawiamy umyślnie wyraźnie dlatego, że po 
pierwsze dotychczas brak nam podręcznika, w którym by te sprawy 
były dokładnie omówione, a po wtóre dlatego, że nie można jed
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nym krótkim zdaniem określić, że - dosiad jeźdźca ma być bez 
zmiany lub „tułów zawsze pionowo”.

Tułów powinien być szczególnie giętki w biodrach i części lędź
wiowej, podtrzymywany elastycznie a nie bezwładnie zwieszony. 
Powinien być ustalony w miejscu najbardziej zbliżonym do środka 
ciężkości konia, a jednocześnie najbardziej korzystnym do przeciw
stawienia się impetowi konia.

W pracy nad młodym koniem na ujeżdżalni, gdzie nie przewi
dujemy skoków, lekko zwiększony napór na wędzidło i ciąg do 
przeszkody, jaki chcemy, by koń zaznaczył w chwili przejścia 
z pełnego siadu do półsiadu w galopie, nie powinien się wcale ujaw
nić. Koń ma nadal zachować niezmienione, idealnie lekkie - opar
cie w wędzidle. Uwaga ta dotyczy jeźdźca, który zachowuje miękką, 
elastyczną, łagodną i czułą łączność z pyskiem konia. Jednakże 
w terenie, gdzie czekają nas przeszkody, uczucie wyraźnego, lecz 
łagodnego, przyjemnego naporu na wędzidło w jeździe pólsiadem 
powinno być koniecznym warunkiem i nakazem, dającym jeźdźco
wi wrażenie dobrze, pewnie, energicznie, chętnie i sprężyście pra
cującego motoru, jakim jest zad konia. Tylko sprężysty, swobodny, 
chętny, lecz nie wymuszony pomocami jeźdźca, ruch konia do przo
du, przyjemnie, lecz nieznacznie prącego, dobrze zrównoważone
go, utrzymującego równe, miarowe tempo, reagującego na każde 
użycie pomocy - może dać jeźdźcowi rękojmię łatwego, niezawod
nego pokonania wszelkich niespodzianek terenowych i przebycia 
każdej poważnej, nawet nieznanej przeszkody. Łagodny ciąg do 
przeszkody, poddający się najmniejszemu skinieniu jeźdźca, powi
nien cechować dobrego, rutynowanego, ambitnego sportowego ko- 
nia-skoczka. Tę właściwość u konia i wyczucie u jeźdźca trzeba 
umieć wyrobić, rozwinąć i pielęgnować. Należy jednak zwracać 
baczną uwagę, aby nie wpaść w przesadę, która może być dwojakie
go rodzaju. Napór na wędzidło oraz ciąg do przeszkody nie mogą 
przekroczyć swej miary. Musi być przez konia i jeźdźca tak rozu
miany, żeby się nie zmienił w jego nieczułych, twardych rękach 
w zawieszenie całego ciężaru tułowia jeźdźca na martwym, nie
czułym pysku konia. Koń nie powinien „kłaść się” na wodzach 
i ciągnąć jeźdźca, który byłby zmuszony do walki z nim całą mocą 
swych sił i tułowia zapartego nogami w strzemionach. Z drugiej 
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strony jeździec nie powinien doznawać niemiłego uczucia pustki 
w ręku oraz jakby zmęczenia czy lenistwa konia, jego braku sil, 
energii i ochoty do ruchu naprzód. Czyni to konia podobnym do 
niezupełnie nadętej piłki, której powierzchnia pozornie niczym się 
nie różni od piłki napompowanej sprężonym powietrzem. Różnice 
- wady i zalety tych dwu piłek ocenić można dopiero przy dotknię
ciu i próbie wykonania dalekiego czy wysokiego strzału.

Właściwy, nie przesadny ciąg do przeszkody można wyrobić na
wet u koni, które go nie zawsze mają z natury. Uzyskujemy to przez 
umiejętne ujeżdżanie, racjonalną metodę ćwiczeń przygotowaw
czych oraz zaprawę, polegającą przede wszystkim na wzbudzeniu 
u konia ambicji i zaufania do jeźdźca, na wskazaniu mu jego możli
wości, wyrobienia w nim odwagi i śmiałości, orientacji i tzw. żyłki 
sportowej. Koń leniwy, nieśmiały, lub któremu brak odwagi oraz 
zaufania zarówno do własnych możliwości, jak i do jeźdźca - nie 
wykazuje ciągu do przeszkody.

Jednym ze sposobów pobudzenia konia leniwego, wyrobienia 
w nim ambicji i chętnego ruchu naprzód oraz ciągu do przeszkody 
jest praca w terenie (galopy tylko pólsiadem) w towarzystwie kilku 
lub przynajmniej jednego konia, tj. jazda za lub obok rutynowane
go skoczka, chętnie i dobrze galopującego i bez wahania idącego na 
przeszkody.

7. PIERWSZE LEKCJE GALOPU 
Z PODJEZDKAMI

Stęp i galop są najbardziej naturalnymi chodami konia, w któ
rych rozpoczyna on swe pierwsze kroki już od zarania swego życia. 
W galopie wykazuje koń całą wartość swych szybkich ruchów, 
łatwość przebywania w krótkim czasie dużych przestrzeni, wytrzy
małość płuc i serca, klasę swej krwi. "Nic bardziej jak galop nie 
sprzyja wyrobieniu u młodego konia chętnego ruchu naprzód, co 
jak wiemy jest jednym z pierwszych celów pracy nad jego ujeżdże
niem. Widzimy zatem, że do rozwoju młodego organizmu podjezd- 
ka ruch galopu jest nie mniej potrzebny jak kłusa i stępa.
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W pracy nad ogólnym rozwojem młodego konia, co jest celem 
pierwszego roku ujeżdżania, od samego początku, od pierwszego 
już podokresu nie wolno nam ani na chwilę zapominać, że myślą 
przewodnią ujeżdżania jest wyrobienie w koniu chętnego ruchu 
naprzód przy umiejętnym rozłożeniu i noszeniu ciężaru jeźdźca.

Toteż między 2 a 3 tygodniem pracy, licząc od chwili, gdy jeź
dziec dosiadł młodego podjezdka i kiedy tenże spokojnie się pod 
nim zachowuje w stępie i kłusie, należy na nim przegalopować 
w bardzo krótkich nawrotach 2 razy w ciągu jednej lekcji.

Początkowo pierwsze ćwiczenia galopu (cel - przegalopowanie 
tylko dla ruchu) z końmi młodymi - podjezdkami, najlepiej prze
prowadzać w terenie łatwym, elastycznym i równym, na liniach pro
stych i w towrzystwie koni starszych jako prowadzących. W tym ce
lu, żeby koniowi początkowo wszystko ułatwić, a nie utrudniać mu 
zadania, tj. możności chętnego przejścia w galop, jeździec powinien 
odciążyć koniowi krzyż i zad, przyjmując pozycję półsiadu. Następ
nie nie żądając od pyska konia niczego prócz zachowania kierunku, 
na wodzy bardzo lekkiej, a nawet w razie potrzeby nieco wiszącej, 
nie zmieniając półsiadu i nie unosząc rąk, jeździec pomagając łyd
kami i uderzeniem palcata po łopatce popędza konia w coraz szer
szy i szybszy kłus, w którym koń, nie mogąc się dłużej utrzymać, tra
ci równowagę wpadając sam w galop. Noga, którą koń zagalopuje 
lub nawet krzyżowanie powinny nam być w tym wypadku chwilowo 
zupełnie obojętne. Przez cały czas galopu, co początkowo nie bę
dzie trwało dłużej jak 1-2 minut, jeździec pozostaje w półsiadzie, 
w bardzo łagodnej łączności z pyskiem konia, dając mu nawet dużo 
swobody szyi i możność szerszego, naturalnego chodu, nieskrępo
wanego wodzami. Następnie nie zmieniając półsiadu, jeździec, 
ciągle napinając równomiernie i jednocześnie obie wodze, naj
pierw łagodnie i stopniowo wprowadza konia w kłus również swo
bodny i nieco szerszy, po czym dopiero siada normalnie w siodło, 
aby wreszcie przejść w stęp.

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie można rozpocząć pierwszych ga
lopów w terenie, trzeba nie zwlekając wykonać to ćwiczenie na ujeżdż
alni, stosując się do tych samych zasad i wskazówek, które obowiązują 
w terenie, tj. najpierw jeżdżąc za koniem starszym i w półsiadzie, a po
tem wprowadzając młodego konia w swobodny galop.
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Ponieważ linie proste na ujeżdżalni czy to krytej, czy otwartej, są 
krótkie, ograniczone jak dla młodego konia dość ostrymi zakrętami 
- musimy z konieczności posuwać się wzdłuż nich dookoła, a nie 
tylko po linii prostej. W żadnym razie nie należy pierwszych galo
pów rozpoczynać na kole, które, tworząc ciągłą mniej lub więcej 
ostrą linię zakrętu, byłoby stanowczo zbyt wielkim utrudnieniem 
dla konia młodego, nie umiejącego jeszcze chodzić nawet po 
łatwiejszych liniach prostych. Przy tym trzeba pamiętać, że koło 
wcale nie sprzyja wyrobieniu chętnego ruchu naprzód, a przeciwnie 
wpływa na „zamknięcie”, ograniczenie i skrócenie ruchu konia, 
ucząc go w tym okresie raczej jeszcze jednego błędu, tj. wyrzucania 
zadu na zewnątrz oraz wpadania łopatką do wewnątrz zakrętu.

Jest rzeczą ważną, aby pierwszy galop na ujeżdżalni dookoła jej 
ścian rozpocząć w tę stronę, w którą wykonywanie tego ćwiczenia 
będzie sprawiało koniowi mniej trudności. A więc znowu, aby 
ułatwić koniowi wykonywanie zadania, zaczniemy galop w stronę, 
w którą on się chętniej gnie. Jest to, jak wiemy, zazwyczaj lewa stro
na konia, już z natury bardziej wyrobiona1. Jeżeli jednak spostrze
żemy, że będzie to wyjątkowo nie lewa, lecz prawa strona, to oczy
wiście pierwszy galop zastosujemy w prawo. Gdy koń przejdzie 
w galop, nie trzeba zwracać uwagi, czy zagalopował z właściwej no
gi. Zwykle na zakręcie koń sam zmieni nogę na wewnętrzną, bo tak 
łatwiej mu chodzić i tak nakazuje mu instynkt zachowania natural
nej równowagi.

1. Spowodowane jest to układem w łonie matki oraz częstszym podchodzeniem do konia z lewej strony 
ludzi wykonujących różne czynności i obrządzających go.

Ćwiczenie przejścia w galop z właściwej nogi wewnętrznej, bez 
przyspieszania i wydłużania tempa kłusa, lecz na skutek działania 
zasadniczej pomocy (łydek i wodzy), będziemy mogli rozpocząć do
piero w II podokresie, tj. wtedy, gdy koń już chętnie idzie naprzód 
w stępie, kłusie i galopie, utrzymując w kłusie tempo i znając na tyle 
działanie pomocy, że na nie chętnie i właściwie zareaguje.

I tutaj znowu, aby ułatwić koniowi to pierwsze ćwiczenie, wyko
namy je nie na kole, lecz na liniach prostych wzdłuż ścian. W tym 
celu przed przejściem w galop, posuwając się wzdłuż długiej ściany 
w ćwiczebnym kłusie, nie dochodząc do rogu ujeżdżalni, na około 
10-15 kroków przed krótką ścianą, układamy łydki jak do galopu, tj.
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przesuwamy zewnętrzną za popręg. W chwili przejścia w galop 
ustawiamy głowę konia nieco do wewnątrz bardziej napięta wodzą; 
jednocześnie należy wodzą zewnętrzną utrzymać normalną łącz
ność z pyskiem konia, gdyż zwiśnięcie wodzy spowoduje utratę 
łączności, co znowu wywoła wyrzucenie zadu na zewnątrz.

Ustawiwszy tak konia i pomoce, jeździec w momencie przejścia 
w galop początkowo przenosi ciężar swego ciała bardziej na stronę 
zewnętrzną, naciska na bok konia łydką zewnętrzną1 ustawioną 
nieco za popręgiem, a wewnętrzną2 utrzymuje jedynie normalną 
styczność oraz ruch konia do przodu.

1. Łydka czynna - żądająca.
2. Łydka bierna.

W tym wypadku koń przejdzie w galop przez umiejętny układ 
i przestawienie swych nóg, tj. przez przybranie postawy sprzyjającej 
temu ruchowi, a nie na skutek utraty równowagi, tj. przyspieszenia 
tempa i niemożności dalszego wydłużenia wykroku oraz utraty 
równowagi w kłusie, jak to było przy pierwszych lekcjach galopu.

Z chwilą gdy w ten sposób koń nieomylnie przechodzi w galop 
nie przyspieszając tempa kłusa, przechodzimy podobnie w galop 
z dala od rogu na długiej linii ujeżdżalni, po czym dopiero ustawia
my głowę konia prosto. Następnie to samo wykonujemy przed ro
giem ujeżdżalni albo w rogu. Dopiero po tych ćwiczeniach przecho
dzimy w galop na kole, z ustawieniem głowy i zgięciem całego 
tułowia konia do wewnątrz. W końcu to samo przerabiać będziemy 
na linii prostej, ustawiając głowę konia w chwili przejścia w galop w 
stronę nogi galopującej - wewnętrznej, po czym natychmiast nada- 
jemy głowie ustawienie proste.

Pamiętać trzeba zawsze, że pierwsze ćwiczenie przejścia w galop 
z właściwej nogi powinno nastąpić na stronę lepiej u konia wyro
bioną, z której on chętniej przyjmuje wodzę (łączność). Zasadą 
ogólną jest, by nigdy nie utrudniać koniowi ćwiczeń nowych, jesz
cze mu nieznanych, żądając ich wykonania w warunkach nie sprzy
jających lub nawet nieraz wręcz wywołujących sprzeciw, niechęć, 
obawę i zdenerwowanie konia.

Przejście z galopu w kłus wykonuje się przez stopniowe, równe 
i jednakowe napięcie obu wodzy jednocześnie.
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8. ZNACZENIE PRZESZKÓD W PRACY NAD 
ROZWOJEM SPRAWNOŚCI JEŹDŹCA I KONIA

Umiejętność przebywania przeszkód jest, jak mówiliśmy, jed
nym z nieodzownych warunków dobrego wyszkolenia jeźdźca i ko
nia. Lecz niezależnie od tego, jaki cel ma ujeżdżenie konia, praca 
w terenie i na przeszkodach będzie bardzo ważnym ćwiczeniem do
skonalącym jeźdźca i konia, wyrabiającym umiejętność zachowania 
równowagi oraz odruchowej jej zmiany stosownie do potrzeby.

Ćwiczenia na przeszkodach są doskonałym środkiem wzmac
niającym i gimnastykującym dosiad jeźdźca, wyrabiają one w jeźdź- 
cu zdolność wyczuwania konia, umiejętność utrzymania elastycz
nej, miękkiej łączności przez konieczne podążanie tułowiem i ręka
mi za ruchem głowy i szyi konia, uczą jeźdźca i konia wzajemnego, 
całkowitego współdziałania.

Przebywanie przeszkód wyrabia w jeźdźcu śmiałość, odwagę, 
aktywność, szybką orientację, zaufanie do zdolności konia do po
konywania nieraz bardzo poważnych trudności terenowych, które 
należy stopniowo w sobie i koniu rozwijać.

Widzimy więc, że praca na przeszkodach ma bardzo dodatni 
wpływ na praktyczne wyszkolenie jeźdźca oraz na wyrobienie 
w nim zamiłowania sportowego, uczy go panować nad sobą i ko
niem, daje mu dużo wrażeń i silnych emocji, co szczególnie znajdu
je swój wyraz w szlachetnym współzawodnictwie w zawodach.

Praca w terenie i na przeszkodach wyrabia w koniu giętkość, 
zręczność, inicjatywę, samodzielność, rozwija jego mięśnie i stawy 
czyniąc je sprężystymi. Uczy ona konia ekonomicznego, spokojne
go posługiwania się ciałem w skoku i wykorzystania posiadanych 
przez niego środków przy możliwie najmniejszym wysiłku, zapo
znając go w ten sposób z racjonalną techniką i stylem skoku. Wyra
bia u konia dzielność, odwagę, decyzję i oko, uczy go umiejętnej 
i natychmiastowej zmiany równowagi, rozwijając go wszechstron
nie, najbardziej praktycznie i celowo.
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9. ZACHOWANIE SIĘ JEŹDŹCA 
I KONIA W SKOKU

Wyrobienie dobrego, prawidłowego skoku wymaga od jeźdźca 
i konia całego szeregu ćwiczeń, które omówimy w dalszych roz
działach.

Przedtem jednakże należy szczegółowo wyjaśnić i omówić, jak 
zachowuje się koń i jeździec w skoku. Znajomość układu ciała ko
nia i jeźdźca oraz ich zachowania się w skoku przez przeszkodę bę
dzie nam potrzebna już na początku naszej pracy nad sobą i ko
niem. Idąc od samego początku po drodze, która prowadzi do sko
ku przez uszeregowanie pewnych ćwiczeń zazębiających się z nor
malnym ujeżdżaniem konia, wymagać będziemy od jeźdźca prze
strzegania kolejności ich wykonywania, albowiem już jego pierwsze 
kroki na tej drodze zawierają zasadnicze elementy składowe póź
niejszego prawidłowego skoku i jego stylu.

Skok jest ruchem galopu1 powstałym w wyniku rozpędu konia, 
pracy mięśni jego zadu i stawów skokowych w ostatniej chwili zbliż
enia się do przeszkody. Wykonanie przez konia dobrego skoku za
leży także od jego wrodzonych zdolności w tym kierunku. Pewność 
dobrego, prawidłowego skoku uzyskuje się jednakże tylko przez 
stosowanie odpowiednich ćwiczeń, częstą gimnastykę i odpowied
nią zaprawę.

1. Skok jest ruchem galopu zwiększonym wszerz lub wzwyż rozmiarem przeszkody z tą jednakże róż
nicą, że ustawienie nóg konia jest w chwili lądowania po dokonaniu skoku przez przeszkodę (obie 
przednie i dalszy ruch galopu).

Zaprawa, zręczność, doświadczenie oraz technika skoku, bę
dące wynikiem umiejętnego przygotowania konia i stosowania ćwi
czeń, nauczą go jak ma regulować swój wysiłek w stosunku do prze
szkody, odpowiednio do jej rozmiarów, chodu oraz tempa, w jakim 
się posuwa.

Jeździec może wpłynąć na pobudzenie energii konia niezbędnej 
do wykonania skoku lub też może ją ograniczyć według swej woli, 
lecz nie powinien w pełni decydować o ilości energii potrzebnej ko
niowi do skoku. Jeździec nigdy nie będzie mieć pewności, że roz
porządza w danej chwili całym wysiłkiem konia, gdyż ilością energii 
zużytej do skoku w dużej części powinien dysponować koń.
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Do obowiązków jeźdźca należy: nauczenie konia posłuszeń
stwa, nadanie mu odpowiedniego chodu, szybkości i kierunku, 
wskazanie mu sposobu oszczędnego gospodarowania zapasem sil 
i energii, wyrobienie mu oka, tj. umiejętności oceniania rozmiaru 
przeszkody oraz odległości, z jakiej ma wykonać skok. Resztę, tj. 
sam skok, jeździec powinien zostawić koniowi, który już sam w za
leżności od potrzeby włoży w skok więcej lub mniej wysiłku.

Do jeźdźca zatem należeć będzie: umiejętne kierowanie ko
niem, jasne, wyraźne i zdecydowane przekazanie mu swej woli (za
dania) z pozostawieniem sobie roli kontrolującego oraz nieprze- 
szkadzanie koniowi w pracy. Koń bowiem najbardziej obawia się 
niepożądanej pomocy jeźdźca w sytuacji, kiedy się tego najmniej 
spodziewa i w której zwykl sobie najlepiej sam dawać radę.

ZACHOWANIE SIĘ KONIA W POSZCZEGÓLNYCH 
FAZACH SKOKU

Przyjrzyjmy się teraz uważnie pracy konia (nauczonego umiejęt
nie wykorzystywać swoje możliwości) w skoku przez przeszkodę 
oraz kolejnym zmianom, jakie zachodzą w układzie jego ciała pod
czas tego ruchu.

Faza I - najazd w galopie, podejście konia do skoku. W ostatniej 
chwili przed podniesieniem się przodu następuje nagła zmiana 
szybkości i równowagi, chwila prawie zatrzymania się konia, który 
wydłużywszy szyję obniża ją wraz z głową (praca głowy i szyi).

Faza II - podstawienie zadu pod przód. Koń podsuwa tylne nogi 
pod siebie stawiając je w miejsce, z którego ma się odbić. W tej fazie 
widać początkowo jeszcze oparcie na obu przednich nogach, a po
tem tylko na jednej nodze, gdy druga odrywa się już od ziemi.

Faza III - koń unosi głowę i szyję wraz z przodem. Jest to natu
ralny, szybki, mało widoczny ruch, którym koń bardzo wydatnie po
maga sobie w odbiciu i uniesieniu przodu. Wahadłowa praca głowy, 
szyi wraz z przodem jest bardzo pomocna dla pracy zadu, który 
w tej chwili przyjmuje cały ciężar i równowagę. Koń przysiada oraz 
napręża mięśnie i stawy do skoku. W tej fazie jedna przednia noga 
jest już zupełnie uniesiona, a druga odrywa się od ziemi.

58



Faza IV - odbicie się konia - skok. Wyciągnięcie się uniesionego 
przodu nad przeszkodą, nogi konia skurczone i zgięte w stawach 
skokowych zaczynają się rozprężać. Linia szyi i grzbietu wyraźnie 
się załamuje w kłębie ku dołowi, tworząc luk.

Dalej, gdy tylne nogi konia wyprostowały się zupełnie w stawach 
skokowych, następuje ostateczne odbicie się od ziemi i wydłużenie 
wszystkich mięśni. Jest to chwila największego wysiłku konia, zara
zem największego obciążenia pracą zadu i stawów skokowych, szy
ja konia z głową wyciągniętą w przód i ku dołowi tworzy łuk.

Faza V - koń znajduje się w powietrzu nad przeszkodą. Cały 
tułów konia jest rozciągnięty nad przeszkodą w łuk. Przód konia 
pracuje dalej, głowa z szyją obniża się coraz więcej, a wyciągając się 
całkowicie z podstawy (mięsień zębaty musi być do tej pracy przy
gotowany i wydłużony') oraz z barków, łopatek i kłębu - tworzy 
wraz z tułowiem prawidłowy łuk, po którego linii ciągnie niejako za 
sobą cały tułów konia pchnięty wysiłkiem zadu. Przednie nogi są 
w swoim maksymalnym zgięciu zbliżone kopytami do mostka klatki 
piersiowej (jeśli koń przedwcześnie nóg nie opuścił). Tylne nogi 
w poprzedniej fazie wyciągnięte zaczynają się stopniowo znowu 
zginać w stawach skokowych. W tej fazie pracuje cały przód, głowa, 
szyja oraz grzbiet.

Faza VI - koń w powietrzu przekracza najwyższy punkt lotu. 
Koń po przejściu nad najwyższą częścią przeszkody zaczyna rozgi
nać przednie nogi, kurcząc jednocześnie coraz więcej nogi tylne. 
Przód zbliża się do lądowania. Tylne nogi po przebyciu przeszkody 
zaczynają się rozkurczać i wydłużać.

Faza VII - koń przygotowuje się do lądowania. Przednimi, lekko 
zgiętymi nogami zbliża się do ziemi i za chwilę będzie lądował. Li
nia szyi i grzbietu, tworząca dotąd prawidłowy łuk, w chwili ze
tknięcia się przednich nóg z ziemią załamuje się w kłębie ku górze. 
W momencie gdy przednie nogi konia lądują dotykając ziemi, a tyl
ne znajdują się jeszcze w powietrzu - koń dla utrzymania swej no
wej równowagi wraz ze znajdującym się za nim ciężarem jeźdźca - 
szybkim ruchem unosi w górę wyciągniętą ku dołowi szyję wraz

Patrz „Główne grupy mięśni konia”. 
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z głową, przesuwając w ten sposób część swego ciężaru ku tyłowi, co 
widać szczególnie wyraźnie w końcowej IX fazie.

Faza VIII - lądowanie przednich nóg. Koń staje na ziemi prawie 
jednocześnie na obu przednich, zupełnie wyprostowanych nogach. 
Następuje zetknięcie się konia z ziemią, szybkość opadania zwięk
szona ciężarem jeźdźca i konia - zanika. Linia grzbietu i szyi, idąca 
dotąd po jednym iuku, w momencie oparcia przednich nóg konia 
o ziemię załamuje się w kłębie przez podniesienie szyi. Tylne nogi 
po przekroczeniu linii przeszkody znowu zginają się w stawach sko
kowych. Cały zad przesuwa się pod przednie nogi konia, które 
w tym czasie rozpoczynają dalszy ruch. Koń chwyta w ten sposób 
przez samodzielny, naturalny układ swego ciała mocno zachwianą 
równowagę.

Faza IX - lądowanie tylnych nóg - dalszy ruch konia po skoku. 
W chwili gdy koń lądując całkowicie stawia na ziemi tylne nogi 
zbliżone do przednich, ponownie obniża szyję, przygotowując się 
do dalszego ruchu w galopie. Przybiera w tym celu odpowiednią 
postawę i równowagę do galopu, zaczynając ten ruch zazwyczaj 
z nogi przeciwnej do tej, z której galopował przed skokiem.

Z powyższej analizy łatwo się zorientować, która faza pracy ko
nia przy skoku jest, że się tak wyrażę, najbardziej delikatna, od któ
rej zależeć będzie udany, pewny i prawidłowy skok oraz spokojna 
niczym nie zmącona praca konia. Jest nią bezwarunkowo chwila 
początkowa - podejście, moment decyzji i rozpoczęcia skoku, fazy 
I, II, III i IV Wszystkie następne fazy aczkolwiek bardzo ciekawe, 
świadczące o logicznie uzasadnionych ruchach konia, są już tylko ' 
następstwem pierwszych. Zapamiętajmy sobie również i to, że bez 
obniżenia steru-wahadła i regulatora równowagi, jakim jest głowa 
konia z szyją wraz z jej ruchami w przód i w dół w czasie pokonywa
nia przeszkody - nie może być mowy o prawidłowym układzie ciała 
konia po linii iuku, najkorzystniejszym dla jego pracy.

Bez zachowania i uzyskania wyżej wspomnianych warunków, tj. 
pozostawienia koniowi zupełnej swobody, tak niezbędnej dla eko
nomicznej, wydajnej pracy jego szyi wraz z głową i grzbietem - nie 
możemy się spodziewać uzyskania pewnego, niewymuszonego, 
łatwego skoku, a w konsekwencji nie osiągniemy należytej techniki, 
ani stylu skoku.
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Koń w skoku powinien szyję wydłużyć i wypuścić od kłębu, a nie 
cofać jej i skracać. Popełnianie tego błędu jest spowodowane chę
cią uniknięcia bólu grzbietu i pyska, jaki sprawia mu jeździec nie
spokojnymi, szarpiącymi ruchami rąk i tułowia.

Wracając do wymienionych faz warto zwrócić uwagę na te mo
menty, w których jeździec będzie brał czynny tudzież bierny udział 
w decydujących ruchach i pracy konia.

Czynny udział jeźdźca będzie zaznaczał się w chwilach bardzo 
ważnej pracy szyi i głowy konia, którym jeździec musi umieć zapew
nić dostateczną swobodę ruchów. Będą to fazy: I - podejście (chwi
la najważniejsza), dalej fazy II, III i IV, a wreszcie - VIII i IX. W fa
zie VI, VII i VIII jeździec zachowuje się biernie, co będzie dla ko
nia najlepszą pomocą. W fazie IX nawiążemy z pyskiem konia nor
malną, łagodną łączność, jeśli ją nieco w czasie skoku utraciliśmy, 
co ostatecznie byłoby stokroć mniejszym grzechem niż utrzymanie 
łączności zbyt mocnej.

Pracę konia w skoku podzielono dlatego na tak wiele faz, aby 
móc uwypuklić i dokładnie omówić te wszystkie zmiany, które za
chodzą w ruchach i położeniu konia, a których nasze oko nie potra
fi dokładnie uchwycić i zapamiętać. Warto tu zwrócić uwagę na zu
pełnie widoczne zjawisko pięciokrotnej zmiany postawy szyi konia 
w skoku, mianowicie: 1) w podejściu - ruch szyi w dól; 2) uniesienie 
przodu - ruch szyi w górę; 3) koń w powietrzu - ruch szyi w dól; 4) 
koń ląduje przednimi nogami - ruch szyi w górę; 5) po wylądowa
niu zadu dalszy ruch konia - szyja znowu się obniża.

Trzeba podkreślić, że koń nauczony prawidłowego skakania bę
dzie się zachowywał pod jeźdźcem tak samo jak bez niego pod wa
runkiem, że w skoku nie będzie krępowany w swych ruchach wodza
mi. Pozostawienie koniowi koniecznej do wykonania dobrego sko
ku swobody w chwili odbicia się jest jednym z zasadniczych warun
ków umiejętnego zachowania się jeźdźca i jednym z trudniejszych 
jego zadań. Drugim również ważnym i niełatwym warunkiem jest 
nieutrudnianie koniowi pracy, umożliwienie mu zachowania w sko
ku równowagi i spokoju, co jeździec osiąga przez umiejętne 
podążanie rękami wraz z tułowiem za ruchem głowy i szyi konia.
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JEŹDZIEC W GALOPIE PRZED PRZESZKODĄ. 
NAJAZD I PODEJŚCIE JAKO CZYNNIKI 

DECYDUJĄCE O SKOKU1

1. Omawiam tu normalny skok z galopu w pólsiadzie, gdyż skoki ćwiczebne z innych chodów będą się 
różniły dosiadem jeźdźca tylko przed skokiem, natomiast praca jeźdźca w skoku pozostanie zawsze 
ta sama.

Zanim koń zbliży się do przeszkody, a ściśle mówiąc do miejsca, 
z którego zacznie właściwą czynność skoku, zwaną podejściem, bar
dzo ważne jest, aby zarówno jeździec jak i koń przygotowali się do tej 
czynności. Tym przygotowaniem jest najazd (zamiar skoczenia i jego 
wykonanie). Dopiero potem następuje znane nam już równie ważne 
podejście do skoku. Dobry, zdecydowany najazd zmusza konia do 
posłuszeństwa, narzucając mu wolę i żądanie jeźdźca jako nakaz nie 
ulegający żadnym wykrętom, wątpliwościom czy niezrozumieniu - 
zapewnia jeźdźcowi samo wykonanie skoku. Sposób podejścia nato
miast daje mu mniej lub więcej udany skok. Podejście należy pozo
stawić koniowi, najazdem natomiast powinien kierować jeździec. 
Sam skok oraz sposób jego wykonania jest wynikiem szeregu odpo
wiednich ćwiczeń gimnastycznych przeprowadzanych według pew
nej metody, co razem składa się na wyrobienie techniki i stylu skoku. 
Koń może skakać również nie zachowując opisanego wyżej układu, 
lecz będzie to marnowanie jego sił, zdrowia i zdolności. Koń 
skaczący innym, indywidualnym, wadliwym sposobem bez luku, wy
zyskując tylko swą surową siłę nie podporządkowaną i nie ujętą w ra
my techniki i tylu, nie wykaże nigdy swych pełnych wartości.

ZACHOWANIE SIĘ JEŹDŹCA 
I KONIA W PIĘCIU FAZACH SKOKU

Pracę jeźdźca jadącego na przeszkodę w celu jej przebycia po
dzielimy na 5 następujących faz:
1. zamiar skoczenia - najazd i podejście,
2. chwila odbicia się konia do skoku,
3. koń nad przeszkodą,
4. lądowanie,
5. dalszy ruch po skoku.
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1. Zamiar skoczenia - najazd i podejście w galopie 
(rys. 1-5).

Jeździec w półsiadzie (którego opis zamieszczono w rozdziale: 
„Przejście z pełnego siadu do półsiadu”), na wpół przygotowany do 
skoku, najeżdża w kierunku prostopadłym do środka przeszkody. 
W odległości nie mniejszej niż 5-6 kroków przed przeszkodą jeź
dziec rozluźnia nieco swe łopatki, posuwając ręce w kierunku pyska 
konia (patrz tab. rys. 2) na tyle tylko, by koń czuł zupełnie wyraźnie 
zelżenie napięcia wodzy; u jeźdźca mniej rutynowanego dopusz
czalne jest nawet ich lekkie zwiśnięcie. Jest to działanie zupełnie 
podobne do tego, jak w chwili przejścia w galopie z normalnego do
siadu do półsiadu, z tą tylko różnicą, że tam przez uzyskanie naporu 
na wędzidło wzmocniliśmy nieco elastyczne napięcie wodzy, a tym 
samym łączność ręki z pyskiem konia, podczas gdy tutaj w ostatniej 
chwili najazdu (na kilka 5-6 kroków przed odskokiem) postąpimy 
odwrotnie, a więc w tym samym stopniu zwiększyliśmy, teraz zwol- 
nimy napięcie wodzy, osłabiając je poniżej normalnej łączności.

Zbliża się podejście, za chwilę nastąpi skok. Jeździec musi być 
bezwzględnie pewny swego nakazu, musi koniowi zaufać i pozwolić 
mu skoczyć. Nie może tu być żadnej niewiary ani przewidywania 
ewentualnego nieposłuszeństwa, a co gorsza, jakiegoś przygotowa
nia w tym celu pomocy w postaci łydek, ostróg, rąk czy bata. Takie 
zachowanie się jeźdźca w chwili najazdu byłoby jedynie prowoka
cją, wywoływaniem wilka z lasu, niepokojeniem konia i odrywa
niem go od przeszkody i czynności, którą ma wykonać, przez zwra
canie jego uwagi na niepotrzebne, zgoła szkodliwe odruchy jeźdźca 
przygotowującego się do niepewnego skoku.

Jeździec powinien zależnie od potrzeby umieć odruchowo dys
ponować w każdej chwili sobą i swymi pomocami, mając je na 
właściwym miejscu, gotowe do użycia.

Koń karny, przygotowany do skoku, prowadzony na przeszkodę 
według zasad i wskazówek zawartych w niniejszym podręczniku - 
będzie na pewno umiał skakać sam, chętnie, pewnie i śmiało, nie 
czekając na żadną pomoc jeźdźca. Nie będzie wymagał ciągłego pil
nowania go, ani „posyłu”, czy wyliczenia podejścia, lecz będzie 
oczekiwał jedynie zezwolenia na skok przez zwolnienie mu głowy,
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■
ZACHOWANIE SIĘ JEŹDŹCA I KONIA W SKOKU

1 faza. Najazd w galopie i podejście konia do skoku.

I

1. Dobrze - Najazd. Jeździec w pólsiadzie. Szyja 
konia w ustawieniu noimalnym.

2. Dobrze - Na kilka kroków przed przeszkodą (naj
mniej 5-6) jeździec zachowuje się czynnie posu
wając ręce w kierunku pyska konia, który obniża 
szyję. Pierwszy ruch szyi konia w dól.

3. Dobrze -Jęźdzec zachowuje się biernie, jego 
dosiad i ręce bez zmiany Koń unosi szyję. Drugi 
ruch szyi w górę.

1,2,3. Żle - Jeździec pozostał w siodle, czym 
w bardzo znacznym stopniu utrudnia koniowi swo
bodną pracę grzbietu i zadu oraz tylnych nóg, jed
nocześnie nie podąża za ruchem konia (spóźnia się, 
wodze za długie.

4. Dobrze - Jeździec zachowuje się biernie. Koń 
podstawia tylne nogi pod swój tułów w miejsce, 
skąd się nimi odbije do skoku.

5. Dobrze - Jeździec zachowuje się biernie, jego 
dosiad bez zmiany. Koń unosi przód, obniżona szyja 
zrównuje się z linią grzbietu. Trzeci ruch szyi w dół.

4,5. Żle - Jeździec odchylił tułów w tył (rys. 4), co 
spowoduje, źe jeśli nawet w ostatniej chwili odsko- 
ku potrafi podążyć tułowiem w przód z ruchem ko
nia, to wykona to zbyt raptownie (rzuci się). Wodze 
okażą się wtedy za długie, łokcie rozstawione i cof
nięte poza linię pleców jeźdźca, ręce w tym wypad
ku albo zanadto zbliżą się do kroczza, albo uniosą 
się wysoko do piersi jeźdźca (rys. 5).

PRZYKŁADY NIEWŁAŚCIWEGO, BŁĘDNEGO 
ZACHOWANIA SIĘ JEŹDŹCA W SK)KU: rys. 1-4 
przedstawiają maneźowy sposób wysyłania dosia
dem konia niechętnie idącego do przeszkody; jeź
dziec zamiast pozostać w pólsiadzie zanadto w sio
dle przygniata i krępuje grzbiet i zad konia, a sam 
nie będąc w stanie podążyć w porę z jego ruchem 
nie pozostaje w pogotowiu skokowym;
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szyi i pyska od normalnego napięcia wodzy na bardzo krótką chwi
lę przed odbiciem się, tj. w chwili podejścia.

Bardzo często przystępujemy do konia z nieufnością, nie wie
rząc w jego możliwości i ufni w siebie chcemy wszystkie niedo
ciągnięcia konia przewidzieć, teoretycznie obliczyć oraz zapobiec 
ewentualnym niespodziankom, zamiast umieć się do nich zastoso
wać, wierząc w możliwości konia. Nieraz pozbawiamy go inicjaty
wy, nie pozwalając mu się wykazać tam, gdzie to jest możliwe i ko
nieczne, a biorąc wszystko na siebie zapominamy, że nie można 
przesadzać w ograniczaniu swobody ruchów konia. Zwłaszcza 
podczas skoków przez przeszkody znajdziemy mnóstwo przykład
ów, które to potwierdzą.

Za rzuconym przez przeszkodę sercem jeźdźca ma skoczyć koń! 
A cóż z tego, skoro jeździec jednocześnie rękami i ciężarem swego 
ciała pozostawał w tyle za przeszkodą, nie dając koniowi niezbęd
nej swobody do dobrego odbicia się? Cóż z tego rzuconego dzielnie 
serca i pięknego zamiaru, skoro go jeździec nie poparł takim za
chowaniem, które by koń wyraźnie odczul - jako znak decyzji i ze
zwolenia raczej idący do przodu (ręki jeźdźca), a niejako nakaz od 
tylu.

Wiemy, jak poważną rolę skoku konia spełnia przód, a jaką zad. 
Zad działa tu raczej jako bezmyślny silnik pchający ciało konia, 
którego mózgiem, regulatorem i sterem jest przód wraz z szyją 
i głową.

Jeśli więc chcemy być w porządku wobec konia i siebie oraz pra
gniemy przyjemnie pokonać przeszkodę - dajmy przodowi konia 
wykonać te ważne, początkowe ruchy, które decydują o dobrym 
skoku. Pozwólmy koniowi skoczyć, a przed tym jeszcze obniżyć 
głowę wraz z szyją nie czekając, że w ostatniej chwili jeszcze zdąży
my za jego ruchem, przeciwnie pójdźmy naszymi rękami o część se
kundy pierwsi. To właśnie powinno być naszą zasadą, według której 
będziemy uczyli konia stawiać pierwsze kroki w pokonywaniu prze
szkód, a jeźdźca - subtelnego, prawidłowego zachowania się oraz 
stopniowego nawiązywania i utrzymywania doskonałej łączności 
z pyskiem konia w chwili skoku.

Zatrzymaliśmy się dłużej nad szczegółowym rozważeniem za
chowania się jeźdźca podczas najazdu i podejścia, ponieważ jest to 
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podstawą późniejszego skoku konia. Jednym z najważniejszych 
i decydujących elementów jest czynne zachowanie się jeźdźca 
przed skokiem.

Przechodzimy do następnej fazy czynności jeźdźca w dalszych 
ruchach konia.

2. Odbicie się konia, skok - (rys. 6-10)

Jeździec najeżdżając byl w połowie przygotowany do skoku, 
a tuż przed skokiem przy podejściu - w trzech czwartych. Teraz, 
w chwili odbicia się, idąc dalej płynnie z ruchem konia, daje mu nie
zbędne maksimum swobody przez zwiększone uniesienie siedze
nia, a raczej przez ruch ku przodowi.

Wykonanie. Kolana i łydki pozostają bez zmiany w miękkim 
ścisłym przylegu. Jedynie kąt kolanowy, który tworzy podudzie 
z udem, przez ruch uda w biodrach ku przodowi rozwiera się, jed
nak nieznacznie, na tyle tylko, żeby zachować zawsze pewien kąt 
zupełnie wyraźnie zaznaczony - zob. rys. 6. Unikać należy całkowi
tego wyprostowania tego ważnego resoru, ponieważ wyprostowa
nie uda i łydki do linii pionowej lub prostej, wysuniętej ku przodowi 
jest dużym błędem. Jeździec popełniający ten błąd ogromnie 
osłabia swój dosiad, a stojąc w strzemionach na wyprostowanych 
nogach nie ma możności złagodzenia wstrząsu, który musi nastąpić 
w chwili lądowania, a tym samym nie może ulżyć koniowi.

Przez ruch siadu, bioder oraz górnej części uda ku przodowi 
przesunie się również rozwidlenie ud (krocze), zachowując jedna
kże swój przyleg, który w górze krocza będzie nieco luźniejszy. Jed
nocześnie z biodrami i siadem przesuwa się ku przodowi tułów z rę
kami, które podążają za ruchem pyska konia, wydłużając się przez 
rozwarcie kątków łokciowych utworzonych przez ramię i przedra
mię. Ręce nie powinny prostować się całkowicie w stawach łokcio
wych, lecz mają zawsze zachować pewien kąt. Trzeba zwracać uwa
gę, aby łydki i pięty zawsze pozostawały na miejscu i aby przy tym 
pięty nie uciekały w górę a palce stóp w dół (wypadnie strzemię).

Kolana muszą bezwzględnie pozostać w miejscu stałego przyle
gu, nie mogą one rozwierać się ani też ulegać przesunięciom w gó
rę, w przód czy w dół.
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2 faza. Chwila odbicią się konia do skoku.

6,7,8. Dobrze - Dalsze uniesienie się przodu konia 
wywołuje jednoczesne jego zbliżenie się do tułowia 
jeźdźca. Szyja konia wyciąga się w przód i w dól, 
tworząc wraz z grzbietem luk. Jeździec zachowuje 
się czynnie przez rozwarcie kątów kolan, uniesienie 
siadu i lekkie nacylenie tułowia ku pizodowi, 
podąża rękami z mchem konia zbliżając się do jego 
szyi.

6. Źle - Jeździec stoi w strzemionach na zupełnie 
wyprostowanych nogach. Nastąpił tu całkowity za 
nik kątów kolan (resorów), siedzenie brzydko wy
pięte w górę, tułów przesadnie pochylony w przód 
ku dołowi, głowa jeźdźca poniżej jego siedzenia jest 
schowana za szyją konia. Jeździec upizedzil skok 
konia i zupełnie wypadl z siodła.

7. Żle - Jeździec zanadto przesadnie położył się na 
szyję konia. Łokcie zbliżone ostrym kątem do kolan, 
świadczą o cofnięciu się rąk, łydki przesunięte w 
tył, stopy opuszczone palcami w dół - powodują 
latwwe zgubienie strzemion. Jeździec srtacit stycz
ność z koniem i wypadl z siodła.

8. Żle - Jeździec za mało pochylił tułów przez co 
nie podąża z mchem konia. Ręce również nie posu
wają się w kiemnku pyska konia, lecz pizeciwnie - 
unoszą się nawet w górę.

9,10. Dobrze - Koń z tuku przodem nad prze
szkodą. Jeździec zachowuje się czynnie. Najwięk 
sze dopuszczalne rozwarcie się kątów kolan i łokci 
oraz największe nacylenie (zbliżenie się), tułów je
źdźca tworzy linię równoległą do linii grzbietu konia.

9. Źle - Mimo, że tułów przesadnie pochylony
i zgarbiony, jednak jeździec siedzeniem pozostał 
w siodle, przez co nie podąża z mchem konia. Ręce 
uniesione w górę, oparte na grzebieniu szyi, łokcie 
zbliżone są ostrym kątem do kolan.

10. Źle - Jeździec tułowiem pochylony w przód, 
lecz zgarbiony w krzyżu i w plecach, ramiona w 
łokciach wyprostowane lub kabląkowate ze zbyt 
nisko opuszczonymi dłońmi, nie w kierunku pyska, 
cisną wodze ku dołowi.

PRZYKŁADY NIEWŁAŚCIWEGO, BŁĘDNEGO 
ZACHOWANIA SIĘ JEŹDŹCA W SKOKU: rys. 5-10 
przedstawiają błędnie pojęte przez jeźdźca 
podążanie z mchem konia.



Krocze nie powinno wysuwać się przed siodło.
Krzyż ma pozostać miękki, lecz elastyczny, nie wypięty karyka

turalnie w tył, ani też nie zgarbiony.
Tułów jeźdźca w umiarkowanym, nieprzesadnym nachyleniu 

(nie zgarbiony) zachowuje prostą, elastyczną linię, a wykonując 
ruch brakami ku przodowi i nieco w górę - nie powinien zbytnio 
zbliżać się do szyi konia, a już w żadnym wypadku nie powinien jej 
dotykać.

Stawy biodrowe, kręgosłup i łopatki pomagają w elastycznym 
utrzymaniu tułowia, aby się nie stał bezwładną masą rzucaną ru
chami konia i opadającą mu na szyję. Nie ma nic gorszego dla konia 
nad niespokojny dosiad jeźdźca z rozbeitanym (rozhuśtanym) 
tułowiem, co jest dla konia dodatkową, nieprzewidzianą i to jak 
najmniej pożądaną przeszkodą w i tak trudnej dla niego sytuacji.

Szyja jeźdźca wraz z głową nieco wyciągnięta w przód, wzrok 
uważny, skierowany przed siebie. Jeździec nigdy nie powinien spo
glądać na przeszkodę pod sobą, lecz zawsze na następną. Również 
oglądanie się za siebie na przebytą już przeszkodę jest zupełnie 
zbyteczne, a często nawet wręcz szkodliwe.

Ramiona, zachowując zawsze mniej lub bardziej rozwarty kąt 
w łokciach, nie powinny „fruwać” odstawione górę, lecz wykony
wać ruch w tym samym kierunku co ręce.

Dłonie, których nigdy nie wolno opierać o szyję konia, powinny 
być umieszczone przed kłębem, z boków szyi i podążać za ruchem 
głowy, a ściśle biorąc - pyska konia.

Palce miękko zamknięte, lecz nie zaciśnięte, powinny pozwolić 
na wydłużenie wodzy w razie niemożności dostatecznego podąże
nia przez jeźdźca tułowiem i rękami w wypadku niespodziewanego, 
wcześniejszego lub potężniejszego skoku.

Miara podążania udami, siadem, biodrami, tułowiem i rękami 
ku przodowi za ruchem konia zależna jest od jego skoku i sposobu 
nieraz indywidualnego układania się ciała konia po linii mniej lub 
więcej rozpiętego iuku. Pamiętajmy, że skok konia i linia lotu, po 
której on się wraz z jeźdźcem przenosi nad przeszkodą - zależą 
w dużej mierze od typu i rozmiarów przeszkody, chodu i szybkości 
konia.
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Największe zbliżenie górnej części tułowia jeźdźca do konia, 
a raczej - konia do jeźdźca, następuje w drugiej fazie, tj. w końco
wej chwili odbicia się konia. Ściśle biorąc, między fazą II a III, 
w momencie kiedy przód konia wzniósłszy się w górę, a tym samym 
zbliżywszy się do nachylonego tułowia jeźdźca (a nie odwrotnie), 
natychmiast po odbiciu tylnych nóg wygina się w luk i kiedy jedno
cześnie jeździec podąża w tym ruchu ku przodowi, rozchylając nie
znacznie kąty swych kolan. W tej sytuacji tułów jeźdźca nie powi
nien przez przesadne nachylenie zatracić linii równoległej do szyi 
konia. Między tułowiem jeźdźca a koniem powinien bezwarunkowo 
pozostawać równoległy pas wolnej przestrzeni (patrz rys. 9) jako 
rezerwa na wypadki nieprzewidziane w postaci wstrząsów i ruchów 
tułowia, które dzięki tej rezerwie nie będą odbijały się niepokojąco 
na równowadze konia.

Przestrzeń ta pozwoli jednocześnie jeźdźcowi na pozostanie 
w niezmiennej, raz przybranej pozycji, do końca skoku, dzięki cze
mu nie będzie przeszkadzał ani sobie ani koniowi w chwili lądowa
nia przednich nóg konia (faza VIII), kiedy szyja konia znowu pod
niesie się w górę, a tułów jeźdźca ponownie znajdzie się na chwilę 
w pozycji równoległej do niej (rys. 16-18).

Jakiekolwiek wcześniejsze odchylenie przez jeźdźca tułowia 
w tył dlatego tylko, że koń w chwili lądowania przednich nóg pod
nosi szyję w górę, kiedy jego zad jest jeszcze w powietrzu - wpływa 
bezwarunkowo niekorzystnie na utrzymanie równowagi konia. Po
dobnie szkodliwe a przy tym nieestetyczne jest kładzenie się jeźdź
ca tułowiem na szyję konia i wypinanie siedzenia w górę, wyżej 
własnej głowy.

3. Koń nad przeszkodą - (rys. 11-15)

Jest to faza, w której jeździec zachowuje się biernie, co jest na
stępstwem najważniejszych czynności dwu poprzednich faz.

Jeździec w dalszym ciągu zachowuje dosiad przyjęty w fazie II, 
pozostając w tej pozycji bez zmiany aż do końca lądowania.

Kiedy koń po przebyciu przeszkody stanie na wszystkich czte
rech nogach rozpoczynając dalszy ruch galopu, wówczas dopiero - 
a nie wcześniej - jeździec powraca do normalnego półsiadu, a na-
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3 faza. Koń nad przeszkodą.

12

11-13. Dobrze - Zachowanie się jeźdźca bierne 
w pozycji jak w końcu 2 fazy jego dosiad bez zmia

ny.

14,15. Dobrze - Koń zbliżając się przednimi noga
mi do lądowania, podnosi szyję. Następuje zanik 
luku i załamanie linii kręgosłupa w górę. Czwarty 
ruch szyi konia w górę. Jeździec zachowuje się 
nadal biernie, jego dosiad bez zmiany

11-15. Źle - Jeździec za wcześnie prostuje swój 
tułów i siada w siodło, czym niespodzianie dla ko
nia zmienia jego równowagę, utrudniając mu swo
bodną pracę grzbietu i zadu. Takie zachowanie się 
jeźdźca najczęściej powoduje zaczepienie tylnymi 
nogami o przeszkodę.



stępnie do pełnego dosiadu, zależnie od chodu jakim będzie się po
suwał.

4. Lądowanie - (rys. 16-20)

Jeździec, którego ciężar umieszczony jest na grzbiecie rozpę
dzonego konia, powinien zachować w dalszym ciągu dotychczaso
wy swój układ, unikając zmiany położenia jakiejkolwiek części 
ciała, gdyż byłoby to równoznaczne z zachwianiem równowagi ko
nia przesuwającego się w locie nad przeszkodą, której przebycie 
sam sobie umiejętnie rozłożył, biorąc pod uwagę również ciężar 
siedzącego na nim człowieka. Koń nie oczekuje tu żadnej pomocy 
jeźdźca.

Powinien on zachować w tej chwili spokojnie, dbać o prawidłowy, 
estetyczny układ swego tułowia podtrzymując go elastycznie i mięk
ko w biodrach i krzyżu, by nie opadl bezwładnie na szyję konia, ani 
też nie odchylał się ku tyłowi, co jest błędem nie do wybaczenia.

5. Zachowanie się jeźdźca po skoku - (rys. 21-25)

Jeździec nie spiesząc się powraca do normalnej pozycji dopiero 
wtedy, gdy koń stanąwszy na ziemi rozpocznie swój dalszy ruch 
(rys. 21).

W wypadku wykonania skoków przez szereg przeszkód lub 
przez przeszkody umieszczone w odległości kilkunastu kroków, 
bezpośrednio po sobie następujące - jeździec nie powinien zmie
niać dotychczasowego układu ciała przystosowanego do pozycji 
skokowej.

*
* *

W ten sposób przestudiowaliśmy dostatecznie wyczerpująco 
wszystkie fazy zachowania się konia i jeźdźca w skoku.

Rysunki na poprzednich stronach przedstawiają prawidłowe 
i błędne zachowanie się jeźdźca i konia na przeszkodzie w pięciu fa
zach skoku.
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4 faza. Lądowanie.

16,17. Lądowanie wyprostowanych, przednich nóg 
konia. Dalej bierne zachowanie się jeźdźca, jego do
siad bez zmiany.

18-20. Największe uniesienie szyi konia, któiy 
chwytając w ten sposób równowagę sam pizenosi 
część swego ciężaru ku tyłowi. Ponowne najwięk
sze zbliżenie się tułowia jeźdźca do szyi konia, a ra 
czej szyi konia do jeźdźca, gdyż jeździec zachowuje 
się ciągle jeszcze biernie, jego dosiad bez zmiany

z<?-
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5 faza. Wylądowanie tylnych nóg konia i jego dalszy ruch po skoku.

21-25. Dobrze - Koń ląduje tylnymi nogami blisko 
nóg przednich, które równocześnie rozpoczynają 
dalszy ruch galopu, przy czym szyja po raz piąty 
zmienia swoją pozycję ruchem ku dołowi. Jeździec 
wróci! do normalnego póisiadu i łączności z py
skiem konia, jeśli ją w skoku utracił.

20-25. Żle - Jeździec uprzednio przedwcześnie 
wróciwszy w siodło odcylil tułów w tył (rys. 20 i 
21), mająć nogi wysunięte w przód przed łopatki, 
następnie, w chwili ostatecznego lądowania tylnych 
nóg konia, traci władzę nad swym tułowiem rap
townie pochylając się w przód i w dół (rys. 22), by 
wreszcie znowu zupełnie niepotrzebnie siąść w 
siodło (rys. 23), zamiast nadal pozostać w pólsia
dzie. Jest to tzw. kiwnięcie się jeźdźca po skoku 
w dół, spowodowane nieumiejętnością opanowania 
swego tułowia za pomocą krzyża i bioder, którymi 
to środkami winien go utrzymać w porządku, rów
nowadze i elastyczności.

OBJAŚNIENIE. Linie przerywane oznaczają niektóre 
rażące przykłady najczęściej spotykanego wadliwe
go układu ciała jeźdźca i jego błędnego, niewłaści
wego zachowania się w skoku, co bezwzględnie ma 
b. duży wpływ ujemny również i na układ ciała ko
nia i jego zachowanie się, którego tu ze względu na 
jasność rysunku nie zaznaczono, pozostawiając ko
nia bez zmian w jego prawidłowym, noimalnym 
układzie.
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10. GŁÓWNE GRUPY MIĘSNI KONIA, 
ICH WZAJEMNA ZALEŻNOŚĆ, WPŁYW 

NA PRACĘ KONIA ORAZ UKŁAD JEGO CIAŁA 
W JEŹDZIE I SKOKU

Zanim przystąpimy do przygotowawczej pracy w wyszkoleniu 
konia-skoczka, zwróćmy uwagę na wzajemną zależność pewnych 
głównych mięśni konia oraz niezmiernie ważną rolę, jaką one od
grywają w ujeżdżaniu konia terenowego, a decydującą w całej ka
rierze konia-skoczka.

Omówimy teraz układ i działanie tych grup mięśni konia, które 
spełniają szczególnie ważną rolę w skoku. Jeździec uprawiający jaz
dę sportową, a tym bardziej wyczynową, powinien być zorientowa
ny i wiedzieć, jaki doniosły i decydujący wpływ mają pewne mięśnie 
na pracę jego i konia, a szczególnie jak wielką rolę odgrywa w sko
ku znajdujący się w szyi konia mięsień zwany zębatym (rys. 9 mię
sień 1).

Mięsień ten umiejscowiony głęboko u podstawy szyi, przycze
piony do górnych części jej ostatnich kręgów i do przyśrodkowej 
części łopatki, oprócz głównego zadania przymocowania łopatki do 
tułowia, powoduje również ustawienie szyi w górę, nie pozwalając 
na jej obniżenie (opuszczanie się, opadanie).

Drugim mięśniem (patrz na rys. 9 cyfra 2), który spełnia rolę po
dobną jak mięsień zębaty (jeśli chodzi o obniżenie szyi), jest mię
sień szyi zwany płatowatym. Przyczepiony jest do potylicy i wyrost
ków kolczystych pierwszych 5-6 kręgów grzbietowych czyli kłębu.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wybitną rolę w podtrzymywa
niu szyi i głowy konia spełnia więzadlo zwane więzem karkowym, 
które biegnie również po tej samej linii co mięsień płatowaty, tj. od 
potylicy do kłębu. Leży ono jednak nieco głębiej, a wspomagając 
mięśnie szyi poprzednio wymienione umożliwia im wypoczynek.

Trzeci mięsień, oznaczony na rysunku cyfrą 3, nosi nazwę wspól
nego głowy, szyi i barku. Jeden z jego końcowych przyczepów przy
mocowany jest do kości potylicznej i skroniowej, a drugi do górnej 
części kości ramieniowej. Mięsień ten przyczepiony jest jeszcze do 
dolnych powierzchni pierwszych kręgów szyi. Działa on antagoni-
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1 - mięsień zębaty
2 - mięsień płatowaty
3 - mięsień wspólny głowy, szyi i barku
4 - mięsień najdłuższy grzbietu
5 - mięsień pośladkowy środkowy
6 - mięsień lędźwiowo-udowy
7 - para mięsni skośnych brzucha

i mięsień wspólny brzucha

2

Rys. 9. Główne grupy mięśni konia.

stycznie w stosunku do mięśni poprzednio wymienionych. Poma
gać on będzie koniowi w skoku jedynie wtedy, gdy zwolni kark od 
napięcia, co jest możliwe przy opuszczonej szyi i głowie.

Dalej jako czwarty mamy mięsień najdłuższy grzbietu, przycze
piony do poprzecznych wyrostków siódmego kręgu szyi i wyrost
ków ościstych wszystkich kręgów grzbietu oraz do górnej krawędzi 
kości biodrowej. Mięsień ten bynajmniej nie sprzyja koniecznemu 
uwypukleniu się grzbietu (co jak wiemy jest najbardziej odpowied
nim przystosowaniem się konia do noszenia ciężaru jeźdźca) - 
działa on przeciw dążeniom jeźdźca w pracy nad ujeżdżaniem 
i przygotowaniem konia-skoczka.

Niejako dalszym ciągiem najdłuższego mięśnia grzbietu jest 
oznaczony cyfrą 5 mięsień pośladkowy środkowy przyczepiony 
z jednej strony do kości biodrowej, a z drugiej do górnej części kości 
udowej. Spełnia on nader ważną funkcję w galopie i skoku, pro
stując staw biodrowy przy wypchnięciu całego konia w przód.
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Przeciwnikiem - antagonistą tego mięśnia będzie oznaczony 
cyfrą 6 mięsień lędźwiowo-udowy, przyczepiony od spodu kręgosłu
pa do ostatnich kręgów lędźwiowych i do kręgów krzyżowych oraz 
do górnej części kości udowej.

Rolą mięśnia lędźwiowo-udowego jest zginanie tylnej części 
kręgosłupa przy ruchu miednicy ku przodowi, przez co uzyskujemy 
podstawienie zadu.

Drugim poważnym antagonistą najdłuższego mięśnia grzbietu 
i mięśnia pośladkowego środkowego jest oznaczona na rysunku 9 
cyfrą 7 para mięśni skośnych brzucha oraz mięsień wspólny brzu
cha. Jest to grupa mięśni idąca od mostka do kości łonowych i bio
drowych. Posługuje się nimi koń przy podstawianiu zadu (zginają 
one grzbiet i lędźwie).

Przez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń w czasie ujeżdżania 
będziemy się starali wydłużyć wszystkie mięśnie konia, aby wyrobić 
jak największą ich elastyczność, zdolność łatwego maksymalnego 
skurczu i rozkurczu. Uzyskamy w ten sposób możliwie największą 
sprawność i wydajność ruchów konia, co ma decydujący wpływ na 
jego szybkość, zwrotność i równowagę.

Jeśli uda nam się przez odpowiednie ćwiczenia gimnastyczne 
zwiększyć również wydłużenie mięśnia zębatego i płatowatego (1, 
2), a przez obniżenie głowy podnieść wklęsłość części szyjnej krę
gosłupa - to przez wyprostowanie jej wygięcia uzyskamy jednocześ
nie wydłużenie szyi, większą możliwość jej niezbędnego rozluźnie
nia i całkowitej swobody manewrowania nią. Pozwoli to koniowi na 
pełne, łatwe posługiwanie się szyją w każdym położeniu, głównie 
w celu utrzymania i regulowania równowagi.

Z chwilą ustalenia się szyi we właściwej pozycji ani zbyt wysoko 
ani przesadnie nisko, wraz z ustawieniem głowy gwarantującym 
prawidłowe działanie kielzna na język i bezzębną krawędź pyska 
końskiego - stworzyliśmy nie tylko sprzyjające warunki do przeka
zywania swej woli koniowi, ale równocześnie nauczyliśmy go (obar
czonego ciężarem jeźdźca) umiejętnego i łatwego posługiwania się 
we wszystkich ruchach, chodach i sytuacjach jego głównym sterem 
oraz regulatorem równowagi, tj. szyją z głową. Osiągnąwszy to 
będziemy mieli pracę nad ujeżdżeniem i przygotowaniem konia do 
skoku o połowę łatwiejszą.
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Zwiększona sprężystość mięśni zębatego i płatowatego wpłynie 
na rozluźnienie łopatek, na swobodne, łatwe obniżanie szyi u jej 
nasady przy kłębie (a wiemy, jak ważne to jest w skoku), zwolni 
z napięcia wspólny mięsień głowy, szyi i barku, a ten znów umożliwi 
funkcję barku, łopatek i zgięcie przednich nóg w skoku.

Osiągnięcie to nie pozostanie również bez wpływu na mięsień 
najdłuższy grzbietu, mięsień pośladkowy środkowy oraz jego anta
gonistów (6 i 7), jeśli oczywiście jeździec nie zadowoli się jedynie 
obniżoną szyją, lecz chcąc konia całkowicie zrównoważyć będzie 
też zwracał uwagę na pracę tych mięśni w celu wyrobienia ich ela
styczności.1

1. Koń postawiony na wodze przybiera taką pozycję szyi, głowy i kręgosłupa, która zapewnia jeźdźcowi 
całkowite posłuszeństwo konia przy najlżejszym działaniu pomocy (wędzidła i łydek). Jest to możli
we tylko wtedy, gdy wędzidło działa na bezzębną krawędź dolnej szczęki i język, a nie tylko wyłącznie 
na kąty pyska.

Jak z powyższego wynika pierwszymi i najważniejszymi ćwicze
niami gimnastycznymi w pracy nad ujeżdżaniem konia będą te, któ
re wpłynąć mogą dodatnio na wydłużenie i wyrobienie elastyczno
ści wyżej wymienionych mięśni, wśród których na pierwszy plan wy
suwają się mięśnie szyi, tj.:

Rys. 10. Wygięta linia części szyjnej kręgosłupa konia ze zbytnim podniesieniem szyi 
i głowy, co uniemożliwia opuszczenie głowy i utrudnia podstawienie zadu, a więc 
przeszkadza łatwemu, nieskrępowanemu, naturalnemu utrzymywaniu równowagi 
przez samego konia pod jeźdźcem.
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1) mięsień zębaty,
2) mięsień płatowaty,
3) wspólny mięsień głowy, szyi i barku.

Tutaj należy jeszcze podkreślić znaczenie więzu karkowego 
leżącego głębiej pod mięśniem płatowatym, którego elastyczność 
trzeba wyrabiać możliwie najwcześniej, ponieważ zaniedbanie tego 
powoduje u koni starszych znaczną utratę jego elastyczności, która 
występuje w znacznie większym stopniu niż w innych mięśniach. Ja-

Rys. 11. Pozycja szyi konia prawidłowo postawionego na wodze i zrównoważonegd.

ko jeden z przykładów może posłużyć wysoka postawa szyi, bardzo 
trudna do obniżenia szczególnie w skoku u koni tzw. zebranych 
i zganaszowanych, na których jeżdżono dłuższy czas wyłącznie sys
temem szkół maneżowych.

Ponieważ wymienione mięśnie i więzadło wykonują nader waż
ne zadania w pracy podczas skoku oraz mają wielki wpływ na całość 
ujeżdżenia konia, należy gimnastykę konia rozpocząć od nich, nie 
zapominając jednocześnie o pozostałych.
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Zastosujmy więc w przygotowaniu konia do skoku taką metodę 
pracy i rodzaj ćwiczeń, które od samego początku, od możliwie naj
wcześniejszego okresu pracy pod jeźdźcem nauczą go umiejętnego 
i łatwego posługiwania się obniżoną szyją w skoku i we wszelkich 
ruchach, w których powinien nią sobie pomagać. Nie zaszkodzi to 
ujeżdżeniu konia, a na pewno je ogromnie ułatwi.

11. PIERWSZY ROK PRZYGOTOWANIA KONIA 
DO SKOKU

W miarę rozwoju konia należy go już od wczesnej młodości 
ostrożnie, umiejętnie gimnastykować.

Nauka przebywania przeszkód - to ćwiczenia gimnastyczne, 
których tak w ujeżdżalni jak w terenie nie należy pomijać ani zanie
dbywać w pracy przy podjeżdżaniu młodego konia.

Dlatego też w niniejszym podręczniku, mającym służyć radą 
i wskazówkami w pracy nad przygotowaniem konia i jeźdźca do 
skoku, szczególną uwagę zwracamy na konieczność wczesnego, 
stopniowego i codziennego szkolenia, które rozpoczynamy już 
w okresie podjeżdżania, nie czekając na rozpoczęcie jakiejkolwiek 
pracy w trzech chodach.

Wymagania, jakie stawiamy młodemu koniowi, powinny 
uwzględniać kondycję, stopień ujeżdżenia i ogólnego rozwoju ko
nia, a wtedy będą dla niego dostępne, wykonalne i korzystne.

Ustalenie zupełnie szczegółowego, ścisłego planu treningowe
go, dokładnie określającego ilość, jakość, czas i rodzaj ćwiczeń 
z podziałem na dnie, tygodnie i miesiące mogłoby się okazać 
w praktyce nierealne.

Spróbujmy jednak w ogólnych zarysach przewidzieć pewien po
ziom i zakres wymagań, które będziemy mogli zmieścić i zrealizo
wać w ramach pierwszego roku podjeżdżania i drugiego roku doje
żdżania młodego konia. Wymaganiom tym koń powinien łatwo 
sprostać, bez zbytniego wysiłku niebezpiecznego dla jego zdrowia. 
Powinny one tak być dobrane, aby wpłynęły korzystnie na całość 
rozwoju konia oraz jego postępy w ujeżdżaniu.
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PRACA PRZYGOTOWAWCZA NA PRZESZKODACH W OKRESIE 
PODJEŻDŻANIA KONIA MŁODEGO I STARSZEGO

Czas trwania - 1 rok (dwa podokresy: I i II).
Cel:

1) oswojenie konia z widokiem przeszkód oraz wyrobienie w nim 
zdolności spokojnego pokonywania przeszkód do 80 cm wyso
kości i 2 m (rowy) szerokości);

2) zapoczątkowanie ćwiczeń gimnastycznych prowadzących do 
rozwoju mięśni i stawów, techniki skoku i stylu.

Rząd koński. Siodło sportowe typu włoskiego o tybinkach wysu
niętych ku przodowi, uzda tylko wędzidlowa, ewentualnie wytok 
przepisowej długości.

Miejsce ćwiczeń. Plac ćwiczebny obramowany (czworobok, kry
ta ujeżdżalnia), teren i drogi.

Wskazówki ogólne

Z chwilą gdy koń posuwa się chętnie naprzód w stępie i kłusie, 
zaczynamy pierwsze ćwiczenia przygotowawcze do skoku od prze
chodzenia w stępie przez drągi leżące na ziemi.

Należy zwracać nieustannie baczną uwagę, żeby konia niczym nie 
zniechęcić i nie odstraszyć. Jakiekolwiek użycie przemocy zwiększy je-, 
dynie opór lub obawę konia, jeździec natomiast powinien od początku 
użyć wszelkich możliwych środków, by zyskać jego zaufanie.

Nie należy nigdy zbyt forsownie, brutalnie używając siły, dążyć 
do przezwyciężenia niechęci czy bojaźni młodego konia w nauce 
ujeżdżania i pokonywania przeszkód. Osiągnięte w ten sposób 
chwilowe powodzenie nie da nigdy jeźdźcowi całkowitej pewności 
chętnej i spokojnej pracy konia. Nie trzeba zapominać, że jedynie 
zaufanie do jeźdźca daje koniowi uczucie pewności, jaką powinien 
mieć przy pokonywaniu przeszkód. Tylko wzajemna harmonia oraz 
pełne wzajemne zaufanie konia i jeźdźca - mogą nieraz uratować 
ich obu od przykrych konsekwencji w wypadkach, gdy nagle, w os
tatnim momencie decydującym o skoku - koń się omyli lub gdy za
istnieją niespodziane trudności w pokonaniu terenu i jego prze
szkód.
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Pamiętać też musimy, że koń miody raz za wcześnie czy nie
umiejętnie prowadzony będzie zawsze przed przeszkodą okazywał 
niepokój i lęk w oczekiwaniu przykrego nacisku ze strony jeźdźca.

Może się zdarzyć, że koń bojąc się drąga leżącego na ziemi nie 
zechce go przekroczyć. W takim przypadku należy zsiąść z konia 
i spróbować przeprowadzić go w ręku na długiej wodzy (zdjętej). 
Dobrze jest zachęcić go do tego lub wynagrodzić mu przejście 
czymkolwiek (owsem, sianem, marchwią, cukrem, chlebem itp.). 
Jeśli i to nie pomoże, a jest pod ręką stary koń, idący chętnie pod 
jeźdźcem, należy użyć go za przewodnika i to jest sposób najlepszy.

Koń powinien przejść przez drąg spokojnie, nie robiąc skoku, 
nie opóźniając ani nie przyspieszając chodu. Gdy koń wykona to 
ćwiczenie dobrze w stępie, można to samo przerobić w kłusie, po 
czym znowu przejść do stępa, aby konia uspokoić. I tak stopniowo 
podnosząc drąg do wysokości 20-30 cm, ćwiczymy konia w przekra
czaniu go stepem dopóty, póki nie wykona tego tak, jakby przekra
cza! drąg leżący na ziemi. Następnie znowu przechodzimy przez tak 
podniesiony drąg w kłusie, przy czym koń powinien go przejść nie 
skacząc.

Naprowadzenie konia musi być zawsze prostopadłe do prze
szkody, do jej środka lub miejsca, w którym chcemy ją przekroczyć. 
Każdą lekcję należy koniecznie zakończyć przejściem w stepie 
i kłusie przez drągi leżące na ziemi. Postępujemy tak, aby uspokoić 
konia, wpoić w niego chęć podporządkowania się woli jeźdźca 
i świadomość, że skakać będzie jedynie na jego rozkaz, nigdy zaś sa
mowolnie.

W celu uniknięcia tuż przed przeszkodą wyłamań dobrze jest na 
początku szkolenia zastawiać jej boki tzw. odkosami umyślnie w ce
lu sporządzonymi lub czymkolwiek wyższym (drągi) od przeszkody, 
którą koń ma przekroczyć.

We wszystkich wypadkach gdy koń okazuje opór, niechęć lub 
obawę przy zbliżaniu się do przeszkody, należy dać się przeprowa
dzić za innym, pewnym i wyszkolonym w skoku koniem. W żadnym 
wypadku nie należy młodego konia forsować lub co gorsza karać 
go.

Tych kilka początkowych wskazówek i ćwiczeń podano nie dla
tego, by miały być tematem pierwszej czy jednej z następnych lek
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cji, lecz jedynie jako przykład kolejności, w jakiej będziemy stop
niowo zwiększać wymagania, chcąc stosować różne chody konia od 
stępa do galopu, od przeszkody leżącej na ziemi do podniesionej, 
wymagającej skoku.

12. PODZIAŁ PRACY I OGÓLNE WYTYCZNE 
W OKRESIE PODJEŻDŻANIA

Pracę przygotowawczą na przeszkodach w okresie podjeżdżania 
konia przeprowadza się co dzień w czasie i ramach jego normalne
go szkolenia. Pracę przygotowawczą dzielimy na dwa pódokresy.

PODOKRES PIERWSZY

Praca wstępna na drągach i kozłach do 50 cm wysokości i 1 m 
szerokości trwa % całego okresu podjeżdżania i składa się z nastę
pujących ćwiczeń:
a) przechodzenie drągów i kozłów w stępie i kłusie jako ćwiczenie 

przygotowawcze do skoków;
b) skoki z kłusa.

W ciągu I podokresu co drugi dzień jazda w terenie i po drogach 
- czas jazdy w terenie l-P/2 godziny.

Podobnie jak w początkowej i późniejszej pracy typowo ujeżdże- 
niowej (zdyscyplinowanie i posłuszeństwo, reakcja na pomoce), jak 
również w pracy przygotowawczej do nauki skoków - równolegle 
rozwijamy oraz kształtujemy konia i jeźdźca, szkoląc ich w terenie. 
Jazdę w terenie należy rozpocząć możliwie najwcześniej już po 
pierwszych kilku lekcjach wzajemnego zapoznania się konia i jeź
dźca. Jeżeli warunki miejscowe na to pozwolą, powinniśmy roz
począć jazdę w terenie najłatwiejszym, a więc równym lub o łagod
nych wzniesieniach i elastycznym podłożu oraz na drogach naj
mniej ruchliwych.

Stopniowo zwiększając trudności tereniu, tak pod względem je
go profilu, rzeźby jak i podłoża - zapoznawać będziemy konia 
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z wszelkimi dostępnymi dla niego w tym okresie szkolenia prze
szkodami i nierównościami terenu.

W ten sposób świadomie i planowo wpływamy na wyrobienie 
orientacji, różnorodnej szybkiej zmiany równowagi konia, na roz
wój jego mięśni, stawów, kośćca i ścięgien, płuc i serca.

Celowe, a przede wszystkim stopniowe nasilanie (przez odpo
wiedni dobór lub przygotowanie) wszelkich niespodzianek i no
wych trudności terenowych musi być uprzednio przemyślane i tak 
stopniowane, by zachować zasadę kolejności wymagań stawianych 
koniowi i jeźdźcowi, prowadzącą do ich rozwoju.

PODOKRES DRUGI

Czas trwania - reszta pozostałego okresu podjeżdżania tj. 1/4 
całości. W podokresie drugim prowadzimy następujące ćwiczenia:
a) pierwsze skoki z galopu przez przeszkody pojedyncze, oddziel

nie stojące;
b) pokonywanie szeregu przeszkód pojedynczych i przeszkód 

złożonych w kłusie i galopie;
c) pokonywanie przeszkód różnego typu w kłusie i galopie.

Przeszkody do 80 cm wysokości i 2 m szerokości (rowy).
Małe przebiegi przez kilka (4-8) przeszkód stałych.
Co drugi dzień jazda w terenie, w tym raz na tydzień ok. 2 go

dzin.
Ponadto w ciągu całego okresu podjeżdżania (I i II podokres) 

w dniach ćwiczeń na ujeżdżalni, przed jazdą, wprowadzamy około 
10 minut pracy na lince, połączonej z przechodzeniem w stępie 
i kłusie w obie strony leżących na ziemi drągów i kozłów 30-50 cm 
wysokości (patrz: „Praca na lince”). Prócz tego raz w tygodniu, jeśli 
koń jest w doskonałej kondycji, to dodatkowo po południu, jeśli nie 
- to zamiast ujeżdżalni - praca w korytarzu na przeszkodach od 
60 cm do 1 m, w kłusie i galopie (patrz: „praca w korytarzu”). Ilość 
skoków w korytarzu od 10 do 15. Prócz tego w drugim podokresie 
raz na dwa lub trzy tygodnie skoki przez jedną przeszkodę do 
120 cm wysokości lub przeszkodę wysoko-szeroką o wymiarach lm 
wysokości i 1 m szerokości, stopniowo zwiększaną, ułatwiającą 
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skok i zachęcającą konia, którą powinien on pokonać chętnie nie 
napędzany batem.

W pierwszym podokresie posługujemy się w pracy tylko mocno 
umieszczonymi drągami i kozłami koloru naturalnego lub malowa
nymi.

13. KOZŁY

Kozio! jest to drąg połączony na stałe z nogami (krzyżakami). 
Nogi nierównej długości są sporządzone w ten sposób, że zapew
niają przeszkodzie bardzo dużą stałość, gdyż drąg nigdy nie spada, 
a sam kozioł jest trudno wywrotny. Ze względu na to, że przez ko
zioł można przeskakiwać w obie strony i łatwo go przenosić, jest on 
najodpowiedniejszym sprzętem do pracy początkowej i podstawą 
w szkoleniu konia i jeźdźca w skoku. Prócz tego kozły są nieodzow
nym, wprost niezastąpionym i koniecznym do szkolenia sprzętem 
podczas każdej pracy w ujeżdżalni i skokach.

We wszystkich okresach szkolenia, doskonalenia czy naprawy 
jeźdźca i konia, bez względu na wiek konia, jego zaawansowanie, 
czy też formę a nawet rutynę, nie należy lekceważyć lub pomijać 
poprawnego przechodzenia kozłów w stępie i kłusie.

Do tego celu nie powinno się używać drągów ruchomych, prowi
zorycznie założonych na jakimś podwyższeniu. Może to być nawet 
niebezpieczne, gdyż drąg strącony i zaplątany między nogi konia 
młodego, nerwowego i niezrównoważonego - może łatwo spowo
dować nieszczęśliwy wypadek.

Praktyka wykazała, że najlepszym sprzętem jest szereg kozłów 
(cztery) złączonych z obu boków deską zabezpieczającą ich całko
witą nieruchomość oraz zapewniającą niezmienność ich rozstawie
nia w ustalonych odległościach, np. 1,5 lub 3 metrowych. Jest to ko
rzystne i z tego również względu, że staje się tu zbyteczna nieustan
na pomoc co najmniej jednej osoby poprawiającej ciągłe przesunię
cia lub ustawianie strąconych drągów. Ma to szczególne znaczenie 
w pracy z zastępem oraz przy ćwiczeniach z kilkoma na raz jeźdźca
mi podczas przechodzenia szeregu kozłów.
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Rys. 12. Kozły: a) 4 kozły z nałożoną deską zabezpieczającą nieruchomość kozłów 
ustawionych na odległość 1,50 m; b) kozioł pojedynczy; c) deska zabezpieczająca 
nieruchomość kozłów z otworami na ich czopy końcowe.

ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE DO SKOKÓW
- PRACA NA KOZŁACH

Przechodzenie drągów leżących na ziemi i kozłów w stępie i kłu
sie1 jest ćwiczeniem przygotowawczym do skoków, które ma jedno
cześnie spełnić dwa zadania:

1. Ćwiczenia na leżących drągach i na kozłach wymagające przekroczenia a nie skoku powinny się od
bywać w chodzie (stępie i kłusie) energicznym, swobodnym, raczej dodanym (wydłużonym) a nigdy 
w tempie skróconym lub ospałym. W okresie, gdy koń już reaguje na pomoce popędzające, przekra
czanie drągów i kozłów w kłusie wykonujemy w kłusie nieco dodanym, lecz nigdy wyciągniętym.

a) zapewnić koniowi prawidłowy układ ciała wymagany w skoku 
i wskazać mu właściwy sposób wykorzystania jego możliwości 
w łatwym pokonywaniu przeszkód;

b) wskazać jeźdźcowi zasady zgrania się z ruchami konia w celu 
ułatwienia mu pracy głowy, szyi i grzbietu podczas przechodze
nia przeszkód. Ćwiczenie to ma także nauczyć jeźdźca pra
widłowego dosiadu oraz umiejętnego zachowania się w póź
niejszych fazach skoku.
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Praca ta jest równocześnie doskonałą gimnastyką kończyn i sta
wów konia, zmuszającą go do łatwego, możliwie największego roz
warcia ich i zginania.

Codzienne ćwiczenia nie przynoszą koniowi najmniejszej szko
dy, rozwijają stopniowo i przygotowują do wszelkiej pracy jego sta
wy skokowe.

Pracę na kozłach umiejętnie wplataną w terenie, jako jedno 
z zasadniczych ćwiczeń mających na celu wydłużanie i rozluźnianie 
mięśni konia, powinno stosować się bezpośrednio po ruchach bądź 
ćwiczeniach skracających mięśnie. Jest to jeden z sekretów nowo
czesnych metod szkolenia, przyjętych w polskiej szkole jazdy w za
kresie ujeżdżania konia. Tą też drogą przez stosowanie szeregu in
nych pożytecznych ćwiczeń, pochodzących ze źródeł szkoły mane
żowej, wskazujemy koniowi i jeźdźcowi sposoby znalezienia natu
ralnej równowagi, która jest podstawą przygotowania jeźdźca i ko
nia do pokonywania terenu wraz z jego przeszkodami.

Praca na kozłach przyzwyczaja konia niepostrzeżenie do dyscy
pliny i posłuszeństwa, nie pozbawiając go jednocześnie swobody 
tak niezbędnej do najbardziej właściwego, naturalnego ułożenia 
ciała konia w mającym później nastąpić skoku.

Ćwiczenia te uspokajają konia, uczą go spostrzegawczości, sku
pienia, uwagi, ostrożności, a zarazem pewności właściwego zgina
nia, unoszenia i stawiania nóg w warunkach utrudnionych. Nie mę
czą one konia, nie wyczerpują go, ani też nie zagrażają w najmniej
szym stopniu jego zdrowiu. Powinny być stosowane często podczas 
codziennych lekcji w czasie specjalnie na ten cel przeznaczonym 
lub w przerwach odpoczynkowych.

Podkreślamy z największym naciskiem, że systematyczna praca 
na kozłach jest wskazana nie tylko w okresie ujeżdżania konia, jako 
ćwiczenie najbardziej racjonalne, gruntujące i utrwalające w przy
szłości na zawsze prawidłowy styl skoku, lecz także jako codzienne 
ćwiczenie gimnastyczne, które nie powinno być pomijane w pracy 
również nad końmi starszymi, ujeżdżonymi i gotowymi już skoczka
mi.
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ZACHOWANIE SIĘ KONIA PRZY PRZECHODZENIU LEŻĄCYCH 
NA ZIEMI DRĄGÓW I KOZŁÓW

Koń powinien z największym spokojem przechodzić w stępie 
i kłusie najpierw drągi leżące na ziemi, a następnie kozły.

Jeździec często spotyka się z tym, że konie nerwowe, pełnej 
krwi, zamiast spokojnie przechodzić przez drągi, przeskakują je lub 
okazując opór wzbraniają się przed przechodzeniem. W takim wy
padku należy ćwiczyć przechodzenie przez pojedynczy drąg leżący 
na ziemi, dopóki koń nie będzie spokojnie przechodzić. O sposo
bach pomagających jeźdźcowi zwalczać opór konia przy przecho
dzeniu drąga była już uprzednio mowa. Jeśli koń przeskakuje 
leżący drąg, zamiast go przekraczać stepem, należy nie pozwolić 
mu na to, reagując łagodnie lecz stanowczo wodzami. Dopiero po 
spokojnym przejściu jednego drąga można dodać drugi, trzeci, 
czwarty, itd., a gdy i te koń należycie przechodzi, przystępujemy do 
przerobienia tego samego ćwiczenia na kozłach.

UKŁAD CIAŁA KONIA

Już po kilku lekcjach koń zacznie przybierać właściwy układ 
ciała tj. taki, który pozwoli i ułatwi mu przechodzenie najróżnorod
niej porozrzucanych drągów oraz kozłów. Należy pamiętać o pro
stopadłym naprowadzaniu konia na środek tych przeszkód.

Obserwując konia zauważymy, że przechodząc przez drąg ob
niża on głowę i szyję, wyciąga ją od kłębu ku dołowi, chcąc w ten 
sposób przyjrzeć się przeszkodzie, by odpowiednio ją przekroczyć. 
Jednocześnie koń uwypukla swój grzbiet, tylnymi nogami wstępuje 
w ślady poprzednich ostrożnie omijając drąg. Jeśli koń przypadko
wo nastąpi na przeszkodę, spostrzeżemy, że go to zaniepokoi i że 
następny raz będzie ostrożniejszy i bardziej staranny.

Tak powinno wyglądać zachowanie się konia i układ jego ciała 
przy przechodzeniu leżących drągów. Przy przeszkodach cokolwiek 
podniesionych i kozłach tym wyraźniej zaznaczy się praca szyi, 
grzbietu u nóg konia.



DOSIAD I ZACHOWANIE SIĘ JEŹDŹCA PODCZAS 
PRZECHODZENIA DRĄGÓW I KOZŁÓW

Podobnie jak koń, przy przechodzeniu leżących drągów i kozłów, 
układa odpowiednio swoje ciało, tak i jeździec musi w tych momen
tach przyjąć właściwą postawę i zachować się tak, aby koniowi w tej 
pracy nie przeszkadzać. Jeździec powinien zastosować taki dosiad 
i układ swego ciała, który będzie zgodny z ruchem konia i zapewni mu:
a) całkowitą swobodę szyi przy zachowaniu normalnej lekkiej 

łączności z pyskiem za pomocą wodzy, które nie mogą konia 
szarpnąć1;

b) całkowitą swobodę grzbietu;
c) stały lecz elastyczny dosiad.

1. Dopuszczalne, a nawet wskazane jest stosowanie wodzy wiszącej, lecz dopiero wówczas, gdy koń za
chowuje tempo i zupełny spokój zarówno podczas najazdu, jak i przekraczania przeszkód.

2. Układ ciała konia i stopień rozciągnięcia się w skoku zależy od rozmiaru przeszkody, chodu i tempa, 
a u koni rutynowanych skoczków nieraz od indywidualnego sposobu pracy grzbietu, szyi i nóg.

Ponieważ przy zbliżaniu się do leżącego drąga czy przeszkody koń 
wydłuża szyję obniżając ją, ręka jeźdźca musi podążać za tym ruchem 
głowy konia, przesuwając się w kierunku jego pyska przez rozwarcie 
kąta łokciowego. Zwłaszcza w chwili gdy koń podnosi pierwszą przed
nią nogę, jego szyja wyciąga się i obniża najwięcej, wtedy jeździec, aby 
miękko podążyć za pyskiem konia, musi nie tylko otworzyć kąt łokcia, 
lecz również rozluźnić swe łopatki, co umożliwia rękom podążanie za 
ruchem pyska i utrzymanie z nim miękkiej łączności.

Jednocześnie jeździec opiera się nieco mocniej w strzemionach 
i kolanach, a zwiększając przyleg krocza, ud, kolan i łydek - powi
nien mieć uczucie jakby zrośnięcia się dolnej części tułowia z cia
łem konia. Wraz z silniejszym oparciem się w strzemionach nastę
puje nieznaczne uniesienie tylnej części siedzenia z jednoczesnym 
lekkim nachyleniem tułowia ku przodowi, przy czym stopień tego 
nachylenia być zależny od układu ciała konia2.

Przy przechodzeniu przez szereg przeszkód czy kozłów ustawio
nych w bezpośredniej bliskości jeden za drugim w tzw. szeregu, jeź
dziec powinien pozostać w nachyleniu przyjmując dosiad zbliżony 
do przyszłego skoku, dopóki koń nie przejdzie przez ostatnią prze
szkodę wracając do swej normalnej postawy i równowagi.
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Rys. 13. Układ jeźdźca i konia przy przechodzeniu szeregu kozłów w stępie.
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14. PRZYKŁADY LEKCYJNE STOPNIOWANIA 
PRACY NA DRĄGACH I KOZŁACH

- LEKCJE I-VI

Ćwiczenie zaczynamy od przechodzenia w obie strony drągów 
poukładanych na ziemi na liniach prostych, na środku ujeżdżalni 
lub przy jej długich ścianach (jeśli pracujemy w ujeżdżalni krytej) 
dlatego, że przy tak ułożonych drągach najłatwiej jeźdźcowi czy in
struktorowi skontrolować utrzymanie należytego, prostopadłego 
kierunku naprowadzania konia i przekraczania przeszkody. Póź
niej będzie można porozrzucać drągi i kozły nieregularnie, w róż
nych punktach ujeżdżalni czy placu.

I LEKCJA1

1. Lekcja nie oznacza jednogodzinnej czy jednorazowej pracy. Jest jedynie kompletem uszeregowa
nych ćwiczeń, które w zależności od pojętności konia i umiejętności jeźdźca przerabia się w ciągu 
dłuższego lub krótszego czasu aż do poprawnego ich wykonania.

2. Szereg drągów lub szereg przeszkód są to przeszkody ustawione w jednakowych lub różnych od
ległościach, równolegle do siebie, w jednym kierunku najazdu, stanowiące jedną całość jako ćwicze
nie, wzgl. jako całość jednej przeszkody.

Ćwiczenie 1 - przechodzenie pojedynczych drągów leżących na 
ziemi.

Ćwiczenie 2 - przechodzenie 2 drągów położonych na ziemi rów
nolegle w odległości 6 m.

Ćwiczenie 3 - przechodzenie szeregu drągów2 (3, 4, 5) położo
nych na ziemi równolegle w odległości 6 m, 3 m 
i 1,5 m.

Początkowo należy przeprowadzić konia stępem przez jeden 
drąg leżący oddzielnie, przestrzegając prostopadłego najazdu na 
środek przeszkody. Trzeba bezwzględnie wymagać od konia spo
kojnego przekroczenia, a nie skoku. Potem należy przerobić ćwi
czenie 2 i 3. Następnie wykonuje się ćwiczenia w tej samej kolejno
ści, ale w nieco dodanym kłusie. Jeździec nie zwiększa wymagań, 
dopóki koń nie wykona poprzednich ćwiczeń w obie strony spokoj
nie i należycie w równomiernym tempie.
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Każdą lekcję kończy się ćwicząc przechodzenie drągów w stępie, 
co ma na celu uspokojenie konia i nieprzyzwyczajanie go do bez
myślnej pracy.

II LEKCJA

Przerobić lekcję I, jeśli koń zachowuje się spokojnie przy prze
chodzeniu drągów w stępie i kłusie, można przejść do nowej lekcji. 
W tym celu wzdłuż długiej ściany lub na linii prostej w ujeżdżalni 
czy na placu ustawia się kozły i drągi.
Ćwiczenie 1 - przechodzenie przez kozioł o wysokości do 35 cm, 

zaopatrzony z boku w odkosy, przed którym w od
ległości 6 m leży na ziemi drąg.

Ćwiczenie 2 - przechodzenie przez leżące w 6 i 3-metrowej od
ległości drągi i kozły do 35 cm wysokości. Przed
mioty ułożone są w -następującej kolejności: drąg, 
kozioł, drąg.

Przerobić kilkakrotnie w stępie, potem natychmiast w nieco do
danym kłusie ćwiczenie 1, a następnie ćwiczenie 2 w obie strony 
i powtarzać je do chwili, gdy koń będzie zachowywał się zupełnie 
spokojnie. Pracę kończy się przejściem w stępie przez leżące drągi.

III LEKCJA

Zacząć od przerobienia lekcji I i II, po czym przejść do nowych 
ćwiczeń podanych poniżej.
Ćwiczenie 1 - przechodzenie przez szereg leżących drągów i koz

łów 35 cm wysokości ustawionych na długiej linii 
prostej w odległości 3 m i 1,5 m, w następującej ko
lejności: drąg, kozioł, drąg, kozioł, drąg.

Ćwiczenie 2 - przechodzenie przez szereg kozłów 35 cm wysoko
ści ustawionych na długiej linii prostej w odległości 
co 6 m. Następnie wykonać kilkakrotnie najpierw 
w stępie a potem w kłusie kolejno ćwiczenie 1 i 2 
lekcji III w obie strony.
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IV LEKCJA

Przerobić poprzednie ćwiczenia, po czym wykonać następujące 
ćwiczenie.
Ćwiczenie 1 - przechodzenie przez szereg kozłów 35 cm wysoko

ści ustawionych w odległości co 3 m i 1,5 m. Kozły 
przejść w stępie i kłusie i zakończyć ćwiczenie prze
chodzeniem nieregularnie, blisko siebie poukłada
nych drągów na prostej linii najazdu.

W ten sposób koń musi przechodzić niektóre drągi leżące ukoś
nie.

Rys. 15. Wzór do lekcji IV

V LEKCJA

Z biegiem czasu ogranicza się ilość ćwiczeń na długich liniach 
prostych i przechodzi się do zmian kierunków po przekątnych ujeż
dżalni, na linii których kładzie się drągi i ustawia kozły dotychcza
sowych rozmiarów, tj. 35 cm wysokie, jak pokazano na rys. 16. Pra
cę rozpoczyna się od przejeżdżania między przeszkodami, unikając 
zbyt ostrych luków, do których koń może jeszcze nie być dostatecz
nie przygotowany. Ma to na celu przez łagodne zmiany kierunków 
wyrabianie u konia giętkości bocznej. Ćwiczenie to uczy jeźdźca 
prowadzenia, a konia posłusznego reagowania na pomoce. Należy 
zwracać uwagę, aby koń wykonywał zakręty ściśle po linii nakreślo
nej w myśli przez jeźdźca, który powinien sobie stworzyć pewien 
plan pracy. Jeśli praca odbywa się pod kierunkiem instruktora, 
wówczas on wskaże drogę, po której należy prowadzić konia mię
dzy przeszkodami i przez nie (trasę).
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Ćwiczenie 1 - przerobić przechodzenie leżących drągów i kozłów
35 cm wysokości w stępie, po czym natychmiast wy
konać całe ćwiczenie w kłusie (patrz rys. 16). Za
kończyć ćwiczenie przekraczaniem w stępie.

Do przekraczania przeszkód ze zmiany kierunku czy z zakrętu 
koń musi być uprzednio przygotowany na tyle, by posłusznie i właś
ciwie reagował na działanie wodzy kierunkowej.

VI LEKCJA

Ćwiczenie 1 - przerabiając w dalszym ciągu zmiany kierunku i za
kręty między ustawionymi drągami i kozłami, 
przejść stopniowo do przekraczania tak w stępie 
jak w kłusie drągów i kozłów z zakrętu według ry
sunku 17, pamiętając, że obowiązuje tu najpierw 
wykonywanie zakrętów łagodnych, a potem dopie
ro, po odpowiednim przygotowaniu, najeżdżanie 
na przeszkodę z zakrętu trudniejszego. Przecho
dzenie przeszkód należy ćwiczyć w obie strony.

Nie trzeba trzymać się zbyt ściśle określonego schematu 
rozkładać zawsze jednakową ilość drągów czy kozłów lub ustawiać 
je w tym samym miejscu. Wzorów rozstawienia przeszkód poda
nych na rysunkach 16,17,18, a, b, c, nie należy ślepo naśladować, 
mają one jedynie wskazać kolejność wykonywania ćwiczeń.
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Po kilku lekcjach, kiedy koń zrozumiał, czego od niego żądamy, 
oswoi! się z drągami, kozłami i pracą, która początkowo może nie 
tyle sprawiła mu trudności i wymagała dużego wysiłku, ile była dla 
niego nowa i niejasna, gdy zauważymy, że koń chętnie wykonuje 
powyższe ćwiczenia, że nie broni się przed zakrętami i wyjściem 
z nich na żądany kierunek, że łatwo go zmienia i z luku wychodzi na 
prostą linię, można już nie trzymać się ściśle zachowania odległości 
(6 m, 3 i 1,5 m) leżących w szeregu na ziemi drągów i kozłów.

Rys. 17. Wzór do lekcji VI

Rozmieszczenie przeszkód powinno być urozmaicone i należy 
wykazać tu jak największą pomysłowość. Stale jednakowe roz
mieszczanie przeszkód nuży konia, który przechodzi przez nie nie
uważnie i bezmyślnie. Częste ćwiczenia w przechodzeniu drągów 
i kozłów, przy zachowaniu odpowiedniej ich kolejności oraz syste
matycznym stopniowaniu wymagań, dają wyniki nadspodziewanie 
szybkie bez najmniejszego uszczerbku dla konia.

Jednocześnie pamiętajmy, że ćwiczenia stosowane do tego cza
su nie były skokami, lecz tylko przygotowaniami do skoków. W po
przednich ćwiczeniach nie żądaliśmy od konia ani jednego skoku 
a przypadkowe skoki, jeśli się zdarzały, naprawialiśmy natychmiast 
jako błąd.

94



a b

Zakręty w prawo Zakręty w lewo

Rys. 18. Przeszkoda ustawiona na krzyż
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SKOKI Z KŁUSA

VII-XII LEKCJE

Z chwilą gdy przerobiliśmy wszystkie ćwiczenia, podane w po
przednich lekcjach, przechodzenia drągów i kozłów w stępie oraz 
kłusie i gdy koń pracuje już zupełnie spokojnie i prawidłowo, utrzy
mując się w tempie i równowadze, możemy przystąpić do pierw
szych skoków z kłusa. Skoki te ćwiczymy na znanych już koniowi 
kozłach 35 cm oraz na zawieszonych drągach.

Lecz jakże namówić teraz konia, żeby chciai z kłusa skoczyć 
przez przeszkodę, który ją do tej pory przekraczał w tym samym 
chodzie spokojnie i którego od przypadkowych czy samowolnych 
skoków oduczaliśmy cierpliwie i długo?

W tym celu trzeba pojedynczy zawieszony drąg lub ostatni w sze
regu kozioł poszerzyć podobną drugą przeszkodą, tworząc o ma
łych rozmiarach przeszkodę wysoko-szeroką, na przykład tzw. oxer 
lub podwójną pochyłą (double barre). W ten sposób otrzymamy 
typ przeszkody wysoko-szerokiej, na której znowu zaczniemy pracę 
od początku, tj. od pierwszych ćwiczeń - na liniach prostych najaz
du, kładąc drągi najpierw na ziemi, przechodząc je w stępie i kłusie.

VII LEKCJA

Ćwiczenie 1 - szereg złożony z 3-5 kozłów wysokości 35 cm usta
wionych na odległościach 6-metrowych przejechać 
pierwszy raz stępem, po czym w obie strony kłu
sem.

Następnie na miejsce ostatniego (licząc od strony najazdu) 
kozła wstawić oxer, to jest dwa drągi, umieszczone w odległości 
50-60 cm i podniesione na wysokość 35-50 cm. Pierwszy drąg oxera 
przy wysokości przeszkody 50 cm może być nieco niższy, pęd nim 
w miejscu kozła kładziemy na ziemi drąg, a boki przeszkody zagra
dzamy odkosami. Aby nie wplątać konia w przeszkodę, której może 
się nie spodziewać i przez którą nigdy jeszcze nie skakał, należy po 
raz pierwszy najechać od strony pierwszego kozia lub położonego 
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na ziemi drąga energicznym, nieco nawet dodanym kłusem. Nie na
leży przeszkadzać koniowi, gdyby ten w ostatniej chwili przed prze
szkodą którą ma przeskoczyć, zagalopował. Chodzi nam tutaj 
o pierwszy, śmiały skok. Jeździec musi pamiętać, by swoim zacho
waniem nie wyrządzić koniowi przykrości. Mając pewność, że koń 
nie odmówi ani nie wyłamie, jeździec może się chwycić grzywy, na
pierśnika lub lęku siodła. Najlepiej jednak przystępując do nauki 
skoków założyć koniowi na szyję pas (puślisko, pasek od spodni), 
który może doskonale służyć do chwytania się w chwili skoku. Jest 
to nawet bardzo pożądane i korzystne ćwiczenie dla jeźdźca 
początkującego, niewprawionego w skakaniu. Pomoże mu to 
w chwili skoku do przyciągnięcia i nachylenia tułowia ku przodowi 
i dostosowania dosiadu do ruchu konia. Należy zwrócić uwagę, by 
w tym wypadku wodze trzymane w jednej ręce były dostatecznie 
długie (wiszące).

Wykonać kilka skoków dążąc do najazdu i podejścia z kłusa. Je
śli pierwszy czy drugi raz zgodziliśmy się na ewentualne zagalopo
wanie konia w najeździe, to w dalszym ciągu już mu na to więcej nie 
pozwalamy, gdyż zależy nam na skoku wyłącznie z kłusa. Chcąc 
uzyskać najazd w kłusie a nie w galopie, postępujemy zupełnie po
dobnie jak w przypadku stępa, gdy koń usiłował przyspieszyć zbliż
enie się do przeszkody, tzn. nie pozwalamy na to regulując go wo
dzami. Pamiętać należy, że po skoku nie powinno się nigdy (w tym 
okresie) nagle skręcać ani też zatrzymywać konia, lecz trzeba jesz
cze utrzymać na przestrzeni kilkunastu kroków poprzedni chód 
i kierunek.

Lekcję kończy się przechodzeniem w stępie i kłusie przez leżące 
drągi. O postępowaniu jeźdźca we wszelkich wypadkach odmowy, 
wyłamywania, nieposłuszeństwa itp. nie wspominam tu, gdyż bę
dzie o tym mowa dalej w rozdziale omawiającym błędy ujeżdżania.

VIII LEKCJA

Przerobić lekcję poprzednią. Po zupełnie spokojnym podejściu 
konia do przeszkody w kłusie i skoczeniu przez nią, jeśli koń zacho
wuje się prawidłowo, tzn. zbliżając się do przeszkody i w skoku ob
niża szyję, możemy pomyśleć o zwiększeniu wymagań.
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Powracamy do ćwiczeń z lekcji II, które przerabiamy kolejno 
z tą różnicą, że przez podniesione do 50 cm drągi lub kozły, prze
szkody pionowe, podwójne oxery, pochyłe, pokonywane w jedną 
czy w obie strony itp. - będziemy żądali bezwarunkowo skoku z kłu
sa.

Jeśli stosujemy tzw. szereg przeszkód, należy pamiętać, że 
pierwsza przeszkoda w szeregu powinna być zawsze najłatwiejsza, 
najniższa, o profilu zachęcającym konia do skoku.
Ćwiczenie 1 - ustawić w odległości 6 m szereg kozłów 35 cm wy

sokości, a jako ostatnią w szeregu - przeszkodę wy- 
soko-szeroką (oxer) i przebyć je w kłusie.

Ponieważ ze skokami w szeregu przeszkód spotykamy się po raz 
pierwszy w naszej dotychczasowej pracy, podajemy parę wyjaśnień 
odnośnie stosowanego tak często w następnych ćwiczeniach szere
gu przeszkód. Wprawdzie poprzednio koń i jeździec zapoznali się 
z szeregiem leżących drągów i kozłów przy przechodzeniu ich 
w stępie i kłusie, ale wtedy nie żądaliśmy jeszcze skoku.

Normalne odleglości-przeszkód ustawionych w szeregu wyno
szą: 6 m przy kłusie i 7 do 8 m przy galopie. Już dwie przeszkody 
bezpośrednio po sobie następujące, ustawione w wyżej podanych 
odległościach, z których każda wymaga oddzielnego skoku, stano
wią szereg przeszkód. Szereg może się składać z kilku podobnie 
umieszczonych przeszkód zarówno pojedynczych jak złożonych, 
powiązanych w jedną całość przeszkody.

Rozpiętość 6 m dla kłusa i 7 do 8 m dla galopu zależy od mniej 
lub więcej szerokiej akcji konia i od ćwiczeń, jakie chcemy zastoso
wać, jak również od celu, jaki chcemy osiągnąć, o czym będzie mo
wa dalej.

Podana poprzednio normalna odległość, w jakiej ustawiamy 
przeszkody w szeregu, może zależnie od celu ćwiczenia ulegać 
zmianie, co omówimy w odpowiednim miejscu i kolejności.

Na razie musimy wiedzieć, że w normalnym szeregu czy to usta
wionym dla kłusa, czy dla galopu, czy też dla jednego i drugiego jed
nocześnie, koń po skoku przez pierwszą przeszkodę, zanim prze
skoczy przez następną w szeregu, daje między przeszkodami jeden 
wolny skok galopu. Szereg przeszkód ustawionych w odległości 
3,5 m dla kłusa, a 4,5 m dla galopu nie powinien koniowi pozwolić 
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na ten wolny skok. W tym wypadku koń wylądowawszy po pierw
szej przeszkodzie natychmiast wznosi się nad drugą. Jest to tzw. 
wskok-wyskok, o czym mowa na str. 108,109,121. Jeździec przy po
konywaniu szeregu przeszkód nie zmienia swego dosiadu, dopóki 
koń nie przeskoczy ostatniej przeszkody.

IX LEKCJA

Po przejściu w stępie i kłusie przez leżące drągi lub kozły 35 cm 
wysokości przerobić lekcję VIII, po czym wykonać następujące ćwi
czenie.
Ćwiczenie 1 - skoczyć z kłusa przez kilka ustawionych oddzielnie 

na długich, prostych liniach kozłów 45-50 cm wyso
kości lub drągów przeplatanych na zmianę z prze
szkodami wysoko-szerokimi. jak np. oxery lub wy- 
soko-szerokimi pochyłymi. Pracę zakończyć spo
kojnym przechodzeniem w stępie i kłusie przez 
nieregularnie, blisko poukładane drągi.

X LEKCJA

Ćwiczenie 1 - Do poprzednich ćwiczeń dodać szereg kozłów 
i drągów 35-50 cm wysokości, ustawionych w od
ległości 6 m oraz przygotować przeszkodę wskok- 
wyskok. W tym celu ustawia się jako ostatnie w nor
malnym o odległościach 6 m szeregu drągi lub 
kozły, zmniejszając odległości do 3,5 metra. Całe 
ćwiczenie przerabia się w kłusie. Wskok-wyskok 
wymaga dużej swobody szyi i grzbietu konia - nale
ży zatem wodze bardziej wydłużyć, przytrzymując 
się w skoku paska znajdującego się na szyi konia.
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XI LEKCJA

Ćwiczenie 1 - Przejść do łagodnych zmian kierunku z przerabia
niem skoków z kłusa według schematu lekcji V na 
kozłach i drągach do 45-50 cm wysokości i prze
szkodach wysoko-szerokich do 60 cm szerokości 
(patrz rysunek do lekcji V).

XII LEKCJA

Ćwiczenie 1 - przerobić skoki z kłusa według wzoru lekcji VI. 
Kozły, drągi 50 cm wysokości i przeszkody rozpięte 
do. 60 cm szerokości oraz wskok-wyskok (3,5-4 m 
między przeszkodami).

*
* *

W czasie wszystkich lekcji, począwszy od chwili, gdy przystąpimy 
do przerabiania ćwiczeń lekcji V, nie należy zapominać o ćwicze
niach giętkości bocznej (poziomej), tj. o wykonywaniu łagodnych 
zakrętów, prowadząc konia planowo między przeszkodami lub 
przez drągi i kozły.

Wymienione lekcje mają wskazać kolejność ćwiczeń i sposób ich 
stopniowania oraz pomóc w zachowaniu zasadniczego kierunku 
i metody pracy, która inteligentnemu jeźdźcowi pozwoli na zorien
towanie się w dalszym rozwoju szkolenia, umożliwiając mu jedno
cześnie wprowadzenie indywidualnych zmian. Instruktor i jeździec 
powinni dążyć do doskonalenia podanych tu ogólnych wskazówek 
i wzorów, które nie mają bynajmniej pretensji do najlepszych czy 
też niezastąpionych. Są to jedynie ramy, które można wypełnić 
mnóstwem pomysłowych i różnorodnych ćwiczeń pod warunkiem, 
że będą one logicznie, stopniowo i systematycznie zmierzały do 
pełnego rozwoju konia.

Podane tu ćwiczenia gimnastyczne na drągach i kozłach zaleca 
się również dla koni starszych, ujeżdżonych, gotowych już skocz
ków, ale w tym wypadku wystarczy je stosować raz na tydzień.
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15. KORZYŚCI, JAKIE DAJE PRACA WSTĘPNA 
NA DRĄGACH I KOZŁACH

Ćwiczenia na drągach i kozłach mają dodatni wpływ na konia 
i jeźdźca.

Podczas wykonywania tych ćwiczeń koń:
1) patrzy pod nogi, co go zmusza do zniżania szyi, gimnastykuje 
i wydłuża mięśnie, a przede wszystkim mięsień zębaty, płatowaty 
oraz więź karkowy, o których ważnej roli pisano już poprzednio. 
Pociąga to za sobą pracę mięśni grzbietu, krzyża, zadu, uda, piersi, 
ramienia, głowy, szyi i barku oraz innych, gimnastykując je i wydłu
żając;
2) jest zmuszony do podsunięcia zadu pod tułów, co powoduje 
uwypuklenie grzbietu, nadaje mu elastyczność i umożliwia nie mę
czące noszenie ciężaru jeźdźca, równoważąc konia w sposób łatwy, 
naturalny i niewymuszony;
3) rozluźnia łopatki, co zmusza stawy barków i nóg do jak najwięk
szego rozwarcia się i zgięcia, gimnastykuje cały kręgosłup, czyniąc 
go giętkim i sprężystym;
4) musi uważnie stawiać nogi przygotowując się w ten sposób jed
nocześnie do nierówności terenu i jego niespodzianek;
5) wyrabia sobie oko, tj. zdolność oceny rozmiarów przeszkody 
i odległości do niej, co orientuje go o miejscu odskoku, uczy zacho
wania koniecznego spokoju w podejściu do przeszkody i podczas 
pracy w skoku;
6) jest zmuszony przyjąć prawidłowy układ ciała, co wpływa od sa
mego początku na wyrobienie i ugruntowanie właściwego stylu 
techniki skoku;
7) uczy się ekonomicznego użycia swych sil w zależności od roz
miarów przeszkód.

Dlatego też praca ta jest korzystna zarówno dla konia młodego, 
będącego w okresie ujeżdżania, jak i dla starego już ujeżdżonego 
skoczka.

Te ćwiczenia dają również bardzo dobre wyniki w pracy z końmi 
źle ujeżdżonymi, zepsutymi, zaniedbanymi w ujeżdżeniu, nie umie
jącymi ekonomicznie rozkładać swych sil, mianowicie z tymi, które:
1) mają zanik lub przerost mięśni;
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2) noszą szyję nadmiernie podniesioną, zadartą, mają trudność 
w opuszczaniu jej, skaczą z grzbietem wklęsłym i wiszącym, 
z nie zgiętymi nogami, wskutek czego muszą z nadmiernym wy
siłkiem wyrzucać swój ciężar wraz z jeźdźcem znacznie wyżej 
i szerzej niż potrzeba, niszcząc się w ten sposób przedwcześnie;

3) okazują niepokój na widok przeszkody.
Jeźdźcowi ćwiczenia te dają następujące korzyści:

1) umacniają dosiad, który staje się elastyczny;
2) uczą podążania ręką i częściowo tułowiem za ruchem głowy 

i szyi konia, a tym samym wyrabiają wrażliwość ręki;
3) uczą jeźdźca odpowiedniego zachowania się przed, w czasie 

i po skoku.
Ćwiczenia gimnastyczne na drągach, kozłach i przeszkodach 

kryją w sobie też pewne niebezpieczeństwo. Jest nim najczęściej 
jednostronne dążenie do wyrobienia giętkości pionowej ze szkodą 
dla giętkości bocznej (poziomej). Nie wolno nam o tym zapominać, 
tym bardziej że znacznie łatwiej jest wyrobić u konia giętkość pio
nową na przeszkodach, aniżeli prawidłową giętkość boczną (po
ziomą), która jest jedną z najważniejszych zalet dobrze ujeżdżone
go konia wierzchowego bez względu na jego specjalność sportową. 
Nie wolno jej również zaniedbywać w pracy nad koniem-skocz- 
kiem, gdyż bez niej nie osiągnie on nigdy pełnego rozwoju i nie doj
dzie do trwałych sukcesów. Giętkość boczną wyrabiamy u konia 
ćwiczeniami na zakrętach, kolach, lukach, woltach i serpentynach, 
pilnując sumiennie bardzo starannej i dokładnej pracy konia, zwra
cając uwagę, by żądanie wodzy kierunkowej zmuszało konia do po
suwania tułowia po łuku śladem przodu i głowy. Należy przy tym 
pamiętać, że pysk znajdujący się w lekkiej łączności ż ręką jeźdźca 
jest właściwym sterem konia.

Tylko koń należycie zrównoważony i postawiony (co się uzysku
je przez całkowite ujeżdżenie), o wyrobionej normalnej wrażliwo
ści, zrozumieniu i zaufaniu do czulej ręki jeźdźca będzie go zawsze 
chętnie słuchał. Będzie się giął prawidłowo i elastycznie na zakrę
tach we wszelkich chodach, nie tracąc równowagi i tempa, nie bę
dzie uciekał, wyrzucał zadu na zewnątrz i wpadał łopatką do środ
ka, ścinając zakręt samowolnie lub kładąc się na wodze.
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Począwszy od lekcji skoków z kłusa, każde wyłamanie należy na
tychmiast poprawiać stanowczym zwróceniem konia w stronę prze
ciwną wyłamaniu, po czym ponownie najechać na tę samą prze
szkodę, w spokojnym kłusie, stawiając konia z daleka na równe, 
miarowe, lecz energiczne tempo. Jeśli ten sam błąd powtarzałby się 
uporczywie, należy przed przeszkodą, przed którą koń wyłamał, 
wykonać parę kół wolt o promieniu nie mniejszym niż 4,5 metra 
w kierunku odwrotnym do kierunku wyłamania; po czym, jeżeli na 
to pozwala miejsce, wyjechać z koła wolty wprost na środek prze
szkody, sprzed której koń uciekł, w celu przeskoczenia jej. Ćwicze
nie to jest prawie niezawodne, jeśli jest dobrze i w porę wykonane, 
tj. natychmiast po wyłamaniu. Nie daje ono koniowi czasu na zasta
nowienie się i okazanie nieposłuszeństwa, ponieważ dość nieprzy
jemna a zarazem niewygodna praca na wolcie absorbuje całkowicie 
jego uwagę i środki. W rezultacie koń woli skoczyć przez przeszko
dę niż giąć się w bok na niewielkim kole, które to ćwiczenie bez 
wątpienia odczuwa jako karę. Na karę tę możemy sobie w tym 
okresie (będzie to IX lekcja) śmiało pozwolić. Nie wolno nam jed
nak żądać od młodego konia koła (wolty) o mniejszym niż 4,5 m 
promieniu, a więc o luku jeszcze bardziej ostrym.

16. PRACA PRZYGOTOWAWCZA NA 
PRZESZKODACH WIIPODOKRESIE

PIERWSZE SKOKI Z GALOPU PRZEZ POJEDYNCZE ODDZIELNE 
PRZESZKODY (KOZŁY I DRĄGI) LEKCJE I-III

Przeszkodami pojedynczymi nazywamy te, które same dla siebie 
stanowią jeden typ przeszkody i wymagają jednego skoku. Będzie 
to: jeden, dwa lub większa ilość drągów znajdujących się w jednej 
płaszczyźnie pionowej, kozioł, żywopłot, parkan, mur, rów itp. 
Przeszkody te mogą być stawiane oddzielnie i wówczas nazywamy 
je przeszkodą pojedynczą-oddzielną lub stać w szeregu, a wtedy na
zywamy je szeregiem przeszkód. Przeszkody złożone omówimy nie
co dalej.
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I LEKCJA

Na długiej linii prostej ustawić w odległości 6 m szereg skład
ający się z 2-3 kozłów lub drągów 35-50 cm wysokości, po czym na 
tej samej linii najazdu w odległości 14-15 m od ostatniej przeszkody 
szeregu postawić kozioł lub drąg 50 cm wysokości, przystawiając 
początkowo do jego boków odkosy. Wzdłuż długich ścian ujeżdżal
ni czy placu ustawić w dużych odstępach oddzielne, pojedyncze 
kozły lub drągi 50 cm wysokości.
Ćwiczenie 1 - przejść przez tak ustawione przeszkody najpierw 

w stępie i kłusie (nie skacząc), zniżając w tym celu 
nieco kozły i drągi. Następnie przeskoczyć z kłusa 
przez szereg przeszkód podniesionych do 50 cm. 
Koń normalnie wpada w galop już po skoku przez, 
pierwszą przeszkodę szeregu. Trzeba go zostawić 
w tym chodzie. Po skoczeniu przez ostatnią prze
szkodę w szeregu jeździec, pozostając w półsiadzie, 
najeżdża tym samym spokojnym tempem na kozioł 
lub drąg, które stanowią oddzielną przeszkodę 
ustawioną na linii szeregu w odległości około 
14-15 m1. Jeśli koń skoczył chętnie i dobrze, nie za
trzymywać się, ani nie zmieniać nic w ruchu konia, 
lecz przejechać dalej przez przeszkody stojące do
koła wzdłuż długich ścian.

1. Odległość 14-15 m można zwiększyć lub zmniejszyć. Chcąc jednakże udogodnić koniowi nieomylne 
podejście do skoku powinniśmy pamiętać, że długość odcinków, które koń przebywa swymi poszcze
gólnymi, miarowymi, niezbyt wydłużonymi skokami (foulee) galopu między przeszkodami, wynosi 
normalnie około 31/: m każdy. Zatem niewielkie przestrzenie miedzy jedną przeszkodą w szeregu 
a następną, którą chcemy ustawić tak, aby koniowi idącemu na nią w galopie odbicie (odskok) wypa- 
dlo w porę, tj. we właściwym miejscu, należy odmierzyć 316 względnie 7 metrowymi odcinkami w na
stępujący sposób: 7-7!6 m, KB6 m, 14-15 m, 17l/2 m, 21-22 m. Przy zastosowaniu innych odległości 
w galopie dobry odskok nie zawsze wypadnie koniowi w należytym miejscu, co może wpłynąć ujem
nie na całość skoku. Dalszych odcinków nie oblicza się gdyż wyliczenie miejsca dokładnego odskoku 
przy większych odległościach jest nierealne. Przy zastosowaniu szerszego gałopu (tempa) rozstawie
nie przeszkód mierzymy odcinkami 8-9 metrowymi.

Po takim przygotowaniu nie powinno być najmniejszych trud
ności przy skoku w galopie-znacznie łatwiejszym niż skok z kłusa 
i który, prawdę powiedziawszy, koń już nieraz wykonywał w czasie 
dotychczasowych ćwiczeń w szeregu.
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Może się zatem ktoś zapytać, dlaczego odstąpiliśmy od zasady 
stopniowania i zaczęliśmy od skoków z kłusa, skoro są one dla ko
nia i jeźdźca znacznie trudniejsze.

Zaczęliśmy od kłusa, ponieważ koń nie był jeszcze dostatecznie 
ujeżdżony i przygotowany do galopu. Dlatego też w nauce skoków 
nie mogliśmy wyprzedzać postępów w ujeżdżaniu. Ponadto do tego 
czasu tylko w stępie i kłusie mogliśmy konia opanować na tyle, aby 
móc spokojnie zbliżyć się do przeszkody i. uważnie ją przeskoczyć. 
Tylko w spokojnym stępie i kłusie mogliśmy zwrócić uwagę konia 
pod nogi, zmuszając go do zniżenia szyi i wskazując mu, sposób 
umiejętnego posługiwania się nią wraz z głową i grzbietem przy 
przechodzeniu drągów oraz kozłów i zapoczątkowaniu luku.

Omówiliśmy już korzyści pracy na drągach i kozłach w stępie 
oraz w kłusie. Wyniki tej pracy nie budzą już żadnych wątpliwości 
i nie można jej zastąpić żadnymi ćwiczeniami. Teraz pracując w ga
lopie będziemy zbierali pierwsze owoce dotychczasowego, zda
wałoby się nic nie dającego, przechodzenia drągów. Nie zapomi
najmy o tym nadal, bo przecież pracujemy nie tylko w galopie.

II LEKCJA

Lekcja II będzie powtórzeniem pierwszej z tą różnicą, że stop
niowo zamieniamy kozły pojedyncze na przeszkody złożone, tj. po
dwójne, oxery, pochyłe itp., wysoko-szerokie, ostrożnie je posze
rzając. Wreszcie prowadzimy kania spokojnym, nie krótkim lecz 
swobodnym galopem (tylko takim będziemy się posługiwać w okre
sie podjeżdżania), w którym koń będzie chętnie i elastycznie napie
rał na wędzidło, nie kładąc się nam zbytnio na rękę.

Pod koniec lekcji, po ćwiczeniach w kłusie na drągach i kozłach, 
galopujemy w pólsiadzie dokoła ujeżdżalni czy placu przez usta
wione na liniach prostych oddzielnie stojące przeszkody (kozły, 
drągi) 50 cm wysokości. Po kilkakrotnym okrążeniu zmieniamy kie
runek.
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III LEKCJA

Na środku ujeżdżalni czy placu ustawić w odległościach 7 m sze
reg kozłów 50 cm wysokości, zaś wzdłuż długich ścian i na zmianach 
kierunku kozły pojedyncze i podwójne (oxery) lub drągi, jako prze
szkody wysoko-szerokie od 60 cm do 1 m, mocno zawieszone (jak 
na rys. lekcji V str. 93).
Ćwiczenie 1 - pozostając w pólsiadzie galopować swobodnie, 

możliwie na długiej wodzy, nie dążąc do uzyskania 
naporu na wędzidło1, pozwolić koniowi równowa
żyć się samemu, pozwolić pracować mu szyją 
i grzbietem oraz skakać przez przeszkody dowol
nie, z ochotą, bez umyślnego podprowadzania (wy
liczania podejścia-odskoku). Zmieniać kierunki 
galopując płynnie bez przechodzenia w kłus i nie 
zwracać uwagi na nogę, z której koń zaczyna galop.

1. W okresie podjeżdżania i dojeżdżania, tj. zasadniczego szkolenia młodego konia, powinniśmy dbać, 
żeby w pracy na ujeżdżalni jeżdżąc galopem w pólsiadzie, jak również i przy przebywaniu przeszkód 
- zachować prawidłową, lekką łączność z pyskiem konia. W terenie natomiast, bez względu na znaj
dujące się w nim przeszkody, będziemy chcieli jeżdżąc w pólsiadzie odczuć wyraźny, lecz łagodny na- 
pór na wędzidło (patrz „Sposób przejścia z pełnego siadu do pólsiadu”).

Zwykle po skoku na przekątnej koń sam zmieni nogę lub najczę
ściej zrobi to na zakręcie. Zresztą nie to w tej chwili jest naszym ce
lem. Chcemy koniowi wyrobić o k o w ocenie odległości przeszkody 
oraz przyzwyczaić go do odbicia się do skoku w odpowiednim miej
scu i chwili. Chcemy uzyskać śmiały, chętny najazd bez zmiany tem
pa. przy zachowaniu przez konia prawidłowej postawy szyi, Należy 
zwrócić szczególną uwagę na spokojne trzymanie nisko ustawio
nych rąk oraz umiejętne ich podążanie razem z tułowiem za ru
chem konia.

Ćwiczenie to jest jednocześnie zaprawą dla płuc, serca i mięśni 
konia. Jeśli koń okazuje niepokój przy najeżdżaniu na przeszkodę, 
już na sam jej widok śpiesząc się do niej, prąc zbytnio lub rzucając 
się gwałtownie, należy natychmiast ćwiczenia tego zaniechać i prze
jść w normalny, miarowy, spokojny kłus. W tym chodzie należy pra
cować na szeregu kozłów, na zakrętach między przeszkodami i na 
liniach prostych dopóty, aż koń będzie zachowywał się zupełnie 
spokojnie zarówno przy podejściu do przeszkody, jak i na jej widok.
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Po ćwiczeniu w galopie zakończyć pracę kłusem najeżdżając tu 
i ówdzie na te same przeszkody, po czym przejść stępem przez 
leżące drągi i kozły.

SZEREG PRZESZKÓD POJEDYNCZYCH PRZESZKODY ZŁOŻONE 
W KŁUSIE I GALOPIE

IV LEKCJA

Ustawienie przeszkód do ćwiczenia 1
Przygotowujemy dwa szeregi przeszkód. Przeszkody w pierw

szym szeregu składającym się 3-4 kozłów i drągów 50 cm wysokości 
ustawiamy w odległości .około 7 m. Przy długich ścianach ujeżdżal
ni ustawia się oddzielnie przeszkody pojedyncze - kozły i drągi - 
tak, by obok był przejazd do galopowania.

Do ćwiczenia 2 przygotowujemy szereg z dwóch kozłów usta
wionych na odległości 3,5-4 m.
Ćwiczenie 1 - Gdy koń jest rozprężony, przejść przez wszystko 

kłusem, po czym natychmiast, galopując najpierw 
dokoła ujeżdżalni, postawić konia na spokojne 
tempo, w którym należy przejechać przez oddziel
nie stojące wzdłuż ścian pojedyncze kozły, a na
stępnie nie przerywając galopu najechać na szereg 
przeszkód ustawionych w odległości co 7 m. Koń 
powinien między przeszkodami w tym szeregu dać 
tylko jeden wolny skok galopu (foulee). Po prze
rwie i odpoczynku, przerobić ćwiczenie 2.

Ćwiczenie 2 - Przejść w dodanym kłusie przez ustawiony na środ
ku ujeżdżalni szereg z dwu tylko kozłów lub drągów 
w odległości 31/2-4 m na wysokość - 50 cm, po czym 
natychmiast powtórzyć to samo postawiwszy konia 
zawczasu na galop1, zwiększając odległość na wsko- 

1. Nigdy nie należy skakać przez przeszkodę nie majac konia „na właściwym chodzie” i tempie. Doty
czy to również kłusa. Wyrywanie się samego- konia lub rzucanie go przez jeźdźca na przeszkodę 
z niewielkiej odległości na wprost psuje i narowi konia, ucząc go nieuważnego, nerwowego pędzenia 
do przeszkody. Zbyt krótka odległość nie pozwala na wprowadzenie konia w równy, spokojny chód, 
psuje mu podejście i skok, który z tego powodu bardzo często jest niespokojny, niezręczny, przykry 
zarówno dla, konia, jak i dla jeźdźca.
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k-wyskok do 4-4% m. Koń powinien wykonać 
wskok-wyskok bez wolnego skoku galopem między 
przeszkodami. Pierwszy raz lepiej jest dla pewności 
boki przeszkody zagrodzić odkosami. Gdyby koń 
w środku zwolni! tempo lub skróci! swój skok tak, 
że wykonałby to ćwiczenie jak w szeregu przeszkód 
o odległościach 7 m, wykonując mimo to między 
przeszkodami jeden wolny skok galopu, należy ćwi
czenie powtórzyć najeżdżając energiczniej, a gdyby 
i to nie pomogło - trzeba szereg nieco ścieśnić lub 
przeszkody nieco podwyższyć.

Ćwiczenia na normalnym szeregu przeszkód o odległościach 
6-8 m będą odtąd, obok innych, włączone do każdorazowej lekcji 
gimnastyki i nauki skoków, tak samo jak przechodzenie drągów 
i kozłów w stępie i kłusie. Nie wolno o tym zapominać szczególnie 
w okresie podjeżdżania konia.

Konie młode powinny pokonywać szereg z 3-4 przeszkód usta
wionych w odległościach 7 m i od czasu do czasu kozły (nie więcej 
jak dwa) ustawione w szeregu w odległości 3% metra przy najeździe 
z kłusa, a 4-4% metra przy najeździe z galopu na wskok-wyskok.

Ćwiczenia na zwykłym szeregu przeszkód ustawionych w odle
głościach normalnych 6-8 m ułatwiają koniowi równomierne wyko
nywanie dwóch skoków następujących po sobie, lecz przedzielo
nych jednym wolnym skokiem galopu. Uczą one konia prawidłowe
go, bezbłędnego odskoku we właściwym miejscu i wyrabiają oko.

Ćwiczenia te orientują konia, bez jakiegokolwiek udziału czy 
wpływu jeźdźca, ile wysiłku musi włożyć w wykonanie skoku. Takie 
ustawienie przeszkód w szeregu (6-8 m) zmusza konia do odbicia 
się w miejscu najbardziej właściwym i dogodnym, ułatwiając mu 
równocześnie decyzję skoku, na którego swobodne, dowolne i nie
skrępowane wykonanie zezwala mu jeździec. Ćwiczenia na szeregu 
przeszkód wpływają dodatnio na wyrobienie mięśni konia, gimna
stykują jego stawy, kościec i cały tułów przy wybitnym udziale zadu 
i kończyn, decydując o formowaniu się oraz utrwaleniu właściwego 
stylu i techniki skoku konia.

Przy ćwiczeniu wskok-wyskok, do którego zmuszamy konia 
przez ustawienie szeregu (2-3) przeszkód w odległościach 3% do 
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4% metra, wykonuje on dwa lub trzy skoki przez przeszkodę nastę
pujące bezpośrednio jeden po drugim bez żadnego wolnego skoku 
galopu.

Ćwiczenia te uczą zręczności i gimnastykują go, podobnie jak 
ćwiczenia na zwykłym szeregu przeszkód ustawionych w odległoś
ciach 6-8 m, są one jednak dla konia bardziej wyczerpujące. Dlate
go należy je stosować tylko od czasu do czasu z dużą ostrożnością 
i umiarem zarówno co do ilości tych trudnych, specjalnych skoków, 
jak i co do rozmiarów przeszkód (wysokość, szerokość).

W tym ćwiczeniu, w chwili gdy koń po pierwszym skoku ląduje 
przednimi nogami, jeździec naciska łydkami wyraźnie i stanowczo 
na boki konia, dając mu w ten sposób sygnał i nakaz wykonania na
tychmiast drugiego skoku (wyskoku) w momencie, gdy tylko tylne 
kończyny konia dotkną ziemi.

Przy pierwszych tego rodzaju ćwiczeniach jeździec powinien 
nieco więcej zwolnić wodze niż to ma miejsce w skokach przez 
zwykły szereg. Odległości normalne między przeszkodami w szere
gu zwykłym wahające się w granicach 6-8 m, a dla wskoku-wyskoku 
od 316 do 416 m, reguluje się w zależności od zastosowanego w na- 
jeździe chodu i tempa, tj. od kłusa do galopu i od tempa normalne
go do mniej lub więcej wydłużonego, oraz od rozmiarów prze
szkód, a niekiedy w początkach szkolenia od indywidualnej mniej 
lub bardziej szerokiej akcji konia.

W stępie będziemy przekraczać tylko te przeszkody (kozły 
i drągi), które koń może przejść spokojnie beż gwałtownych ru
chów, aby uniknąć raptownego napięcia mogącego spowodować 
uszkodzenie mięśni, ścięgien i stawów. Ćwiczenia w stępie mają na 
celu wzbudzenie i zwrócenie uwagi konia na pracę jego nóg. Ma on 
się nauczyć posługiwać nimi ostrożnie, pewnie i ekonomicznie, zgi
nać je na tyle, by nie potrącać nimi przeszkód, nie sprawiać sobie 
bólu uderzaniem nóg o przeszkody. Równocześnie z mięśniami 
szyi, głowy i nóg pracują bez większego wysiłku mięśnie końskiego 
zadu i grzbietu, który uwypuklając się przyjmuje właściwy przy tej 
pracy układ - tak bardzo zbliżony do układu w skoku.
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V LEKCJA

Przeszkody złożone - oddzielne i w szeregu

Przeszkodami złożonymi nazywamy wszystkie przeszkody skła
dające się z kilku przeszkód pojedynczych różnego typu, a wyma
gające jednego skoku. Są to przeszkody wysoko-szerokie o dwu lub 
więcej płaszczyznach pionowych jak: wysoko-szeroka np. oxer, po
chyła, podwójna, potrójna (w nachyleniu), żywopłot z drągiem lub 
inną przeszkodą przed nim, nad nim czy za nim lub też inne, jak rów 
z wodą, kryty, z drągami itp. Mogą one stać oddzielnie jako prze
szkoda oddzielna lub w szeregu, w różnych odległościach, bądź też 
ustawione w różnych kombinacjach zależnie od pomysłu i potrze
by.

Przykład do lekcji V, w której używamy do ćwiczeń ciągle jeszcze 
kozłów i drągów; szereg przeszkód wysoko-szerokich oxerów usta
wionych w odległości 7,5 m, szereg przeszkód wysoko-szerokich 
pochyłych i przeszkód pionowych (kozłów i drągów) ustawionych 
na zmianę 7-7,5 m (3,5-4,5 m1).

1. Pracując na szeregu przeszkód wysoko-szerokich czy to w kłusie czy w galopie, należy je ustawiać 
w odległości nieco większej niż w normalnym szeregu przeszkód pionowych.

Z chwilą kiedy rozpoczynamy zaznajamianie konia z dowolny
mi, różnymi przeszkodami, trudno jest narzucić jakiś, schemat czy 
program. Każda logiczna kombinacja rozwijająca zręczność, uwagę 
i spryt konia jest tu bardzo pożądana, byleby rozmiar przeszkód nie 
przekraczał 50-60 cm wysokości i 1 m szerokości.

Nie zapominajmy, że ćwicząc na szeregu przeszkód, jako 
pierwszą należy ustawić przeszkodę znaną koniowi, najłatwiejszą, 
zachęcającą go do skoku.

Zaczynając pracę na przeszkodach już od samego początku sta
ramy się oszczędzić koniowi bólu, który jest złym nauczycielem. 
Dlatego - przednie nogi konia (nadpęciny) należy zabezpieczyć 
bandażami nałożonymi na watę lub specjalnymi filcowymi ochra
niaczami. W ten sposób unikniemy martwiaków i nie zniechęcimy 
młodego konia do skoku. Zwłaszcza konie bardziej wrażliwe, de
nerwujące się uderzeniem o przeszkodę, muszą mieć nogi dobrze 
zabezpieczone, a nieraz nawet dla takich koni będą lepsze do nauki 

110



przeszkody bardziej miękkie, ruchome, spadające. Nie trzeba bo
wiem zapominać, że okres podjeżdżania ma na celu nie naukę sko
ków, lecz przede wszystkim umiejętne wyrobienie w koniu zaufania 
do jeźdźca i własnych możliwości oraz oswojenie z różnymi warun
kami, które składają się na zapoczątkowanie techniki i stylu skoku.

PRZECHODZENIE PRZESZKÓD POJEDYNCZYCH RÓŻNEGO 
TYPU I PRZESZKÓD ZŁOŻONYCH

Pracę rozpoczniemy na przeszkodach o możliwie najmniejszych 
rozmiarach, dochodząc w końcu do przeszkód 80 cm wysokości 
i 2 m szerokości (rowy). Będą to więc małe murki różnego koloru, 
żywopłoty zielone i szare (uschnięte), sztachety, parkany, ploty, ro
wy zakryte, przeświecające, otwarte, bez wody i z wodą, nasypy 
ziemne o różnych przekrojach nazywane bankietami, wskoki, ze
skoki, wjazdy, zjazdy, wały; dalej przeróżne typy przeszkód 
złożonych jak: żywopłot z drągiem jednym i więcej lub z murem itp. 
Nie sposób wyliczyć tu wszystkich możliwych przeszkód. Zaznajo
mimy się z kilkoma zasadniczymi rodzajami przeszkód jak: ży
wopłot, mur i rowy z różnymi „przystawkami” zmuszającymi konia 
do pełnego skoku.

W ciągu jednej lekcji nie należy młodego konia zapoznawać 
z większą ilością nowych przeszkód niż 2-4. Dopóki koń nie zacho
wuje się zupełnie spokojnie na widok nowej przeszkody i w skoku 
przez nią, nie należy pokazywać mu następnej, nieznanej przeszko
dy, by go nie przerazić. Nie znaczy to, żeby konia w tym okresie nie 
można było zmusić do zapoznania się z większą ilością nowych 
przeszkód. Bardzo możliwe nawet, że koń nie sprzeciwiałby się te
mu, lecz zbyt wiele wrażeń może w nim wywołać lęk, a tego należy 
się wystrzegać, ponieważ gdy koń straci spokój i zaufanie - straci 
także pewność i styl. Nieraz długo trzeba odrabiać popełniony 
błąd, a pracując nad usunięciem wady, trzeba cofnąć się w postę
pach o cale tygodnie i miesiące.

Z nowych przeszkód na pewno dla konia żadna nie będzie tak na 
pozór groźna, jak zwykły rów. Ta przeszkoda, najczęściej chyba 
u nas w terenie spotykana, jest dziwnie przez jeźdźców podczas 
szkolenia omijana lub lekceważona. Wskutek tego koń się jej boi, 
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nie zna i bardzo nieufnie się do niej odnosi. Zwłaszcza rów odkryty, 
głęboki czy też z wodą, jest niejednokrotnie dla naszego konia 
„grobem”.

VI LEKCJA

W lekcji tej do znanych już koniowi kozłów i drągów, znaj
dujących się na ujeżdżalni czy placu, dodajemy dwie nowe prze
szkody: żywopłot i mur (kamienny lub jego imitację), stawiając je 
jako oddzielnie stojące przeszkody na długich liniach prostych. Bo
ki zagrodzić odkosami.
Ćwiczenie 1 - Zbliżyć się stępem prostopadle do przeszkody i za

trzymawszy się przy niej, dać koniowi spokojnie na
chylić się, zobaczyć i obwąchać nowy przedmiot. 
Następnie ponownie najechać i jeśli to możliwe ze 
względu na rozmiar przekroczyć przeszkodę stę
pem, po czym natychmiast zrobić to samo kłusem 
i galopem.

Niektóre przeszkody można nachylić lub położyć, jak np. ży
wopłot, parkan itp., i te koń będzie mógł przejść stępem. Inne zmu
szeni będziemy od razu przebywać kłusem. W tym celu dobrze jest 
mieć pod ręką przewodnika (pójść za starym, skaczącym koniem). 
Nigdy nie należy młodego konia bić, a zachęcać go posługując się 
głosem (mlaskanie, cmokanie językiem), naciskając jednocześnie 
stopniowo łydkami i nie przeszkadzając mu rękami. Po wykonaniu 
ćwiczenia konia trzeba nagrodzić. Pracę zakończyć przejściem 
leżących drągów i kozłów stępem i kłusem na zmianę.
Ćwiczenie 2 - Ćwiczenie to jest właściwie powtórzeniem po

przedniego, z tym że z chwilą osiągnięcia dobrych 
wyników należy umieścić przeszkody w innym 
miejscu, po czym w podobny sposób jak w ćwicze
niu 1 zapoznać konia z przeszkodami nowymi 
sztucznymi i naturalnymi.

Rów otwarty trzeba najpierw koniowi pokazać a następnie prze
kroczyć go (jeśli to możliwe) w stępie i kłusie. Jeśli rów jest płytki, 
pusty, bez wody, a koń chce go przekroczyć, nie należy od niego 
żądać skoku, ponieważ w terenie zawsze będziemy siły konia 

112



oszczędzać skacząc tylko wtedy, gdy to będzie konieczne. Żeby koń 
nie nauczy! się włazić do rowu, wtedy gdy chcemy tę przeszkodę 
przeskoczyć, powinna ona być odpowiednio przystosowana do sko
ku, zmuszając poniekąd konia do tego ruchu. Oczywiście i przez 
płytkie rowy powinien koń skoczyć, jeśli tego zażąda jeździec, zmu
szając do tego wierzchowca chodem, tempem posuwania się i na
jazdem. Jeśli rów będzie otwarty, lecz odpowiednio szeroki i głębo
ki, o ścianach wyraźnie stromych, lub choćby płytki, lecz napełnio
ny wodą, wtedy koń na pewno sam zechce go przebyć skokiem, albo 
nawet będzie się opierał przed przekroczeniem go. Ucząc konia na
leży się zastanowić nad jego rozumowaniem i psychiką, obmyśleć 
sposoby podejścia do niego, a wtedy praca będzie znacznie łatwiej
sza. Chcąc przeskoczyć rów trzeba tę przeszkodę odpowiednio 
przygotować, np. położyć drążki na obu jego brzegach lub napełnić 
go wodą.

Rów odkryty napełniony wodą jest przeszkodą złożoną. Miody 
koń ocenia tę przeszkodę jako trudną i zupełnie nową nawet wów
czas, kiedy przed chwilą skoczył przez ten sam rów jako otwarty bez 
wody lub zakryty.

Rów całkowicie zakryty (żywopłotem lub inną przeszkodą) 
przestaje właściwie być dla konia rowem, jeśli koń tego miejsca do
brze nie zna. Jest więc dla konia tą przeszkodą, którą on widzi.

O rowie schowanym, np. za żywopłotem, wie tylko jeździec i ra
czej od jeźdźca, od sposobu naprowadzenia, chodu, tempa i najaz
du będzie zależał odpowiednio szeroki skok konia. Nie można w ta
kim wypadku jechać biernie, ponieważ trudno żądać, by koń sko
czył świadomie przez to, czego nie widzi lub o czym nie jest uprze
dzony. Stary, rutynowany jeździec terenowy, gdy mu wypadnie 
przeskoczyć przeszkodę pełną, za którą koń nie wie co się kryje, nie 
będzie nigdy najeżdżał ostrożnie krótko, lecz zawsze zaryzykuje ra
czej szerszy chód.

Rów przeświecający, pólkryty, pusty lub napełniony wodą jest 
zazwyczaj kombinacją trudną dla młodego konia, którego odstra
sza jako przeszkoda złożona. Dla rutynowanego natomiast skoczka 
jest przeszkodą łatwą, gdyż przeświecająca woda wyjaśnia mu od 
razu położenie i rodzaj przeszkody. Rów powinien się znaleźć na 
jednym z czołowych miejsc wśród zasadniczych przeszkód. Można 

113



sporządzić rów przenośny z grubych desek, okuty obręczami od ze
wnątrz i wewnątrz, w spojeniach okitowany i pociągnięty terem lub 
smolą. Taką przeszkodę można napełnić wodą i umieszczać wszę
dzie, zarówno na placu, jak i w ujeżdżalni krytej. Mała wysokość 
bocznych ścian rowu pozwoli na wkopanie go w rozgarniętą 
wierzchnią warstwę trocin, co nie sprawia żadnej trudności, ani nie 
rujnuje ujeżdżalni (patrz rys. 19)1.

1. Zaleca sie na bocznych ścianach rowu umieścić żelazne uchwyty, ułatwiające przenoszenie.

Rys. 19. Rów drewniany z grubych desek, obity obręczami (1, 2, 3, 4) dookoła, 
wewnątrzpolakierowany do napełniania wodą.

To byłby mniej więcej materiał, jaki należy przerobić i wyczerpać 
w okresie pracy przygotowawczej pierwszego roku podjeżdżania 
konia młodego. Konie starsze nieujeżdżone mogą przejść te ćwi
czenia w czasie krótszym, w zależności od stopnia ich rozwoju fi
zycznego, przygotowania, kondycji, wieku i postępów.

Jeszcze krócej będzie trwała praca z końmi częściowo ujeżdż
onymi, lecz zaniedbanymi w skakaniu lub nieskaczącymi. Podany 
materiał ćwiczebny daje także doskonałe rezultaty, jeśli chodzi 
o przygotowanie koni źle wyszkolonych w skokach, popsutych, 
skaczących z podniesioną głową i szyją lub odwrotnie - wygiętym 
grzbietem oraz związanymi z tym wszystkimi wadami. Stosując wy
mienione tutaj ćwiczenia, można osiągnąć całkowitą poprawę, 
a w każdym razie dobre wyniki, pod warunkiem że w ciągu dłuższe
go czasu w okresie szkolenia (naprawy) nie będzie się koniowi bez
względnie pokazywało przeszkód o większych rozmiarach niż te, 
które są zalecone w tym podręczniku na I rok podjeżdżania konia.
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Z chwilą przejścia do ćwiczeń na przeszkodach pojedynczych 
różnego typu i przeszkodach złożonych przystępujemy do wykona
nia krótkich przebiegów na placu przeszkód stałych (jeśli taki jest 
w dyspozycji). W tym celu po powrocie z terenu (po niemęczącej 
dla konia jeździe i w wypadku, gdy nie skakaliśmy przez przeszkody 
oraz z wyjątkiem dnia dłuższej, dwugodzinnej jazdy w terenie) na
leży przebyć małą trasę o 4-8 przeszkodach stałych, których typ 
i rozmiary są już koniowi znane. Koń przebywa tę trasę w indywidu
alnym tempie, raczej w galopie swobodnym, szerszym, niż skróco
nym, trzymanym. Ćwiczenia na placu przeszkód stałych należy sto
sować tym bardziej w II roku przygotowania jeźdźca i konia do sko
ku, na tych samych zasadach co w okresie poprzednim, zwiększając 
stopniowo ilość przeszkód do 12.

W razie nieposiadania placu przeszkód stałych można wykonać 
tę samą pracę na przeszkodach ruchomych, tj. przenośnych, mocno 
ustawionych (półstałych), przygotowanych zawczasu przed powro
tem z terenu.

Jeśliby ktokolwiek uznał, że materiał przeznaczony tu na pierw
szy rok szkolenia młodego konia w skoku jest za obszerny, by go 
można przerobić bez obawy szkodliwego wpływu na rozwój konia, 
trzeba ten okres przedłużyć, a ćwiczenia z jakichkolwiek powodów 
nie przerobione przenieść na rok następny.

17. DRUGI ROK PRZYGOTOWANIA KONIA 
DO SKOKU (OKRES DOJEŻDŻANIA)

CEL DO OSIĄGNIĘCIA

W tym okresie szkolenia dążymy do tego aby:
1) przez całkowite wygimnastykowanie konia na przeszkodach 

oddzielnych i na szeregu przeszkód we wszystkich chodach wy
robić u niego:
a) elastyczność mięśni, giętkość kręgosłupa z szyją włącznie 

i jak największe rozwarcie i zgięcie stawów,
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b) umiejętność ekonomicznego rozkładania sil zależnie od wy

miarów i rodzaju przeszkody, chodu i tempa;
c) wprawne oko, tj. umiejętność oceny odległości (podejścia do 

skoku) i rozmiaru przeszkody oraz spokój, rozwagę, śmiałość 
i odwagę, zręczność, technikę i styl skoku;

2) osiągnąć w końcu okresu całkowitą gotowość konia do chętne
go, łatwego i starannego pokonywania wszelkiego rodzaju 
przeszkód terenowych naturalnych i sztucznych o wymiarach 
do 110 cm wysokości i 3,5 m szerokości (rowy) na ujeżdżalni, 
placu i w terenie, w tempie do 400 m na minutę.

PRACA - JEJ PODZIAŁ - WYTYCZNE

Dalsze szkolenie konia w skoku w drugim roku dojeżdżania 
opierać się będzie na tych samych zasadach i tej samej kolejności 
pracy przygotowawczej co w okresie podjeżdżania.

W tym okresie należy umieć odróżnić ćwiczenia gimnastyczne 
nie wywołujące zbytniego zmęczenia czy sforsowania mięśni, ścię
gien i stawów, płuc i serca od ćwiczeń połączonych z większym wy
siłkiem i większym zużyciem energii, po których zmęczenie pozo
staje przez czas dłuższy niż kilka godzin. Takich ćwiczeń należy się 
wystrzegać w szkoleniu konia zwłaszcza młodego. Pierwsze nie 
szkodzą koniowi, gimnastykują go i rozwijają, drugie można stoso
wać bardzo rzadko, gdy koń jest w pełnej kondycji, całkowicie sfor
mowany, rozwinięty, wygimnastykowany, ujeżdżony i zdrowy. Ćwi
czenia te można więc wprowadzić pod koniec trzeciego roku szko
lenia, w okresie doskonalenia konia. Stosowane zbyt późno, np. tuż 
przed zawodami, nie pozwalają koniowi odpocząć i doprowadzają 
go do zawodów jeszcze lub już zmęczonego.

Pracę drugiego roku podzielić możemy w następujący sposób:
- 2 razy w tygodniu ujeżdżalnia kryta lub otwarta (z dodaniem pra

cy na lince);
- 2 razy jazda w terenie - dużo galopu, początkowo w kilku krót

kich nawrotach od 800 m począwszy;
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- 2 razy skoki (z dodaniem pracy na lince), w tym mogą być prze
biegi ćwiczebne1, a oprócz tego 2 do 4 razy w tygodniu przed 
jazdą na ujeżdżalni i skokami stosować około 10 minut pracy na 
lince, połączonej z przechodzeniem kozłów i drągów o wysokości 
50 cm i skokami przez kilka przeszkód wysoko-szerokich do 1 m 
wysokości i do 2 m szerokości (patrz: „Praca na lince”).

1. W przeznaczonym dniu na skoki - jeden raz w tygodniu wykonać przebieg ćwiczebny, dostosowując 
rodzaj, ilość i rozmiary przeszkód oraz długość trasy przebiegu do okresu szkolenia, stopnia przygo
towania i kondycji konia. Przebiegi te należy urządzać o ile możności w coraz innym miejscu, w tere
nie różnym, raz na placu o podłożu lekko piaszczystym, nieporośniętym, innym razem na gruncie za- 
darnionym, stosując przeszkody znane już koniowi i możliwie mocno ustawione.

2. Wskazówka jest to którakolwiek ze znanych już koniowi łatwych przeszkód np. drąg, żywopłot, mu
rek; musi ona być zawsze o połowę niższa niz przeszkoda właściwa za nią stojąca, a służy do zapew
nienia koniowi dobrego odskoku we właściwym miejscu.

3. Przy ćwiczeniach skoków, zarówno pod jeźdźcem jak i bez niego, na lince lub w korytarzu, szczegól
nie przy zastosowaniu przeszkód o rozmiarach wymagających odpowiednio zwiększonego i ener
giczniejszego tempa - należy zwrócić uwagę, by nie nastąpiła odmowa skoku spowodowana zbyt 
„miękkim” najazdem. Zazwyczaj niewłaściwe tempo i brak nakazu bądź ze strony jeźdźca (przy sko
kach pod jeźdźcem), bądź ze strony napędzającego (przy skokach bez jeźdźca) - jest najczęściej je
dyną przyczyną nieoczekiwanego zatrzymania się konia przed dobrze znanym mu typem i rozmia
rem przeszkody.

Raz w tygodniu w niedzielę rano (lub dodatkowo po południu 
w dzień powszedni), jeżeli koń jest w doskonałej kondycji, zamiast 
lekcji skoków - praca w korytarzu. Jeśli brak korytarza, pracę tę na
leży zastąpić ćwiczeniami na lince. Rozmiar przeszkód w korytarzu 
będzie dostosowany do okresu szkolenia, przy czym raz na 2 tygo
dnie należy przeskoczyć przeszkodę od 120 do 140 cm wysokości 
lub na zmianę przeszkodę rozpiętą 1 m wysokości i 2 m szerokości 
z początku ze wskazówką2 umieszczoną na JYi m przed nią. Prze
szkoda ta musi być zbudowana tak, żeby zachęcała konia do skoku 
i żeby ją koń pokonał sam bez napędzania go batem, a tym bardziej 
bez karania go, co nigdy nie powinno się zdarzać. Ilość wszystkich 
skoków w korytarzu - od 10 do 153.

W czasie każdorazowej lekcji jazdy konnej w ujeżdżalni czy na 
placu stosować-będziemy w dalszym ciągu lekką gimnastykę na 
kozłach i drągach, podobnie jak w okresie przygotowawczym, 
a w dniach przeznaczonych na skoki dodamy przeszkody rozpięte 
do 60 cm wysokości i 1 m szerokości.

Do znanych już koniowi przeszkód będziemy stopniowo 
dołączali nowe, nieznane.

Na lekcjach skoków po lekkim rozprężeniu konia (pod jeźdź- 
cem lub po 10 minutach na lince) będziemy pracować w kłusie i ga

117



lopie na szeregu przeszkód, najpierw na przeszkodach pojedyn
czych, a następnie na złożonych, zapoznając konia z nowymi przed
miotami i ćwiczeniami w sposób podany w poprzednich rozdziałach, 
zaczynając zawsze od stępa lub od kłusa na przeszkodach niskich 
i przebywając je także zaraz w chodach wyższych (kłus - galop).

Pamiętać należy, że w kłusie, podobnie jak w stępie, możemy 
przekraczać tylko przeszkody o takich rozmiarach, które nie wy
prowadzają konia z równowagi i spokojnego chodu, nie zmuszają 
go do gwałtownych ruchów i wielkiego wysiłku. W kłusie nie należy 
więc przesadzać z wysokością przeszkód, gdyż wysiłek zbyt nagły 
i wielki z małego, wolnego chodu niszczy ogromnie stawy skokowe 
oraz ścięgna konia. Przeszkody, które wymagają rozpędu, powinno 
się przeskakiwać z galopu.

W dalszym ciągu będziemy stawiać szereg przeszkód różnego ty
pu o różnym przekroju - pionowych i na zmianę szerokich łub wy- 
soko-szerokich różnej wysokości i rozmiarów nie zapominając, że 
pierwsza z nich ma być niższa i łatwiejsza od następnych. W końcu 
szkolenia od czasu do czasu dla sprawdzenia postępów i utrudnie
nia koniowi szeregu przeszkód można nie zwracać tak wielkiej 
uwagi na dogodne warunki ustawienia przeszkód, przestrzegać jed
nak należy, aby ustawienie odpowiadało jakiemuś logicznemu celo
wi.

W tym okresie zalecamy ćwiczenia na przeszkodach pustych 
u spodu, tzn. na pojedynczych drągach zawieszonych, co doskonale 
uczy konia właściwego oceniania wysokości i odpowiedniego po
dejścia do skoku.

Szereg przeszkód stopniowo ścieśniamy, aby zmusić konia: do 
umiejętnego mieszczenia się między przeszkodami i aby go skrócić 
przez większą gimnastykę zadu, grzbietu, nóg i szyi, a następnie 
znowu rozciągnąć przez odpowiednie powiększenie odległości 
między przeszkodami w szeregu.

W ten sposób z normalnego szeregu przeszkód o odległościach 
6 do 8 m można dojść do ćwiczeń na szeregu przeszkód o od
ległościach 5-9 m przy tych samych chodach i skokach, które odpo
wiednio do tych odległości będą skrócone lub wydłużone.

Ćwiczenia te uczą konia dalekiego lub bliskiego podejścia, tj. 
wcześniejszego lub późniejszego odbicia się konia do skoku, co
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łączy się z mniejszą lub większą pracą mięśni grzbietu i nóg, w zale
żności od tego, które mięśnie chcemy u konia wyrobić, jakie błędy 
i braki naprawić czy wyrównać. Np. koń, któremu brak odwagi do 
dalekiego podejścia i odbicia się, będzie na ogól starał się podcho
dzić blisko do przeszkody, skacząc przez nią w ostatniej chwili 
z miejsca, w sposób przykry, po krótkim, wysokim luku. Takiego 
konia będziemy rozciągali na szeregu przeszkód niskich, szeroko 
ustawionych, zwiększając stopniowo odległości. W tym wypadku 
będziemy oczywiście unikali kłusa, stosując raczej szeroki galop.

Odwrotnie postąpimy z koniem, który zwyki się odbijać do sko
ku za wcześnie. Będziemy mu szereg pionowych przeszkód stop
niowo ścieśniać unikając chodów szerokich. Wszelkie zmiany po
winny być wprowadzane w miarę potrzeby. Z tych względów naukę 
skoków trudno jest ująć w bardzo ścisłe ramy programu takich czy 
innych codziennych ćwiczeń. Dlatego też dokładny podział mate
riału na poszczególne lekcje przewidziane w okresie dojeżdżania 
i późniejszym doskonalenia konia wydaje się niecelowy.

Początki nauki skoków przewidziane w okresie podjeżdżania 
mogą w zupełności służyć zdolnemu, samodzielnie pracującemu 
jeźdźcowi jako ogólne wytyczne, które przy pomocy wskazówek 
przeznaczonych na okres dojeżdżania i innych, zawartych w niniej- 
szyn podręczniku, doprowadzą go da celu, tj. do pełnego przygoto
wania siebie i konia do skoku.

Pracując na szeregu przeszkód w galopie, nie możemy ich sta
wiać początkowo w odległościach mniejszych niż 7 m, jeśli chcemy, 
by koń między przeszkodami dał jeden normalny, wolny skok galo
pu. Mniejsze odległości między przeszkodami mogą łatwo zmylić 
konia, który wykona wskok-wyskok, a wiemy przecież, że ten skok 
wykonuje się na szeregu przeszkód ustawionych w odległości 316-4 
m na kłus i 4-4]/2 m na galop. Nie znaczy to wcale, by nie można było 
naprowadzić konia w galopie na szereg przeszkód ustawionych w 
odległościach kłusowych. Jest to możliwe, lecz w takim wypadku 
trzeba jechać galopem nieco skróconym.

Do wyrobienia większego wygięcia luku grzbietu i lepszego, 
dokładniejszego podebrania zadnich nóg przy jednoczesnym 
pełnym skoku służy szereg przeszkód wysoko-szerokich, a głównie 
oxerów. Odległości w takim szeregu muszą być powiększone i wy
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nosić od 772-8 m, licząc od środka jednej przeszkody do środka na
stępnej.

Jeśli koń na skutek jakiegoś błędu popełnionego przez jeźdźca 
zatracił pełny skok i zaczyna podłazić pod przeszkodę skacząc 
przez nią z miejsca, krótko, czterema nogami, należy natychmiast 
powrócić do oddzielnych niskich przeszkód nachylonych, wyso- 
ko-szerokich, pochyłych, podwójnych, potrójnych itd., dających 
możność rozciągnięcia konia i zmuszenia go do wykonania pełnego 
skoku o stopniowym, regularnym wznoszeniu się luku. Skakać 
oczywiście będziemy z szerszego galopu. Również praca na niskim 
szeregu przeszkód pionowych oraz rozpiętych, ustawionych stop
niowo w coraz większych odległościach daje w tym wypadku dobre 
rezultaty. Wreszcie nie mniej dobry wynik można osiągnąć na prze
szkodzie oddzielnie postawionej ze wskazówką na 7-772 m przed 
nią.

Chcąc koniowi ułatwić podejście i pełny skok oraz zmusić go do 
utrzymywania jednakowego, równego tempa galopu i nierozciąga- 
nia się między przeszkodami stojącymi w szeregu, lecz w odle
głościach nieco większych niż normalnie, tj. zezwalających na jeden 
wolny skok galopu, należy odległości od przeszkody do przeszkody 
obliczać odcinkami około 372 m względnie 7 metrowymi.

Wreszcie z czasem, gdy koń opanował technikę i styl skoku pra
cując zarówno w kłusie jak i w galopie, ustawiać będziemy w jed
nym szeregu przeszkody różnego rodzaju o różnych odległościach 
między nimi (w galopie 7-8 m, 10,5-11 m, 14-15 m) oraz 4-4,5 m na 
wskok-wyskok, wstawiając go w środek, np. pierwszą przeszkodą 
w szeregu będzie jedna z przeszkód pionowych, za nią w odległości 
10,5 m jedna z przeszkód wysoko-szerokich, następnie w odległości 
4-4,5 m wskok-wyskok i wreszcie w odległości 14 m znowu prze
szkoda wysoko-szeroka1.

1. Jeśli stawiamy normalny szereg przeszkód do najazdu w kłusie, to pierwsze dwie przeszkody powin
ny stać w odległości 6 m.

Oprócz stosowania różnych odległości w jednym szeregu prze
szkód, trzeba urozmaicić również ich wysokość i rozmiar tak, aby 
nie zawsze były jednakowe lub zwiększające się, lecz żeby na zmia
nę były wyższe i niższe, węższe i szersze.

120



Takie ustawienie przeszkód pobudza uwagę konia, wyrabia 
szybką orientację, zwinność, giętkość, zręczność oraz umiejętność 
oceniania odległości i rozmiaru przeszkody, a tym samym uczy ko
nia właściwego, oszczędnego stopniowania wysiłku odpowiednio 
do potrzeby.

Ćwiczenia na szeregu przeszkód o różnych odległościach i wyso
kościach są szczególnie korzystne dla koni spieszących się, skłon
nych do przyspieszania tempa przed skokiem pojedynczym i w sze
regu przeszkód.

Jeśli chodzi o przeszkodę wskok-wyskok ustawioną w odległości 
4-4,5 m na ogół dla konia bardzo przykrą i ciężką, to nie należy 
przesadzać w ilości tych ćwiczeń, a tym bardziej w podnoszeniu wy
sokości przeszkody, która nawet dla konia zaprawionego i zdolne
go skoczka nie powinna przekraczać 120 cm, gdyż już wysokość 
100 cm jest dużym utrudnieniem. Normalnie można przyjąć, że 
wskok-wyskok nie powinien być w najcięższych próbach wyższy po
nad 120 cm.

Wreszcie pod koniec roku utrudniamy koniowi warunki odsko- 
ku przez ustawianie przeszkód tuż przy zakręcie lub na zakręcie, 
pod górę, z góry, na ukos, krzywo, niewygodnie, bez żadnego umyś
lnego ułatwienia czy obliczenia. Ćwiczenia te wyrabiają u konia ini
cjatywę, zręczność, zaradność, oswajając go z przeszkodami nieko
rzystnie stojącymi. Lecz pamiętać trzeba, by ćwiczeń takich nie za
czynać zbyt wcześnie, przed tym nim koń utrwali sobie dokładnie 
dobry styl w warunkach łatwiejszych, na liniach prostych.

W razie konieczności skakania na munsztuku należy jego wodze 
tak wydłużyć, żeby swobodnie wisiały i żeby jeździec nie mógł nimi 
utrzymywać łączności z pyskiem konia, gdyż w przeciwnym razie 
przy najlżejszym, nieuważnym ściągnięciu wodzy munsztukowych 
jeździec mógłby koniowi sprawić dużą przykrość, utrudnić mu pra
cę i zepsuć skok.
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ZAKOŃCZENIE

W końcu, odnośnie ćwiczeń na szeregu przeszkód (zwykłym 
6-8 m czy w odległościach zmiennych), który w pracy naszej będzie 
często stosowany - przestrzegamy przed ustawieniem szeregu zło
żonego z większej ilości przeszkód jak 3-4 wymagających tyleż sko
ków. Tej ilości przeszkód nie należy zwiększać, choćby to nawet 
były przeszkody pojedyncze a tym bardziej, gdy pracujemy na sze
regu przeszkód złożonych, tj. wysoko-szerokich.

Jeździec bowiem - a może się to zdarzyć również instruktorowi 
- ani się spostrzeże, jak w czasie jednej lekcji przeznaczonej na sko
ki, w zapale i w najlepszej intencji uzyskania żądanego wyniku prze
kroczy zaplanowaną, dopuszczalną ilość tych bądź co bądź wyczer
pujących konia ćwiczeń w jednym tylko szeregu, nie licząc innych 
jeszcze, pojedynczych skoków. Jeżeli szereg będzie się składa! 
z większej ilości niż 3-4 przeszkód, to w rezultacie łatwo dojść do ta
kiej ilości skoków, która może spowodować przeforsowanie zwier
zęcia w okresie szkolenia czy zaprawy, co oczywiście musialoby się 
odbić ujemnie na postępach i kondycji konia oraz na jego zdrowiu.
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CZĘSC DRUGA

1. ZASADY BUDOWY PRZESZKÓD

PRZESZKODY RUCHOME (PRZENOŚNE)

Wszelkie szkolenie racjonalnie pojęte polega na stopniowaniu 
ćwiczeń, wysiłków i prób. Dlatego też nie można zapominać, że 
przeszkoda, jeżeli ma spełnić swe zadanie jako sprzęt niezbędny 
w szkoleniu, musi być odpowiednio zbudowana. Im jest trudniejsza 
i wyższa (ponad 1 m), tym solidniej musi być zbudowana, to znaczy 
tak, żeby była możliwie do spodu zapełniona, choćby to zapełnienie 
było ażurowe (przeszkoda prześwitująca). Przeszkoda nie powinna 
zaskakiwać konia czy być pułapką, lecz stanowić obraz, który 
uchwycony okiem konia w czasie najazdu pozwoliłby mu na ocenę 
rodzaju i rozmiarów przeszkody, nie wzbudzając w nim przy tym 
w ostatniej chwili żadnych wątpliwości w trudnym momencie pode
jścia i skoku. Oprócz tego każda przeszkoda, a zwłaszcza dużych 
rozmiarów, powinna swoim wyglądem ułatwić koniowi skok, za
chęcić go do niego, a nigdy nie odstraszać, czy utrudniać mu poko
nania przeszkody przez niepewne do niej podejście. Nie znaczy to 
bynajmniej, że szkoląc konia młodego i zaznajamiając go z prze
szkodami różnego rodzaju i typu, nie należy tych zasad przestrze
gać również w stosunku do przeszkód poniżej 1 m wysokości.

Do najtrudniejszych należą tak zwane przeszkody wiszące, to 
jest te, które nie mają spodu, jak np. wysoko zawieszona, pojedyn
cza czy podwójna, dwuplaszczyznowa przeszkoda pionowa (oba 
drągi zawieszone na jednej wysokości np. przeszkoda wysoko-sze- 
roka oxer) lub wszelkiego rodzaju puste bramki, rogatki, szlabany, 
zagrodzenia dróg, które właśnie z powodu braku spodu w dużym 
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stopniu utrudniają koniowi właściwą orientację w ocenie ich roz
miarów. Toteż zanim się przejdzie do ćwiczeń na tego rodzaju prze
szkodach, należy konia stopniowo do nich przygotować. Budować 
je tak, aby można było usuwać kolejno od spodu to, co przeszkodę 
zakrywa czy zapełnia. Ujmując na przykład po jednym najniższym 
drągu lub żywopłocie, stworzymy w ten sposób u dołu stopniowo 
zwiększającą się wolną przestrzeń, aż wreszcie dojdziemy do jedne
go w górze zawieszonego drąga.

Długość przeszkody ćwiczebnej stanowiącej część przedmiotów 
terenu nie powinna być mniejsza od 516 m, z wyjątkiem typu prze
szkód krótkich jak: bramki, przełazy, wąskie zamknięcia dróg, któ
re zazwyczaj i w terenie tej długości nie przekraczają. Przy budowie 
i użyciu przeszkód krótszych od rozmiarów wyżej podanych należy 
przedłużyć ich boki odkosami nieco wyższymi od właściwej prze
szkody, a w żadnym razie nie niższymi. Odnosi się to również do 
choćby najdłuższych przeszkód typu wyścigowego stosowanych 
w biegach na przełaj. Należy o tym pamiętać szczególnie w okresie 
zapoznawania konia z przeszkodami nowymi, aż do chwili kiedy 
koń idzie na daną przeszkodę chętnie, bez najmniejszego wahania. 
Wtedy przy typach przeszkód używanych na zawodach trzeba stop
niowo odkosy usuwać. Natomiast przeszkody krótkie, w rodzaju 
bramek o wymiarach znacznie mniejszych niż 516 m powinny mieć 
zawsze odkosy.

Nie trzeba zapominać, że im przeszkoda jest krótsza, tym przy 
zachowaniu tej samej wysokości wydaj e się wyższa i odwrotnie - 
przeszkoda wydaje się nam niższa, jeżeli jej długość powiększymy. 
Podobne złudzenie optyczne odnosi niewątpliwie również koń. 
Musimy więc to wziąć pod uwagę przede wszystkim w pracy przy 
nauce skoków, jak również przy urządzaniu przebiegów ćwiczeb
nych i wszelkiego rodzaju zawodów przeszkodowych oraz wtedy, 
gdy chcemy koniowi skok utrudnić lub ułatwić.

Budując jakąkolwiek przeszkodę złożoną, wysoko-szeroką jak 
np. oxer, tj, taką, której najwyższe części znajdują się na jednym po
ziomie (podwójna) lub pochylą (podwójna, potrójna itp.), można 
by przyjąć jako zasadę, że stosunek wymiarów przeszkód rozpię
tych powinien być taki, aby ich wysokość była zawsze od 10 do 
20 cm mniejsza od przeszkód pionowych pojedynczych, przezna
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czonych na dany okres szkolenia. Różnicy tej nie trzeba koniecznie 
uwzględniać przy przeszkodach pionowych o wysokości poniżej 
1 m. Jeśli chodzi o stosunek szerokości przeszkody rozpiętej do jej 
wysokości, to zazwyczaj szerokość powinna wynosić tyle, ile wyso
kość plus 20 cm albo i więcej. W okresie gdy pracujemy np. na prze
szkodach o wysokości 1 m, możemy stawiać przeszkody rozpięte 
o wymiarach 80-90 cm wysokości i 100-150 cm szerokości.

Początkowo w szkoleniu i w przebiegach ćwiczebnych, stawiając 
przeszkodę wysoko-szeroką, np. oxer, należy celem ułatwienia ko
niowi orientacji najwyższą część lub drąg jej tylnej, ostatniej płasz
czyzny pionowej podnieść choć o parę centymetrów ponad 
pierwszą płaszczyznę, której spód zaleca się wysunąć ku przodowi, 
tworząc w ten sposób nachylenie ułatwiające koniowi skok.

Ustawiając szeregi przeszkód pionowych w połączeniu z prze
szkodami wysoko-szerokimi czy rowami, tj. tylko szerokimi, lub 
szeregi złożone wyłącznie z przeszkód wysoko-szerokich - należy 
przyjąć jako zasadę obliczanie odległości między ich wewnętrzny
mi, tj. zwróconymi do siebie płaszczyznami lub brzegami rowów 
(patrz rys. 20).

Rys. 20. Odległość na galop (dla szeregu przeszkód pionowych wysoko szerokich)

Przeszkody ruchome (przenośne, typu używanego w zawodach) 
powinny być półstałe, tj. ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne do strącenia 
przy dotknięciu ich w skoku przez konia. Grubość nakładanych 
drągów nie powinna przekraczać 10-12 cm, długość powinna wyno
sić najwyżej do 5Vz m, ponieważ dłuższe drągi przy tej grubości 
byłyby za ciężkie.

Widełki żelazne czy też haki lub jakiekolwiek inne urządzenia, 
w których zazwyczaj zawiesza się przeszkodę lub drąg, nie mogą 
być zbyt płytkie. Muszą być dostatecznie głębokie, tak żeby mogły 
zapewnić przeszkodzie pewną, dość znaczną stałość, nie pozwa
lając jej spaść przy lada dotknięciu. Drąg, przeszkoda, czy też jej ru
choma część powinny spoczywać luźno w widełkach, które sięgają 
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do połowy grubości drąga lub części przeszkody na nich spoczy
wającej. Do drewnianych wyciętych klocków, którymi niejedno
krotnie zastępuje się haki czy widełki, w miejscu gdzie ma spoczy
wać drąg zaleca się przymocować kawałki starej opony samochodo
wej. W ten sposób drąg ujęty w gumowe, elastyczne widełki spadnie 
dopiero przy mocniejszym uderzeniu.

W ogóle sposób zawieszania przeszkody czy drąga powinien być 
taki, żeby w dużej mierze ograniczał procent zrobienia błędu wsku
tek przypadku w razie lekkiego uderzenia z góry, gdy koń jest nad 
przeszkodą, a ściśle biorąc właściwie już jej najwyższą część poko
nał. Wiemy, że niejednokrotnie szczęście i tak już odgrywa nie
współmiernie dużą rolę w czystości skoku (w zawodach tego rodza
ju). Dlatego też zwłaszcza przeszkody czy drągi krótkie, które są 
przez to samo lekkie i łatwo spadają przy najlżejszym dotknięciu, 
powinny być mocniej w łożysku umieszczone.

Przeszkoda łatwo spadająca, która dostała się między nogi lub 
pod nogi konia, może być także częściej przyczyną wypadku niż 
przeszkoda mocniej umieszczona.

PRZESZKODY STAŁE

Przeszkody budowane w terenie do biegów na przełaj, myśliw
skich, wyścigów przeszkodowych, czy więcej sztuczne, stosowane 
w zawodach lub budowane na placu przeszkód stałych - muszą być 
zawsze tak umocowane, żeby nie ulegały żadnej zmianie przy po
trąceniu. Jest to szczególnie ważne w pracy zastępem w jeździe ro
jem. Wówczas stałe, solidnie zbudowane przeszkody zapewniają 
każdemu koniowi jednakowe warunki skoku, bez względu na to, 
czy idzie na nią pierwszy spośród gromady koni, czy ostatni.

Równocześnie przeszkoda stała gwarantuje jeźdźcowi i koniowi 
większe bezpieczeństwo, choć pozornie wydaje się zawsze groźniej
sza. Toteż praca na przeszkodach stałych ma ogromne znaczenie 
dla wyrobienia u jeźdźca i konia odwagi w skokach i nie należy jej 
zaniedbywać, a tym bardziej unikać.

Przeszkody stałe powinno się budować nie tylko w terenie 
służącym do galopów i jazdy polowej. Niezmiernie celowe i bardzo 
praktyczne jest urządzenie w bezpośredniej bliskości stajen ćzy
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w rejonie terenów jeździeckich tzw. pola przeszkód stałych. Na pla
cu tym znajdować się powinny wszystkie rodzaje stałych przeszkód 
terenowych, używanych w okresie szkolenia oraz przeszkody spoty
kane i stosowane na różnych zawodach. Budując je nie należy prze
sadzać w ich rozmiarach i stosować raczej wymiary niskie i średnie, 
tj. od 0,60 m do 1,20 m wysokości, a dla rowów należy stosować wy
miary od 1-4 m. Jeśli chodzi o rowy, to tych musi być dużo o wymia
rach stopniowo zwiększanych. Szerokość ich zawsze można zwięk
szać przez dostawienie żywopłotu, drągów itp.

Na gruncie piaszczystym, łatwo osypującym się, rowy muszą być 
dość głębokie, o stromych, faszynowanych ścianach. Aby brzegi ro
wów od strony odskoku i doskoku nie obrywały się, należy je zabez
pieczyć grubymi drągami długości rowu. W końcach rowu, w jego 
bocznej krawędzi należy również wstawić belki, umieszczając je 
między dwoma drągami poprzednio wymienionymi. W ten sposób 
długie drągi podtrzymywane i rozpierane przez krótkie boczne nie 
obsuną się do rowu, utrzymując go zawsze w porządku (patrz rys. 
21). Szerokość tego rodzaju rowów nie powinna przekraczać 216 m.

Rys. 21. Obramowanie rowu na gruncie piaszczystym.

Praca na przeszkodach stałych wyrabia w jeźdźcu śmiałość, od
wagę, chęć ryzyka i mocny dosiad, w koniu zaś uważny, pewny i czy
sty skok, a przez prawidłowe, dostatecznie dalekie odbicie się 
i pewne lądowanie, zmusza go do starannego zginania nóg w skoku 
i do liczenia się z przeszkodą; działa na pamięć ucząc niepotrącania 
przeszkody.

Ujemną stroną placu stałych przeszkód jest niemożność zmiany 
i przestawienia ich, co z czasem przyzwyczaja konia do jednego i te
go samego obrazu. Jednakże strony dodatnie pracy na przeszko
dach stałych są tak wielkie, korzystne i ważne w szkoleniu jeźdźca 
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i konia, że znacznie przewyższają strony ujemne i nie powinny niko
go zniechęcać do urządzenia pola przeszkód stałych w pobliżu pla
ców ćwiczebnych.

PRZESZKODY ZIEMNE, NASYPY, GÓRKI, 
SKOK POD GÓRĘ I Z GÓRY

Wszelkie skoki na teren wyższy, tarasowaty gimnastykują krę
gosłup, szyję, grzbiet, krzyż a zwłaszcza zad konia, zmuszając go do 
bardzo dużego zginania wszystkich stawów: biodrowych, kolano
wych, skokowych i pęcinowych. Wskok na nasyp czy to płaski, czy 
pochyły, pojedynczy, podwójny, czy potrójny itp., z coraz wyższą 
kondygnacją płaszczyzn, z rowami czy bez wymaga zawsze, jak 
zresztą wszystkie przeszkody ziemne, dużego wysiłku od konia, 
a więc śmielszego, energiczniejszego najazdu ze strony jeźdźca.

Krótki skok może spowodować zaczepienie się konia tylnymi 
nogami zaledwie o krawędź nasypu, co jest niebezpieczne, gdyż 
grozi oberwaniem się nasypu i upadkiem konia. Są to wypadki bar
dzo przykre szczególnie dla konia, a na nasypach złożonych z kilku 
stopni kończą się nieraz nieszczęśliwie - dla jeźdźca.

Jeśli nasyp nie jest połączony z żadną inną przeszkodą i tak zbu
dowany, że można konia zsunąć z niego nie skacząc, lepiej jest 
oszczędzić koniowi zeskoku, który bądź co bądź działa ujemnie na 
łopatki i ścięgna, a w każdym razie, jeśli tylko czas na to pozwala, 
należy zeskoczyć z nasypu możliwie bez wielkiego rozpędu, zwłasz
cza gdy zeskok jest wysoki.

Jeśli przed nasypem, na nim, czy tuż za nim w bezpośredniej bli
skości znajduje się dodatkowa przeszkoda, nie należy nigdy jechać 
zbyt ostrożnie i krótko, ponieważ sam wskok na nasyp wstrzymuje 
już pęd konia zmniejszając znacznie jego szybkość, wskutek czego 
może mu nie starczyć energii na wykonanie prawidłowego, pełnego 
skoku przez pozostałe, dodatkowe przeszkody. Zmylenie czy też 
wybicie się konia z tempa na nasypie w połączeniu z dodatkowymi 
przeszkodami powoduje przeważnie zatrzymanie się najlepszego 
nawet konia i to raczej nie z jego winy. Dlatego też jeździec powi
nien zorientować się w trudnościach przebiegu i tak go sobie po
dzielić na odcinki mniej i więcej trudne, żeby w zależności od tego
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umiejętnie regulując tempo konia nie dobywać z niego wszystkich 
sil tam, gdzie to nie jest potrzebne, i aby samemu też przedwcześnie 
nie „spuchnąć”.

Przeszkoda ziemna (nasyp), wymagająca choćby jednego tylko 
wskoku na nią i zeskoku, zużywa więcej sil konia niż przeskoczenie 
w płynnym galopie kilku innych dość poważnych nawet przeszkód.

Skok pod górę i z góry

Podobnie energicznego najazdu jak nasypy i przeszkody ziemne 
wymagają przeszkody, które stoją na pochyłości pod górę czy z gó
ry. Ćwicząc się w pokonywaniu przeszkód tak ustawionych, należy 
najpierw przeskoczyć przeszkodę pod górę, a następnie, o ile to jest 
możliwe, tę samą przeszkodę z góry.

Niekiedy, gdy koń stawia opór, może okazać się korzystniejsze 
zastosowanie odwrotnej kolejności - tj. najpierw skok z góry.

Przeszkody pod górę, z góry oraz nasypy (bankiety) są trudne 
dla konia do skoku z kłusa nawet przy niewielkich ich rozmiarach. 
Nie należy ich przebywać w chodzie niższym od galopu, ponieważ 
wymagają one stosunkowo znacznego wysiłku i rozbiegu, daleko 
sięgającego skoku, gwarantującego zarówno nieco wcześniejszy 
odskok, jak i pewność dobrego lądowania. Wszelkie najazdy 
w skróconym chodzie (nawet w galopie) są dość ryzykowne, kończą 
się często odmową, a nierzadko też nieszczęśliwym wypadkiem. To
też trzeba jechać śmiało i wierzyć, że się na pewno w porządku wraz 
z koniem znajdziemy za przeszkodą. Nie ma nic gorszego w takim 
wypadku, jak zbyt mocna łączność z pyskiem konia. Przy skokach z 
góry trzeba koniowi oddać jak najwięcej wodzy niech się ratuje - sa
memu zaś uważać, aby nie zostać tułowiem w tyle, nie opóźniać się 
w podążaniu za ruchem konia.

WJAZDY I ZJAZDY

Wjazdy

Już podczas pierwszych wyjazdów w teren będziemy korzystali 
z każdej sposobności, by konia stopniowo zapoznawać z wszelkimi 
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naturalnymi nierównościami, trudnościami i przeszkodami terenu. 
Na długie łagodne pochyłości wjeżdżamy początkowo stępem na 
wprost, dając koniowi zupełną swobodę szyi i grzbietu przez pochy
lenie tułowia ku przodowi i oddanie wodzy. Aby nie dopuścić do 
obsunięcia się z siodła w tył, dobrze jest jedną ręką przytrzymać się 
za środek grzywy. Przy tym uchwycie ręką trzymająca grzywę bę
dzie wysunięta przed rękę trzymającą wodze. To samo ćwiczenie 
przerabiamy w kłusie a wreszcie w galopie - zawsze pólsiadem.

Na długie strome wjazdy, jeśli nie można wjechać ukośnie lub 
zakosami, należy wjeżdżać prostopadle i stępem. Wielkość pochy
lenia tułowia jeźdźca zależy tylko od nachylenia stoku. W niektó
rych przypadkach, nie mając się czego przytrzymać, trzeba będzie 
na stromej pochyłości oddać koniowi całkowicie wodze i w osta
teczności chwycić się obiema rękami za szyję (objąć) konia, by się 
z siodła w tył nie zsunąć, pilnując prostopadłej linii (kierunku) po
suwania się.

Na strome lecz krótkie, kilkumetrowe wjazdy można wjechać 
galopem, lecz nie jest to konieczne, ponieważ ten ruch wpływa bar
dzo niekorzystnie na stawy skokowe konia.

Zjazdy

Zjeżdża się zwykle na wprost. Należy tego przestrzegać tym ściś
lej, im bardziej stromy jest skłon. Łagodne, długie zjazdy można 
wykonywać także na ukos, względnie zakosami.

Początkowo uczy się konia schodzenia stępem. Każdy koń nie- 
obeznany z pochyłościami, a zwłaszcza młody, będzie chciał 
schodząc z góry przyśpieszyć tempo chodu, gdyż tracąc równowagę, 
której jeszcze znaleźć nie umie, stacza się silą ciężkości w dół jak 
bezwładna masa.

Z czasem, po odpowiednich ćwiczeniach poprawiany przez jeź
dźca w razie zbyt samowolnego, bezwładnego staczania się z góry, 
koń sam nabierze umiejętności utrzymywania swej równowagi. Te
ren będzie tu najlepszym nauczycielem, jeśli oczywiście niewpraw
ny jeździec nie będzie koniowi przeszkadzał, trzymając się stale 
kurczowo końskiego pyska. Koń schodząc z góry bierze cały swój 
ciężar na tylne nogi, podstawiając je głęboko pod siebie. Stawy sko-
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kowe, kolanowe, uda, biodra, krzyż i zad konia są wtedy nadmier
nie obciążone. Doświadczenie i fotografie wykazały, że jeździec nie 
może pozostać w dosiadzie normalnym, ani co gorsza przechylać 
się do tylu w obawie, aby zbyt nie obciążyć przodu konia, gdyż to 
właśnie utrudniłoby wielce pracę zadu konia i tak już dość ciężką. 
Dlatego też jeździec musi się pochylić ku przodowi, by oswobodzić 
zad konia, zachowując dosiad i układ tułowia podobnie jak w skoku 
lub jeździe pod górę (półsiad). To samo tyczy się wodzy i rąk jeźdź
ca, ponieważ głowa i szyja konia wymaga podczas zjazdu bardzo 
dużej swobody, zwłaszcza gdy galopujemy z góry (w dół), albo zsu
wamy się po bardzo stromym urwisku czy stoku. Wówczas tylne 
nadpęciny konia aż do stawów skokowych na całej swej długości 
przylegają prawie do nachylenia gruntu. W tym wypadku każde 
najmniejsze napięcie wodzy powoduje zachwianie równowagi ko
nia, przyciśnięcie go stawami skokowymi do ściany stoku, który, je
śli będzie twardy, kamienisty, może nawet spowodować otarcie 
skóry tylnych nadpęcin do krwi.

Fot. 3. Caprilli w skoku według zasad już ustalonej przez niego metody naturalnej.
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Ponieważ z takiej pozycji jeźdźcowi jest bardzo trudno zacho
wać doskonalą łączność z pyskiem konia, dlatego zwłaszcza w galo
pie z góry, któremu towarzyszy znaczny ruch wahadłowy głowy 
i szyi konia, oraz na ześlizgu po stromym stoku wodze nie tylko nie 
powinny być napięte, lecz wręcz przeciwnie powinny nieco zwisać. 
Przy bardzo stromym ześlizgu jeździec może się w ostateczności 
oprzeć rękami o szyję konia. Szczególnie wtedy, gdy galopując na 
długim, stromym zjeździe jeździec straci równowagę, nie pozostaje 
mu nic innego, jak instynktownie szukać ratunku w oparciu się 
o szyję konia.

W takim wypadku należy jednak zapewnić koniowi zupełną 
swobodę głowy, szyi i pyska pilnując, by wodze były dostatecznie 
luźne. Należy więc zawczasu do tego oparcia rękę przygotować, 
tworząc np. z rozwartych palców prawej dłoni dużego i wskazujące
go -widełki, którymi jeździec opiera się o grzbiet szyi konia przed 
kłębem. Reszta palców prawej ręki przy wodzach rozdzielonych 
trzyma normalnie lekko zwisającą wodzę. Jeździec nie musi opie
rać się drugą, lewą ręką.

Twórca włoskiego naturalnego kierunku jazdy konnej kapitan 
Federico Caprilli zasadę „zawsze naprzód z ruchem konia” - po
łączył z warunkiem pozostawienia koniowi swobody ruchów ciała, 
co jest logiczną koniecznością szczególnie w jeździe terenowej.

Fot. 4 przedstawia oficera kawalerii włoskiej sprzed 50 lat na 
bardzo stromym ześlizgu „scivolone”, zachowującego się według 
zasad ówczesnych szkół maneżowych. Dosiad z tułowiem odchylo
nym w tył oraz mocno napięte (ściągnięte) wodze uniemożliwiają 
koniowi zupełnie swobodę ruchów szyi i całego tułowia. Nadmier
ne obciążenie zadu wskutek odchylenia tułowia jeźdźca wygina od
wrotnie grzbiet konia, przyciskając do ściany jego tylne nadpęciny 
na całej ich długości aż do stawów skokowych włącznie, których 
niebezpieczeństwo okaleczenia jest wskutek tego dość znaczne.

Fot. 5. Próba zjazdu po ześlizgu metodą dawnych szkól mane- 
źowych nie udaje się. Widać niepewne położenie jeźdźca z koniem, 
który ześlizgując się - zeskakuje ze znacznej wysokości, co nie wia
domo jak się skończy przy lądowaniu. W każdym razie przednie ko
ńczyny konia i łopatki przy takim sposobie jazdy na pewno niszczą 
się, a samo zejście jest ryzykowne. (Fotografia sprzed lat 50 ze
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szkoły Tor di Quinto tuż przed wprowadzeniem naturalnego syste
mu Caprilliego).

Fot. 6. Ten sam ześlizg pokonywany przez oficera włoskiego 
nową, naturalną metodą Caprilliego. Tułów pochylony w przód 
podąża za ruchem konia, jednakże jeździec popełnia błąd napi
nając wodze, co powoduje przyciśnięcie stawów skokowych konia 
do stoku, skrępowanie skróconej szyi i otwarcie pyska.

Fot. 6.

Wodze powinny być luźne także i dlatego, żeby na dole przed 
końcem stromej ściany koń mógł się od niej swobodnie oderwać 
i pewnie (z wysokości około 1 m) zeskoczyć na płaszczyznę po
ziomą, pomagając sobie w tym momencie nieskrępowaną szyją 
i głową.
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Naukę zjazdów z pochyłości możliwych do pokonania we 
wszystkich chodach przerabia się stopniowo w stępie, kłusie i galo
pie, przestrzegając skrupulatnie utrzymania niezmienionego tem
pa oraz mocnego dosiadu z pochylonym ku przodowi tułowiem, od
danymi, luźnymi wodzami, bez opierania rąk o szyję konia.

Początkowo, gdy koń przyspiesza tempo, zaczynając się toczyć 
w dół, jeździec krótkimi przytrzymaniami za pomocą wodzy regulu
je tempo. Na dłuższą jednak metę jest to sposób zdradliwy, gdyż 
koń trzymany za krótko, nie mając dostatecznej swobody szyi i nie 
mogąc nią sobie pomóc w utrzymaniu równowagi, może zacząć iść 
bokiem, co jest bardzo niebezpieczne.

Jednym z ryzykowniejszych sposobów przeciwdziałania przy
spieszeniu tempa i bezwładnemu toczeniu się konia w dół może być 
również bierne zachowanie się jeźdźca, całkowite oddanie wodzy 
i nieprzeszkadzanie koniowi w galopowaniu w dól dowolnie, jak on 
chce. Po kilku takich ćwiczeniach (nie są one co prawda przyjemne) 
koń być może zacznie sam regulować swój pęd w dól, a równoważąc 
się odpowiednio będzie schodził spokojnie i ostrożnie nawet w ga
lopie, zwłaszcza jeśli się przed tym raz jeden przekoziołkuje (zrulu- 
je)-

Jeżeli koń schodzi z góry bokiem lub przyspiesza tempo, może 
to czynić również pod wpływem wodzy lub łydek jeźdźca, albo naci
sku ciężaru jeźdźca na czuły krzyż i lędźwie.

Czasami koń się cofa i zawraca ze stoku, co może być spowodo
wane niespodzianym najazdem lub niedokładnym przyjrzeniem się 
zjazdowi. Na takie zachowanie się konia jeździec nie powinien po
zwalać, działając odpowiednio energicznie pomocami.

Ze stromych, ściętych urwisk sprowadzamy konia początkowo 
z wysokości około 1 metra dochodząc stopniowo do kilku metrów. 
Ćwiczenia te są bardzo pożyteczne dla konia i jeźdźca. Wyrabiają 
w koniu dzielność, odwagę, posłuszeństwo, równowagę, u jeźdźca 
zaś mocny dosiad.

Teren orany pełen bruzd, grząski, bagnisty lub mocno zaśnie
żony, niepewny - przechodzi się ostrożnie, zawsze wyłącznie tylko 
stępem. Jeździec pochylając się nieco ku przodowi odciąża zad ko
niowi, a oddając mu luźne wodze zezwala na opuszczenie szyi 
i głowy, a tym samym na zupełną swobodę przodu.
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Podobnie postępuje się przechodząc przez grunt zamarznięty, 
bardzo śliski, np. lód; wtedy najlepiej zsiąść z konia prowadząc go 
w ręku na długiej, zdjętej wodzy.

2. WŁAŚCIWE (INDYWIDUALNE) TEMPO 
KONIA

Każdy koń ma pewne swoje tempo, w którym będąc na chodzie 
najlepiej się czuje, które pozwala mu i pomaga do osiągnięcia 
w skoku największych, najlepszych wyników.

Jeździec poznawszy dokładnie swego konia powinien umieć tę 
jego indywidualną właściwość wyczuć i możliwie dostosować się do 
jego tempa. Jeśli chcemy osiągnąć maksimum pewności dobrego 
skoku i równej, płynnej pracy, nie powinniśmy nigdy przekraczać 
tempa swego konia, a biorąc udział w zawodach nie powinniśmy 
nigdy jechać ani powyżej, ani poniżej tego tempa.

Całą tajemnicą powodzenia niekoniecznie wytrawnych jeźdź
ców jest nieraz jedynie umiejętność zgrania się ze swym koniem, 
dokładne wyczucie jego tempa i utrzymanie go podczas całego 
przebiegu od początku do końca.

Przekroczenie tempa i to zarówno przyspieszenie jak zwolnie
nie powoduje gorsze skoki konia aż do zupełnie złych.

3. PRZEBIEGI

PIERWSZE PRZEBIEGI

Po upływie pół roku, gdy koń jest obeznany ze skokami i wykonu
je je bez błędu, w dobrym stylu przebywając różne przeszkody poje
dyncze i złożone, ustawiane oddzielnie i w szeregu, można przystąpić 
do powiązania pewnej ilości przeszkód w całość przebiegu.

Pierwszym terenem tego ćwiczenia, które powinniśmy stosować 
regularnie przynajmniej raz w tygodniu, będzie plac ćwiczeń znany 
koniowi lub ujeżdżalnia.
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Ilość przeszkód 6-12, wymiary zawsze mniejsze niż przy skokach 
oddzielnych. Trasa długości 350-700 m o zakrętach łagodnych 
(z początku jedna zmiana kierunku, potem dwie, ósemka i więcej). 
Taka długość trasy pozwoli jeźdźcowi na pewną kontrolę szybkości, 
która z początku nie powinna być większa jak 350 m na minutę.

Skoki w tempie przesadnie skróconym lub wyższym niż 350 
m/min. są zawsze trudniejsze zwłaszcza dla początkującego, młode
go skoczka. Należy więc stopniowo i bardzo ostrożnie dochodzić do 
zwiększenia tempa, gdyż koń, nie mając jeszcze dostatecznej rutyny 
i wyrobionego oka, łatwo może wgalopować w przeszkodę lub 
wpaść w nią skacząc za wcześnie. Idąc na przeszkodę z szybkością 
300-350 m/min., koń ma więcej czasu i możności zorientowania się 
w odległości, jaka go od niej dzieli oraz na ocenę wymiarów prze
szkody. Jest bardziej trzymany w ręku, opanowany, a przez to spo
kojniejszy i uważniejszy.

Przed wykonaniem przebiegu w galopie powinien go koń 
przejść w kłusie, jeśli rozmiar przeszkód na to pozwala. Następny 
przebieg będzie podobny i ustawiony na tym samym placu. Zmieni
my tylko kierunek i trasę przebiegu oraz poprzestawiamy przeszko
dy na inne miejsca, w innej kolejności, zachowując tę samą długość 
trasy i szybkość.

Kiedy indziej, gdy koń na znanym placu dobrze idzie, zmienia
my miejsce zachowując jeszcze ciągle tempo około 350 m/min., 
przeszkody powinny być zawsze cokolwiek łatwiejsze od tych, na 
których ćwiczy się w danym okresie. Z czasem utrudnimy koniowi 
pracę, przechodząc stopniowo do ćwiczeń w terenie nierównym. 
Na wszelkie przeszkody ziemne jak: nasypy, górki itp. najeżdża się 
zawsze śmiało, by koń nie obsunął się zadem skacząc za krótko. Na
leży natomiast oszczędzać przód konia przy zeskoku i jeśli to jest 
tylko możliwe ze względu na budowę przeszkody, to lepiej jest ra
czej zsunąć się i zjechać niż zeskakiwać.

Po opanowaniu tych ćwiczeń zaczynamy zaostrzać zakręty. 
W chwili gdy chcemy zwiększyć szybkość, trzeba znów z początku za
kręty bardzo złagodzić, by je stopniowo utrudnić przy szybkości do 
400 m/min., na przeszkodach 110 cm wysokości i 3-3,5 m szerokości 
(szerokość 3,5 m dotyczy rowów). Ćwiczenia te przeprowadzamy 
w końcowym okresie naszej pracy, tj. w drugim roku dojeżdżania.



USTAWIANIE PRZESZKÓD NA PRZEBIEGU ĆWICZEBNYM

Przeszkody, ich rodzaje, rozmiary i budowa na wszelkich prze
biegach, a głównie ćwiczebnych, muszą być tak pomyślane, żeby ko
nia bez nagiego dla niego zaskoczenia i wysiłku, stopniowo, niepo
strzeżenie, bez przymusu przyzwyczajać do coraz trudniejszych 
skoków. Dlatego też z trzech pierwszych, stosunkowo łatwych prze
szkód przebiegu, pierwsza będzie najłatwiejsza. Pod tym kątem na
leży też wytyczyć linię biegu (trasę), która powinna pozwolić roz
winąć koniowi płynny galop i taką szybkość, jakiej wymagają wa
runki zawodów, tak by wszelkie zakręty, zmiany kierunku w żąda
nym chodzie i szybkości mogły być wykonane płynnie i żeby nie 
zmuszały jeźdźca do zbyt brutalnego, ostrego używania wodzy i wy
bijania konia z tempa.

Warunkiem koniecznym jest, żeby każdy przebieg, z wyjątkiem 
próby potęgi skoku, posiadał elementy egzaminu z prowadzenia 
i spokojnego opanowania konia, czyli żeby był sprawdzianem wyka
zującym przede wszystkim umiejętności i zdolności jeźdźca, który 
starannie przygotował dobrego, pełnowartościowego, sportowego 
konia wierzchowego. Drugoplanowym zadaniem przebiegu jest 
wykazanie zdolności, możliwości oraz klasy sportowej konia-skocz- 
ka, co osiąga się przez nadanie przebiegowi takiego charakteru 
i wprowadzenie takich utrudnień, które by wyrobiły u koni zwrot- 
ność, spokój, płynność galopu i skoku.

Urządzając jakiekolwiek zawody skoków przez przeszkody, czy 
też próby ćwiczebne dla celów szkoleniowo-przygotowawczych, 
bądź przeprowadzając zaprawę, musimy sobie przedtem jasno 
określić ich cel. Rodzaj, ilość, ustawienie przeszkód, kierunek, 
długość i szybkość wykonania przebiegu ćwiczebnego musi odpo
wiadać celowi, jak również stopniowi przygotowania konia. Zawo
dy skoków, próby czy zaprawa mają być dalszym ciągiem szkolenia 
konia i jeźdźca. Dlatego wszystkie elementy przebiegu trzeba lo
gicznie obmyśleć wiążąc je w całość.

Podstawowe wytyczne, jakimi należy się tutaj kierować, są na
stępujące:
1) cel pracy,
2) dotychczasowy poziom przygotowania konia i jeźdźca,
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3) stopniowanie wysiłku, jakiego będziemy żądali od konia 
mającego pokonać pewną ilość różnych, kolejno po sobie na
stępujących przeszkód, składających się na całość ćwiczenia. 
Pamiętać przy tym należy, że każdy przebieg ćwiczebny musi 
posiadać elementy składowe w kierunku nieprzesadzonego 
dążenia ku postępowi w praktycznym wyrobieniu konia oraz 
w opanowaniu go i umiejętnym prowadzeniu przez jeźdźca. 
Biorąc pod uwagę wytyczne przy organizowaniu całości przebie

gu należy ustalić:
1) 

2)
3)

4)

długość i zarys przebiegu (trasę) nie tylko w planie, lecz i na sta
dionie, pamiętając o zakrętach i szybkości,
rodzaj, kolejność i rozmiar przeszkód, 
odległość między przeszkodami zapewniającą możliwość do
brego najazdu,
solidną budowę i właściwy wygląd przeszkód.
Przeszkody szerokie, wysoko-szerokie, pojedyncze i złożone,

wyglądem swym i typem zbliżone do spotykanych w terenie, powin
ny stać w kolejności na przemian z pionowymi. Zaczynamy od 
pierwszej najłatwiejszej przeszkody, zachęcającej konia do skoku, 
jak np. niewysoki, nachylony lub pionowy żywopłot z drągiem, niski 
plot lub podwójny drąg. Tego rodzaju „przeszkoda - na pełny skok” 
powinna oswajać konia stopniowo z przeszkodami coraz trudniej
szymi, do których jednak nie powinny należeć trzy pierwsze.

Zupełnie tak samo, jak przy zwiększaniu rozmiarów przeszkód, 
wprowadzamy też stopniowo ich rozmaitość, rodzaj i ilość, dążąc 
również umiarkowanie do wydłużenia chodu, tak aby pod koniec 
okresu dojeżdżania osiągnąć na przebiegu szybkość 400 m/min.

Wreszcie ostatnim naszym dążeniem w dokończeniu nauki sko
ków dojezdka będzie utrudnianie mu kierunków przebiegu w takim 
jednak stopniu, by można było z łatwością utrzymać szybkość 400 
m/min., nie wybijając konia zbyt ostrymi zakrętami z równowagi 
i spokojnego tempa.

Pamiętać należy, że pierwsze przebiegi na młodym koniu do- 
jezdku, zwłaszcza w warunkach dla niego nowych - lepiej jest dla 
zachęty wykonać za prowadzącym, rutynowanym skoczkiem. Po 
dobrym wykonaniu przebiegu należy dla uspokojenia konia na
tychmiast - zakończyć pracę przejściem przez leżące drągi lub ni
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skie kozły w stępie i kłusie, po czym zsiąść i nagrodzić go czymkol
wiek (cukrem, marchwią, chlebem itp.).

W końcu II roku, gdy tylko to jest możliwe, powinniśmy wyko
rzystać sposobność i wziąć udział w kilku małych, odpowiednich dla 
dojezdka próbach, traktując je jedynie jako doskonałą okazję przy
gotowania konia do zawodów w warunkach rzeczywistego współza
wodnictwa.

Nie zdziwmy się jednak, jeżeli młody koń, który niejednokrotnie 
na placu ćwiczebnym wykonywał dotychczas czyste przebiegi, nagle 
znalazłszy się w nieznanym otoczeniu przestraszy się widoku inne
go placu, wielu nowych przedmiotów, a interesując się nowymi wa
runkami nie będzie umiał skupić całej swej uwagi na pracy, którą 
ma wykonać i stanie się nieraz mniej wrażliwy lub czasem nawet 
nieposłuszny na żądania i pomoce jeźdźca. Zresztą zupełnie po
dobnie może się również zachować początkujący jeździec.

Jeśli młodemu koniowi w tych warunkach zdarzą się błędy, któ
rych dotąd nigdy nie popełniał na przebiegach ćwiczebnych, jeśli 
nawet wyłamie lub odmówi skoku, nie należy go za to karać, by go w 
ten sposób nie przestraszyć i na długo lub na zawsze nie zniechęcić 
do pokonywania przeszkód. Jeździec powinien w tym wypadku po
stępować z koniem łagodnie, wyrozumiale, a chcąc z nim dojść do 
ładu, musi przede wszystkim opanować siebie i swoje własne nerwy.

Z powyższego widzimy, że celem przebiegów ćwiczebnych jest 
przede wszystkim szkolenie, zgranie jeźdźca z koniem w pracy 
i w wysiłku we wszystkich małych zadaniach przerabianych dotąd 
oddzielnie a obecnie powiązanych w całość, stanowiących jedną 
z prób konia wierzchowego.

Na drugi plan wysuwa się sprawdzian wyników dotychczasowe
go wyszkolenia i postępów osiągniętych przez jeźdźca i konia.
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4. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY UJEŻDŻENIA 
NAROWY I ICH PRZYCZYNY, NAPRAWA

Zależnie od temperamentu konia, stopnia jego przygotowania, 
wykonanej pracy, zmęczenia oraz przeszkody, jaką koń ma prze
być, może on iść na nią niewłaściwie w następujący sposób:

1) niezdecydowanie, niechętnie, opornie,

2) przyspieszając tempo lub rzucając się gwałtownie ku przeszko
dzie.

KOŃ NIECHĘTNIE IDĄCY DO PRZESZKODY

W razie objawów chwiejności, braku decyzji, niechęci lub oporu 
konia należy go energicznie wypchnąć łydkami „na ręce” (wodze) 
bezwzględnie nisko umieszczone, tak by jeździec odczuł wyraźnie 
napór konia na wyraźnie naprężone wodze. Ręce nie mogą się za
mknąć, pozostawać bierne, a tym bardziej działać ku dołowi. 
Muszą być one elastyczne w przegubach i miękkie. Jeździec powi
nien umieć napędzić konia na wodze, które powinny ustępować, 
pozwalając koniowi iść energicznie ku przeszkodzie i skoczyć przez 
nią na całkowicie swobodnej wodzy.

Jednym ze sposobów zachęcających konia, a raczej pobu
dzających jego pęd do przodu i napór na wędzidło, jest ćwiczenie 
wężyka w kłusie na linii prostej wykonane w ten sposób, że zaled
wie koń skierował głowę i zgiął się w jedną stronę, a już jeździec 
kieruje go natychmiast i to dość stanowczo w stronę przeciwną, 
żądając bardzo starannego zakrętu. Przerobiwszy parę razy wzdłuż 
ujeżdżalni powyższe ćwiczenie, które-dla konia nie jest przyjemne, 
zauważymy, że wzmoże się w nim ochota do energiczniejszego za
znaczania chodu po linii zupełnie prostej. Koń stara się uniknąć 
posuwania po linii zygzakowatej podobnie jak wolty przed prze
szkodą w wypadku wyłamania.
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KOŃ PRZYSPIESZAJĄCY TEMPO RZUCAJĄCY SIĘ KU 
PRZESZKODZIE - PRZYCZYNY

Oto kilka zasadniczych przykładów oraz przyczyn, z powodu 
których konie idące ku przeszkodzie przyspieszają szybkość.
1) Konie starsze - zepsute, źle ujeżdżone, „nie postawione” na 
tempo ani na wodze, z zapartym, odstawionym w tyle zadem nie 
podstawionym pod tułów, z szyją zadartą do góry, wklęsłym grzbie
tem, przyspieszające na zakrętach, wpadające łopatką do we
wnątrz, a zadem na zewnątrz - jednym słowem konie posiadające 
wszelkie wady, narowy i niechęci starego konia źle ujeżdżonego, 
a raczej nie ujeżdżonego należycie.
2) Konie młode, mało oswojone z przeszkodami nabierają rozpę
du, wpadając w chód wyższy przez przyspieszenie tempa, oraz ko
nie, którym brak spokoju wskutek nieznajomości pracy i nieumie
jętności jej wykonania. Są to konie niewłaściwie w początkowej 
pracy ujeżdżone, najczęściej pod batem, napędzane z tyłu na prze
szkodę - zalęknione. Ten brak można zawsze naprawić odpowied
nią metodą postępowania oraz ćwiczeniami, czyli racjonalnym 
przygotowaniem.
3) Konie o chorobliwym stanie nerwowym, który niekiedy objawia 
się moczeniem w czasie przebiegu w chwilach, gdy jeźdźcy zabra
niają im iść tempem jakie one chcą bezwzględnie narzucić jeźdź
com. Naprawa tego stanu jest ogromnie trudna lub zgoła nie
możliwa.

W przypadku jeżeli będzie to wybitny, zdolny skoczek o dużej 
inicjatywie, odwadze i wyjątkowej dzielności, o szybkiej refleksji - 
nie ma tu innego wyjścia, jak się z nim pogodzić. W najeździe, po
dejściu i w skoku trzeba będzie zezwolić koniowi na pewną nieco 
większą swobodę, pozostawiając mu jego własną inicjatywę. W re
zultacie może to okazać się lepsze w wynikach, niż nieustanna wza
jemna walka przez narzucanie stanowczej woli jeźdźca kontro
lującego ściśle tempo konia na każdym jego kroku.

Natomiast konie rozhisteryzowane, o chorobliwej nerwowości, 
nie wykazujące szczególnych uzdolnień do skoku, lepiej jest prze
znaczyć do innej pracy.
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4) Rzucanie się konia ku przeszkodzie spowodowane jest tymi sa
mymi przyczynami co przyspieszanie. Najczęściej koń rzuca się ku 
przeszkodzie, chcąc się oswobodzić od przykrości, jaką mu sprawia 
ręka jeźdźca, jego pomoce i zachowanie się. Koń tak prowadzony 
nie może z zaufaniem i spokojem podejść do przeszkody. Dobre 
wykonanie skoku jest bardzo utrudnione, niepewne. Dlatego też z 
wadą rzucania się konia do przeszkody łączy się inna, a mianowicie 
- zatrzymywanie się w ostatniej chwili przed przeszkodą, czyli od
mowa lub wyłamanie na boki.

Takiego konia trzeba po prostu ujeździć, wyrobić w nim po
słuszeństwo na pomoce i doprowadzić do porządku jego nad
mierną czy zaniedbaną wrażliwość. Należy przede wszystkim za
przestać skakania trzymając konia z całej siły, gdyż to bezwzględnie 
na nic się nie przyda i wywoła u konia chęć zwalczenia oporu jeźdź
ca. Oprócz przyspieszenia tempa wywiązuje się tutaj walka zwierzę
cia z wolą jeźdźca. Uwaga konia, która powinna być skierowana na 
przeszkodę oraz na łagodnie działające pomoce jeźdźca - zwraca 
się całkowicie w szkodliwym, wręcz odwrotnym kierunku, przez co 
uległość konia i gotowość wykonywania rozkazów i żądanej pracy 
zatraca się w zupełności. Skoki oddane w stanie niezgody nigdy nie 
mogą być dobrze wykonane. Są ciągłą walką. Trzeba więc na razie 
bezwarunkowo zaniechać pracy na przeszkodach na tak długo, do
póki na skutek niżej podanych ćwiczeń nie osiągnie się zasadniczej 
zmiany, pierwszego najważniejszego wyniku, tj. postawienia konia 
na tempo i wodze we wszystkich chodach. Dopiero to da nam gwa
rancję przechodzenia obok przeszkód, między nimi oraz podcho
dzenia do nich na wprost bez przyspieszenia i bez objawiania nie
pokoju na ich widok.

5. KOLEJNOŚĆ W PRACY NAD USUNIĘCIEM 
KILKU BŁĘDÓW KONIA

Zajmiemy się najpierw pracą nad najtrudniejszymi do zwalcze
nia i naprawy zepsutymi końmi starszymi. Trzeba do tego przy
stąpić z ogromną cierpliwością, z postanowieniem przeprowadze
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nia bezwzględnej walki, mającej na celu poprawienie tego stanu na 
zasadzie podanych poniżej sposobów.

Będziemy tu mieli wiele roboty. Musimy też wiedzieć od czego 
zacząć, znać sposoby, środki i drogę naprawy oraz kolejność ćwi
czeń w naszej pracy.

Pierwszym dążeniem, bez którego nie możemy ruszyć z miejsca, 
najważniejszym i decydującym o całym następnym przebiegu pracy 
i postępach będzie:
1) zmuszenie konia do zniżenia zadartej szyi,
2) postawienie go na tempo,
3) wyrobienie normalnej reakcji konia na pomoce,
4) zrównoważenie konia w trzech chodach.

Dopiero po uzyskaniu tych podstawowych warunków będziemy 
dążyć do przeciwdziałania przyspieszaniu czy rzucaniu się konia ku 
przeszkodzie.

Obniżenie szyi osiągniemy niezawodnie w przeciągu kilku dni, 
a doświadczony, rutynowany jeździec nawet już po kilkunastu mi
nutach jednorazowej pracy zauważy pierwsze próby konia, przeja
wiające się w krótkich na razie chwilach zupełnego oddania szyi 
i przyjęcia wodzy.

Warunkiem uzyskania dobrego wyniku tej pracy jest zrozumie
nie jednoczesnej w pewnych chwilach lub okresie czasu pracy rąk 
i łydek oraz umiejętność i zdolność wyczucia tych chwil, w których 
to jednoczesne, przeciwne sobie działanie pomocy oraz jego natę
żenie będzie trwało. Jest to wyczucie dość trudne. Pewnej umiejęt
ności, graniczącej niemal ze sztuką, wymaga przejście od ręki bar
dzo twardej do bardzo miękkiej i odwrotnie, przejście od czynnego 
żądającego bądź biernego zamkniętego czyli wytrzymującego 
działania rąk i łydek jednocześnie i na zmianę do działania ustę
pującego (patrz „Naturalne pomoce główne”, „Ręce”, „Łydki”).

Upór, zaciętość, bezwzględny spokój, cierpliwość przy umiejęt
nym zastosowaniu niżej podanych ćwiczeń i dokładnym ich wykona
niu oraz wyczucie konia - muszą przynieść zwycięstwo na całej linii.

Nie znaczy to, żeby te ćwiczenia były skomplikowane. Przeciw
nie są one dość proste i wcale nie nowe. Trudność ich wykonania 
polega na tym, że wymagają od jeźdźca, oprócz umiejętności wyżej 
wymienionych, zupełnie czułej, a nade wszystko rutynowanej ręki.
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Sposób niżej podany, mimo że nie nowy, jest jednak mało znany, 
a w każdym razie nigdzie nie opisywany i nigdzie nie zalecany.

Rutynowani starsi jeźdźcy i instruktorzy, którym nie są obce 
praktyczne zasady szkoły maneżowej, orientują się na czym pole
gać będzie przełamanie oporu konia, chodzącego z wadliwie usta
wioną, zadartą ku górze szyją. Praca nad przełamaniem tej zasta
rzałej wady nie ma oczywiście nic wspólnego z systemem włoskiej 
naturalnej szkoły, na której zasadach oparte jest nasze szkolenie 
jeźdźca i konia wyłącznie w terenie i w skoku.

Sposób ten wypróbowałem osobiście wielokrotnie na koniach 
najbardziej popsutych, starszych, trudnych, o stale i od dawna za
dartych szyjach - dochodząc z nimi do ładu w czasie bardzo krót
kim. Już po kilkunastu najwyżej minutach, zależnie od oporności 
takiego konia, otrzymywałem zawsze jako pierwsze wyniki: opusz
czenie szyi od kłębu i zupełnie miękkie wodze w łączności z py
skiem konia, przy zachowaniu niezmienionego tempa.

Następne dni przynosiły jeszcze wprawdzie mniejsze lub więk
sze utarczki, lecz były to już tylko nieudolne próby powrotu do daw
nej samowoli, zazwyczaj prędko kończące się całkowitym ustale
niem między mną a koniem zgodnych stosunków oraz utrwaleniem 
postawy szyi i głowy wierzchowca gwarantującej zachowanie pra
widłowej łączności.

Dalsze ćwiczenia i szybkie postępy nad zupełnym postawieniem 
konia na tempo we wszystkich chodach, nad podstawieniem czyli 
podebraniem zadu, wyrobieniem normalnej wrażliwości pyska i bo
ków na działanie pomocy, wyrobieniem giętkości bocznej poziomej 
oraz zrównoważeniem konia - były już logicznym następstwem 
pierwszego walnego zwycięstwa, tj. opuszczenia szyi, a tym samym 
ustąpienia sztywności całego ciała konia od szczęk do boków i zadu 
włącznie.
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6. SPOSÓB OPUSZCZENIA ZADARTEJ SZYI 
U KONI STARSZYCH, OPIERAJĄCYCH SIĘ 
TEMU I WYJAŚNIENIE OKREŚLENIA KON 

POSTAWIONY NA WODZE

Koń kielznany jest uzdą, o grubym, łagodnym wędzidle, bez żad
nych poza tym pomocniczych środków (np. wytok).

Pracę początkowo prowadzimy tylko na kole o średnicy około 
20 kroków.

Koń taki jest zazwyczaj z jednej strony sztywniejszy, nie przyj
muje wodzy, ścina zakręty, wpadając z tej strony łopatką do we
wnątrz. Aby sobie nie utrudniać pracy, jeździec zaczyna ją na kole 
w stronę, w którą koń łatwiej się gnie, chętniej reagując z tej strony 
na pomoce. Jeśli więc koń nie przyjmuje np. wodzy lewej kładąc się 
na nią, a tym samym nie może całym swym tułowiem wraz z szyją 
iść po łuku koła w tę stronę, gdyż mięśnie strony przeciwnej nie są 
na tyle jeszcze wydłużone gimnastyką, aby na to zgięcie pozwoliły, 
wówczas należy zacząć pracę na kole w prawo.

Ponieważ wydłużenie mięśni zwłaszcza zaniedbanych, których 
elastyczność prawie zanikła, wymaga dłuższej pracy, a nam chodzi 
o zniżenie szyi, dlatego nie chcąc sobie utrudniać osiągnięcia tego 
wyniku, należy na razie pracować wyłącznie nad obniżeniem szyi, 
odkładając sprawę wyrobienia maksymalnej elastyczności mięśni 
na później (nie żądać dwóch osiągnięć jednocześnie).

Jeździec pracuje na kole, trzymając ręce normalnie, nisko tuż 
nad kłębem. Zaczyna jazdę króciutkim ćwiczebnym kłusem. Kłus 
powinien być znacznie krótszy niż normalny. Koń przyzwyczajony 
dotąd chodzić kłusem dłuższym nie będzie chcial początkowo zgo
dzić się na nasze tempo, będzie je przyspieszał i podnosił głowę 
wraz z szyją. Wówczas należy natychmiast, nie tracąc łączności wo
dzami, unieść ręce na wysokość poziomej linii idącej od pyska ko
nia, wzmacniając jednocześnie stopniowo lecz silnie napięcie wo
dzy tak, aby uzyskać żądany jak najwolniejszy kłus. Gdy koń uniesie 
głowę jeszcze wyżej, w ślad za pyskiem na jego wysokość unoszą się 
ręce z jeszcze mocniej napiętymi wodzami. Łydki w tym czasie po- 
zostają w normalnej styczności z bokami konia.
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Gdy koń wskutek napięcia wodzy, nie chcąc się posuwać kłu
sem, którego od niego żądamy, chce przejść w stęp, należy natych
miast bez chwili namysłu i przerwy nie pozwolić na to, naciskając 
jego boki łydkami1 i nie popuszczając jednocześnie ani na milimetr 
wodzy (wytrzymujące - bierne działanie rąk).

1. Dla koni, które na to działanie natychmiast zareagują, przechodząc w żądany chód i tempo, takie 
działanie łydek będzie działaniem czynnym - żądającym. Natomiast dla koni, które stawiają łydkom 
opór przez dłuższą chwilę, działanie łydek będzie w dalszym ciągu czynne - wytrzymujące.

2. Ustępujące - czynne działanie rąk.
3. Bierne działanie łydek.

Koń oczywiście zacznie się złościć, nie będzie chcial iść ani 
kłusem, ani stępem, zacznie podskakiwać, wykręcać się tułowiem 
na boki, zadzierając przy tym głowę. Nie należy zwracać na to naj
mniejszej uwagi i dalej spokojnie, cierpliwie przeprowadzać swoją 
wolę. Trzeba tylko zwracać uwagę, żeby koń nie rzucał się w miej
scu, lecz posuwał się naprzód skróconym kłusem (łydki aktywne - 
żądające).

Jeśli koń staje dęba, trzeba łydkami pchnąć go naprzód, zwal
niając jednocześnie w tym momencie nieco napięcie wodzy. Naj
lepszym jednak sposobem przeciwdziałania takiemu nagłemu ru
chowi konia jest skręcenie go jedną wodzą w chwili podnoszenia się 
jego przodu.

Jeśliby koń nagle przestał reagować nawet na najmocniejszy na
cisk łydek i na skutek napiętej wodzy nie chciał iść kłusem tylko stę
pem, należy go naciskać (a nie uderzać) ostrogami, które w tym wy
padku powinny być skuteczne (dostatecznie ostre). I tak aż do 
osiągnięcia wyników, które nastąpią niebawem - jeździec pracuje 
nadal na kole, starając się bezwzględnie jechać bardzo skróconym 
kłusem.

Uwaga jeźdźca musi być stale napięta, gdyż może przyjść i na 
pewno przyjdzie chwila, w której koń nagle opuści, lub zechce opu
ścić szyję ku dołowi. Będzie to ułamek sekundy, którego nie wolno 
przeoczyć. Trzeba go momentalnie wyczuć i uchwycić, a gdy to 
nastąpi natychmiast twarde ręce jeźdźca dotąd przykre dla konia 
muszą ustąpić - stać się miękkimi i pójść nisko nad kłąb2.

Z tą chwilą łydki przestają działać utrzymując normalną stycz
ność z bokami3, chyba że koń chcialby jednocześnie przejść w stęp.
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Trzeba teraz bardzo uważać, gdyż koń musi nadal pozostać 
w kłusie dotychczasowym; zresztą na pewno zechce on wrócić zno
wu do swej dawnej zadartej postawy szyi. Ręce jeźdźca śledzą te 
wszystkie wykręty konia pilnując jego pyska. Wtedy gdy koń podno
si szyję, ręce jeźdźca znowu twardnieją jak kamień, a unosząc się 
jednocześnie z nią, gniotą pysk konia stanowczo, lecz spokojnie 
płynnymi napiętymi wodzami, bez gwałtownych, brutalnych szarp
nięć.

Im wyżej koń unosi szyję, głowę i pysk, tym bardziej przykrą dla 
siebie na tej samej wysokości napotyka zaporę, którą stanowią ręce 
jeźdźca działające na wędzidło. Żelazo dokucza okropnie, bez 
chwili przerwy i odpoczynku, lecz spokojnie, bez żadnych ruchów 
i „piłowania”.

Od czasu do czasu, gdy chwila podniesienia szyi przedłuża się, 
niewidocznie wzmocnić działanie jednej wodzy1 nie popuszczając 
drugiej2.

1. Wytrzymujące - czynne działanie ręki.
2. Wytrzymujące - bierne działanie ręki.

Ale którą wodzę wybrać?
Tę, której działanie koń łatwiej, chętniej reaguje.
W razie uporu i niereagowania konia przez dłuższą chwilę na 

żądającą (jedną) wodzę trzeba przenieść żądające działanie do
tychczasowej wodzy na wodzę drugą, np. z lewej na prawą. Są bo
wiem konie, u których dłuższy nacisk jednej wodzy wywołuje znie
czulenie bezzębnej krawędzi pyska i mięśni, zwiększając nawet nie
raz opór.

Pamiętać należy przy tym o jednym: nie może być takiej chwili, 
w którejby zwisła wodza zewnętrzna, podczas gdy wewnętrzna jest 
napięta.

Wreszcie koń znowu spróbuje opuścić szyję. Oczywiście zgodzić 
się trzeba na to jak najchętniej i znowu nisko umieszczonymi ręka
mi niczego nie żądać, jak tylko lekkiej łączności oraz utrzymania 
dotychczasowego chodu i tempa.

Każdą taką chwilę jeździec powinien wyczuć błyskawicznie. Ka
żdy taki w porę wyczuty moment - to małe zwycięstwo.

Gdy koń z pozycji górnej - przesadnej - przechodzi w dolną - 
prawidłową - ręce jeźdźca natychmiast podążają w okolicę kłębu, 
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lecz jeśli koń z jednej krańcowości przejdzie w drugą, tj. opuści szy
ję zanadto w dól (co w takim wypadku często się zdarza), przy czym 
ruchem głowy (nosem) ku przodowi wyciąga jeźdźcowi wodze, nie 
wolno na to pozwolić. Jak temu zapobiec? Przez zamknięcie, wy
trzymanie, unieruchomienie, zesztywnienie wodzy i rąk ustawio
nych nisko w normalnym położeniu przy kłębie, przez co stawiamy 
głowie konia, a ściślej mówiąc jego pyskowi dolną granicę, poza 
którą nie przejdzie. Powyżej tej linii aż do górnej granicy1 nie bę
dzie on niepokojony ręką jeźdźca, która w tym wypadku będzie 
czuła i miękka, lecz wszelki zamiar przekroczenia głową granicy 
dolnej linii spotka się znów ze zdecydowanym sprzeciwem ręki 
twardej jak żelazo, nisko ustawionej.

1. Jako górną granicę możemy przyjąć tę pozycję, w której koń unosząc szyję i głowę pozbywa się 
zupełnie działania wędzidła na bezzębną krawędź i język, przenosząc je wyłącznie na kąty pyska.

Dokąd jednak ma sięgać dolna granica? Jaką tu przyjąć miarę, 
żeby mieć pewność, że się konia nie krępuje zanadto w jego dowol
nym - „naturalnym” ustawieniu i równowadze, którą on sam ma 
znaleźć?

Granicę tę można jasno, wyraźnie określić. Żaden szanujący się 
jeździec nie pozwoli koniowi na szarpanie pyskiem, znajdującym 
się niżej niż na to pozwalają prawie zupełnie wyciągnięte w takim 
wypadku ręce jeźdźca.

Miarą będą tu ramiona jeźdźca. Podczas gdy ręce towarzyszą 
szyi, głowie i pyskowi konia - ramiona utrzymują z nim miękką, ela
styczną styczność przez rozwarcie kątów łokcia do pewnej granicy. 
Nie trzeba pozwolić na zupełne wyprostowanie się kąta łokciowe
go, by w ten sposób uzależnić tułów jeźdźca od ruchów pyska, który 
w takiej chwili pozbywszy się znowu działania wędzidła przenosi je 
z bezzębnej krawędzi wyłącznie na mniej czułe kąty pyska. Ponadto 
całkowicie wyciągnięte ręce są martwe, nie czują dokładnie naprę
żenia wodzy.

Dolną granicą będzie zatem prawie całkowite wyciągnięcie ra
mion przy zachowaniu jednak pewnego zgięcia ich w łokciu, lecz 
bez pochylenia tułowia.

Jak uchwycić tę chwilę, w której koń zechce wyciągnąć jeźdźco
wi lekko trzymane wodze? Można do tego dojść przez nieustanne, 
bardzo uważne śledzenie zachowania się konia, jego opuszczonej 
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szyi i giowy, która caiy czas czai się, czekając tylko na moment nie
uwagi jeźdźca.

Z chwilą gdy przeciwdziałanie rąk i łydek jeźdźca czyli pomocy 
przychodzi spóźnione lub nie w porę, zatraca ono całkowicie swą 
wartość. Jeżeli natomiast koń spotka to przeciwdziałanie na drodze 
swego uporu, skutek jest najzupełniej zapewniony. Zmanierowane 
konie mają w zapasie cały szereg mniej lub więcej wymyślnych wy
krętów, sposobów i sztuczek. Jeździec powinien je znać, by na nie 
być odpowiednio przygotowanym.

Zanim koń wykona niespodziany nagły ruch nosem w przód 
w celu wyrwania jeźdźcowi wodzy, robi najpierw niedostrzegalną 
niemal próbę uwagi jeźdźca. Cofa nieznacznie głowę, luzując nieco 
w ten sposób wodze. Jeśli zauważy, że jeździec tego nie czuje, po
nieważ nie utrzymał w tej chwili z nim łączności, której koń próbuje 
uniknąć, ma dowód, że zamiar jego się uda. W pewnej chwili pusz
cza nagle w ruch głowę nosem w dół ku przodowi. Jeżeli jeździec 
będzie pozwalał koniowi na te wybryki, nigdy go od nich nie od
uczy, nie będzie miał konia noszącego głowę spokojnie, chyba że 
będzie jeździł bez wodzy, licząc tylko na zgodę i dobrą wolę konia. 
Należy więc stale pilnować konia i bezwarunkowo utrzymywać 
z nim łączność. W chwili gdy koń chce się wodzy pozbyć, ręce jeźdź
ca powinny wyczuć ten zamiar i przygotować się na to. Palce jeźdź
ca zaciskają się powodując usztywnienie stawów napięstkowych 
(przegubów) oraz dłoni w chwili ruchu nosa w dół czy w przód.

Trzeba zwracać wielką uwagę, by tej chwili nie przeoczyć ani też 
nie wyprzedzić.

W ten sposób pysk konia napotyka na opór wędzidła. Bezzębna 
krawędź uderzy o nie jak o martwą zaporę, co oczywiście nie sprawi 
koniowi przyjemności, ale za to na pewno przemówi do niego wy
raźnie. Kilka podobnych, nieudalych prób i koń już będzie wie
dział, że w ten sposób nic nie wskóra.

Jednak nie zawsze na tym się kończy.
Najczęściej koń będzie usiłował wypróbować wszystkie możliwe 

sposoby zwalczenia jeźdźca i robi to kładąc się kątami pyska na 
żelazo, ciążąc szyją i głową ku dołowi.

Jeździec i w tym wypadku stawia zaporę usztywniając ręce i jakiś 
czas nosząc ten ciężar na twardych wodzach, które jednak nie po
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winny pozostać martwe, by się koń rzeczywiście na stałe nie położył 
kątami pyska na żelazie.

Należy od czasu do czasu „żądać” ręką napinając silniej to jedną 
to drugą wodzę i nigdy nie popuszczając odwrotnej biernej, by 
zwrócić w ten sposób uwagę konia na działanie wędzidła1. Wreszcie 
w pewnej chwili koń przypomni sobie górne ustawienie, do której 
to pozycji jeszcze nieraz będzie wracał, lecz jeśli przy tym również 
napotyka się z przyjęciem na wstępie opisanym pamiętając, że nie 
dzieje mu się krzywda, gdy szyję opuści - choćby dla samego odpo
czynku będzie powracał coraz częściej, na coraz dłuższe chwile do 
normalnej postawy szyi, zyskując coraz większe zaufanie do ręki 
jeźdźca, aż wreszcie w tej najwygodniejszej dla siebie postawie po
zostanie.

1. Można też w tym wypadku spróbować podnieść głowę z szyją przez działanie jednej napiętej wodzy 
ręką ku górze, mimo iż tego rodzaju działanie, jak zresztą cały ten wyżej opisany sposób, nie jest 
zgodne z naturalną szkolą, ale nie znaczy to bynajmniej, że sposobu tego nie można z najlepszym po
wodzeniem zastosować w pracy nad naprawą zepsutego lub źle ujeżdżonego konia.

Wyżej opisane ćwiczenie, bardzo nużące zarówno dla konia jak 
i jeźdźca, wykonujemy tylko na kole nie schodząc z niego ani na 
chwilę, przy czym pracujemy nad jedną stroną konia tak długo, do
póki nie uzyskamy wyraźnego skutku. Jeśli koń szyję opuści i pozo
stanie w tempie utrzymując je, jeździec nie odczuwa już wtedy w rę
ku ogromnego ciężaru, zmęczone barki, łopatki, plecy i krzyż jeźdź
ca odpoczywają, a koń pozostanie w lekkiej, przyjemnej, elastycz
nej łączności zachowując niezmienione tempo.

Jeśli jednak koń po opuszczeniu szyi napiera na wodze kładąc 
się na wędzidle i przyspieszając, trzeba nisko ustawione ręce usz
tywnić i, od czasu do czasu obudzić pysk konia wzmocnionym 
działaniem jednej wodzy, podczas gdy druga zostaje twarda, wy
trzymująca - bierna.

Należy się wystrzegać tzw. piłowania, które jest niedopuszczalne 
w pracy nad ujeżdżeniem konia.

Jeśli koń przyjął wodze i jest w łączności, a jeździec chce się zo
rientować, czy ta łączność z pyskiem konia jest prawidłowa i czyje
go koń rzeczywiście utrzymuje tempo, niech spróbuje nieznacznie 
zwolnić napięcie wodzy. Gdy koń zachowa tempo nic nie dodając, 
niech jeszcze jeździec sprawdzi, czy koń nie chowa się przed wodza
mi. W tym celu jeździec naciska łydkami chcąc jakby chód wydlu- 
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żyć; jeśli koń usłucha, wszystko jest w porządku. W przeciwnym wy
padku zachodzą dwie ewentualności: albo koń leżał na wędzidle, 
czym zdradził się sam przyspieszając, albo chował się przed wodza
mi, jeśli od nacisku łydek nie chciai wydłużyć chodu. Stan ten nale
ży zaraz naprawić i wyjechawszy natychmiast z kola przerabiać do
dawanie i skracanie tempa, zmiany kierunków i zakręty.

Zarówno leżenie na wędzidle jak i chowanie się przed wodzami 
świadczą o tym, że koń nie znalazł jeszcze równowagi w tym cho
dzie i tempie.

Gdy dojdziemy do tego, że koń w obie strony na kole utrzymuje 
tempo kłusa z obniżoną, długą szyją, będąc na miękkiej wodzy, 
przechodzimy w normalny kłus. Próbujemy wyjechać z kola na 
wprost i na czworoboku przerabiamy kola i duże wolty, zmiany kie
runków, łagodne zakręty (unikać zakrętów ostrych).

Gdy koń przypomni sobie swoje dawne przyzwyczajenie ucieka
nia przed działaniem wodzy głową i szyją w górę, trzeba natych
miast w tej samej chwili zastosować sposoby, którymi te przyzwy
czajenia zwalczaliśmy uprzednio, przechodząc znów na kolo.

Gdy koń na prostych liniach, łagodnych zakrętach i dużych wol
tach stanął na wodze i utrzymuje tempo, rozpoczynamy pracę w ga
lopie na kole, na tych samych zasadach, jakie obowiązywały 
w kłusie.

Być może, a nawet na pewno spotkamy się i tutaj na nowo z po
dobnym zachowaniem się konia, jak to miało miejsce w kłusie.

Te same ćwiczenia, przeprowadzone według tego samego co 
w kłusie porządku i przy tych samych sposobach użycia pomocy 
oraz identycznym zachowaniu się jeźdźca, stosowane na niewiel
kim kole dadzą już teraz bardzo szybko rezultaty, ponieważ koń to 
wszystko zna, pamięta i rozumie już żądania jeźdźca.

Następnie przechodzimy, podobnie jak w kłusie, na długie linie 
proste czworoboku, z początku w długich nawrotach galopu prze
rabiając zataczanie kół, przecinanie ujeżdżalni, a później częste 
przechodzenie w kłus i odwrotnie z kłusa w galop, bacząc żeby 
w chwili zmian chodu (tj. przejścia z jednego w drugi) koń pozostał 
w lekkiej łączności, miał wydłużoną, o nienapiętych mięśniach szy
ję, prawidłową postawę i żeby ani w jednym, ani w drugim wypadku 
nie przyspieszał tempa.
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Przejście z kiusa w galop musi się odbyć nie przez utratę równo
wagi konia, tj. przyspieszenie i wydłużenie kłusa, lecz przez przy
branie i utrzymanie postawy niezbędnej do spokojnego przejścia 
w galop, a zatem przez posłuszeństwo pomocom.

Gdy i to uzyskamy, zaczynamy przerabiać na dużym kole doda
wanie i skracanie tempa w kłusie, przechodząc następnie na czwo
robok. Wzdłuż ścian czworoboku przerabiamy w galopie dodawa
nie, a skracając tempo początkowo przechodzimy na kolo, by 
wreszcie to samo przerobić na liniach prostych.

Przez cały czas pracy w skróconym i dodanym galopie należy za
chować normalny, pełny dosiad w siodle i dopiero po uzyskaniu 
prawidłowej łączności z koniem i po zdyscyplinowaniu go, stopnio
wo przejść do półsiadu.

Dalej następują już zwykłe ćwiczenia ujeżdżania konia, względ
nie poprawy innych błędów.

Podkreślić wypada raz jeszcze, że w ten sposób pracować można 
tylko z końmi starszymi, zmanierowanymi lub przedtem źle ujeż
dżonymi czy niedojeżdżonymi.

Do koni młodych w żadnym wypadku tej pracy stosować nie na
leży, ponieważ zasadniczo w myśl zasad naszej szkoły do prawidło
wego, naturalnego ustawienia szyi i głowy - a więc zatem i do zrów
noważenia młodego konia - dochodzimy nie przez umyślną, skom
plikowaną pracę rąk i łydek, to jest przez jednoczesne działanie 
pomocy sobie przeciwnych na maneżowe postawienie konia, lecz 
przez stosowanie różnych ćwiczeń giętkości w terenie.

Ćwiczenia te racjonalnie stosowane składają się na całokształt 
ujeżdżenia, które w wyniku da naturalne zrównoważenie, a więc 
i postawienie konia na wodze.

Dopiero w II roku dojeżdżania, w okresie gdy młody koń całko
wicie rozumie działanie pomocy, lecz z jakichkolwiek przyczyn nie 
chce prawidłowo na nie reagować, jeśli mimo stosowanych dotąd 
ćwiczeń giętkości bocznej i pionowej nie udało się nam doprowa
dzić go do zrównoważenia, tj. do naturalnego, prawidłowego usta
wienia głowy wraz z szyją o nienapiętych mięśniach oraz do rozwar
cia stawów dolnej szczęki i przyjęcia wodzy - możemy zacząć zmu
szać go do znalezienia sobie i wypośrodkowania dowolnej pozycji 
szyi. Nastąpi to w granicach między górnym a dolnym ustawieniem
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głowy z szyją, zapewniającym możność prawidłowego, skutecznego 
działania wędzidła na bezzębną krawędź dolnej szczęki i język, 
a nie tylko wyłącznie na mniej czule kąty pyska.

Koń prawidłowo postawiony na wodze zgodnie z zasadami na
szej szkoły powinien mieć głowę tak ustawioną, żeby linia czoła 
była wysunięta nosem ku przodowi nieco przed linię pionową 
(patrz rys. 2, 6, 7).

Koń nie jest prawidłowo postawiony na wodze, gdy wędzidło le
ży na bezzębnej krawędzi dolnej szczęki w ten sposób, że przy na
ciągnięciu wodzy działa nie w kierunku kątów pyska ku górze, lecz 
raczej odwrotnie - ku dołowi. Jest to ta pozycja szyi i głowy, przy 
której, czy to przy ustawieniu głowy zbyt w górę, czy zbyt w dół, linia 
czoła konia odchyli się ku piersiom poza linię pionową, zamiast być 
nieco wysuniętą przed nią nosem ku przodowi.

W tym wypadku przy ustawieniu szyi w górę będzie to tak zwane 
w szkole maneżowej przeganaszowanie się konia, przy ustawieniu 
szyi w dół - jest to widoczne okiem chowanie się przed wodzami.

Kiedy odrobiliśmy najgorsze zło i postawiliśmy konia na wodze 
możemy przystąpić do dalszej pracy nad naprawą skoku konia.

7. SPOSOBY NAPRAWY KONIA 
PRZYSPIESZAJĄCEGO I RZUCAJĄCEGO SIĘ 

KU PRZESZKODZIE

Pracę należy prowadzić w warunkach, z którymi koń nie jest 
jeszcze dostatecznie lub właściwie oswojony, a więc na ujeżdżalni, 
czworoboku czy placu z różnymi niskimi przeszkodami, kozłami, 
drągami. Kręcimy się między tymi przeszkodami pracując w stępie, 
kłusie i galopie nad uspokojeniem konia i wyrobieniem jego giętko
ści bocznej. Następnie przechodzimy w stępie i kłusie drągi i kozły 
tak długo, aż koń będzie je przekraczał zupełnie spokojnie.

Gdy to uzyskamy, próbujemy najechać na przeszkodę na wprost 
(z kłusa). W pierwszej chwili, zanim się koń zorientuje co do kie
runku i zanim zobaczy przed sobą przeszkodę, zachowuje się spo
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kojnie, lecz kiedy znajdziemy się wyraźnie na linii najazdu, koń zo
baczywszy przeszkodę traci spokój, przyspiesza lub rzuca się na nią.

Wówczas trzeba natychmiast łagodnym lukiem skręcić w bok 
ubierając inny kierunek, a stawiając konia stanowczo na poprzedni 
chód i tempo przerabiać w dalszym ciągu kola, wolty, półwolty, za
kręty, próbując znowu po pewnym czasie najechać na wprost. Gdy 
koń pociągnie, wykonać zakręt w stronę przeciwną niż poprzedni. 
Kiedy indziej zatrzymać konia na kilka kroków przed przeszkodą, 
działając pomocami możliwie łagodnie i płynnie.

Należy dopóty pracować nad całkowitym uspokojeniem konia 
oraz utrzymaniem tempa, wyłączając skoki nawet przez najniższe 
przeszkody, dopóki nie osiągniemy celu, tj. spokojnego zachowania 
się konia zbliżającego się do przeszkody w stępie, kłusie i galopie. 
Wtedy możemy zacząć pracę na kozłach i niskich przeszkodach. 
Koń po pierwszym skoku, który wykonał prawie niespodziewanie, 
na pewno przy ponownym najeździe zechce znowu pociągnąć. 
W takim wypadku wrócimy do poprzednich ćwiczeń.

Jest rzeczą bardzo ważną, by jeździec w porę umiał zmienić kie
runek, jeśli zauważy, że koń idąc na przeszkodę ma zamiar po
ciągnąć do niej, rzucić się czy przyspieszyć tempo. Należy wtedy 
odebrać koniowi inicjatywę, przedtem nim ją przejawi. Jeździec 
ma rękojmię prawidłowego wykonania zakrętu, jeżeli nie nastąpiła 
jeszcze walka, to jest spotkanie się woli konia z przeciwną czy inną 
wolą jeźdźca. Gdy walka została już nawiązana, zadanie staje się 
nieco utrudnione, ponieważ trzeba jednocześnie zwalczyć rozpo
częte samowolnie działanie konia i prawidłowo wykonać zakręt.

Zatem kierunek należy zmienić nie za późno, tak by zmiana 
nastąpiła w chwili odpowiedniej do uzyskania łagodnego zakrętu 
spowodowanego działaniem ręki jeźdźca, a nie wskutek przypadku 
czy warunków samej przeszkody, a czasem też przez samowolę ko
nia, względnie nawet przez uprzedzenie zamiaru jeźdźca.

Jeździec zawsze musi mieć pełną świadomość swego choćby naj
drobniejszego żądania popartego wyraźnym, niedwuznacznym, czy 
połowicznym działaniem pomocy. Inaczej koń nigdy nie będzie do
brze wiedział, czego się od niego żąda.

Jeśli chodzi o ćwiczenia zatrzymywania konia przed przeszkoda
mi, między nimi i za nimi, to chcąc osiągnąć pożądany wynik i nie 
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popsuć konia, należy pamiętać, aby nigdy nie zatrzymywać go w os
tatniej chwili piersiami czy nosem tuż przed przeszkodą, a tym bar
dziej nie wykonywać w ten sposób zakrętu lub zmiany kierunku.

Nagle zatrzymywanie psuje koniowi pysk, wywołuje zadarcie 
głowy, sprawia mu ból, niszczy stawy skokowe, wpływa źle na nerki 
i lędźwie, zraża konia do ręki jeźdźca, powoduje zanik odwagi przy 
skoku oraz uczy konia chowania się przed wodzami, czyli odbiera 
mu ochotę do swobodnego ruchu w przód.

Jeżeli nam wypadnie konia zatrzymać, musimy wykonać to stop
niowo, przechodząc z chodu najwyższego przez wszystkie niższe aż 
do zatrzymania. Konia należy zatrzymywać stanowczo lecz płynnie, 
przy czym tułów jeźdźca nie powinien zmieniać swego położenia, 
a w żadnym wypadku nie może być ani na chwilę odchylony do tyiu, 
przez co niepotrzebnie przygniatałby koniowi grzbiet i nerki oraz 
wpływał źle na jego uprzednią równowagę.

Jeżeli koń idąc do przeszkody w ostatniej chwili, tuż przed nią, 
w odległości 6-10 metrów pociągnie ku niej, nie pozostaje już nic 
innego, jak pójść z nim łagodnie do skoku. Lepiej w tym wypadku 
zgodzić się na to, niż usiłować na bardzo krótkiej przestrzeni uregu
lować tempo konia, zatrzymać go lub skręcić w bok.

Usiłowania takie mogą spowodować następujące wypadki:
1. Koń skoczy mimo woli jeźdźca, który nie zdąży go łagodnie za

trzymać, wobec czego wykona skok z zadartą głową, odwrotnie 
wygiętym grzbietem, bez luku, z wiszącymi nogami, lądując jed
nocześnie przednimi i tylnymi nogami.

2. Koń zatrzyma się w ostatniej chwili piersiami przy przeszko
dzie, z zadartą głową i szyją, w wadliwej postawie, z czym 
właśnie walczymy. W tym wypadku przeszkoda do pewnego 
stopnia dopomogła jeźdźcowi do zatrzymania konia, czego na
leży bezwzględnie unikać, ponieważ jeździec nie ma zupełnej 
pewności i kontroli swego wpływu na zatrzymanie konia.

3. Przy wykonaniu zakrętu tuż przed przeszkodą, który został wy
wołany zbyt silnym działaniem jednej wodzy kierunkowej bez 
regulującego współdziałania drugiej - zewnętrznej, koń nie wy
kona prawidłowego zakrętu, a jego tułów i zad posuwać się 
będą bezwładnie na zewnątrz łuku. W ten sposób uczymy konia 
wyłamywania.
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Z końmi przyspieszającymi i rzucającymi się na przeszkodę na
leży również unikać skakania z miejsca lub z takiej odległości, która 
nie wystarcza do postawienia konia na spokojny chód i tempo od
powiednie do rozmiarów danej przeszkody.

Zatrzymanie konia w szeregu między przeszkodami wymaga 
bacznej uwagi. Jest to ćwiczenie dość ciężkie, w którym biorą udział 
zad konia i stawy skokowe. W szeregu przeszkód o normalnych od
ległościach również i pysk ucierpi od ostrego działania wodzy. Koń 
zatrzymuje się zawsze piersiami, a w najlepszym wypadku nosem 
przy następnej przeszkodzie. Dlatego do ćwiczeń zatrzymywania 
się między niskimi przeszkodami odległości między nimi nie po
winny być mniejsze jak 10-12 metrów.

Ćwiczenie zatrzymywania przed przeszkodami utrwala się w pa
mięci konia jak każde inne, jednak powód i cel, jakim się jeździec 
kieruje, nie zawsze są przez konia należycie zrozumiane.

Aktywny, doświadczony jeździec potrafi umiejętnie zastosować 
to zdradliwe i ryzykowne ćwiczenie. Jednak jest ono raczej mniej 
korzystne, gdyż może nauczyć konia zatrzymywania się przed prze
szkodą w chwilach, w których się jeździec wcale tego nie spodziewa. 
Zdarzyć się bowiem nieraz może, że jeździec mimo woli, bezwied
nie spowoduje przypadkowe silniejsze napięcie wodzy, co koń na
tychmiast odczuje i chętnie zareaguje na to zatrzymaniem się. Je
żeli jednocześnie jeździec mało aktywny nie poprawi swego błędu 
naciskiem łydek będących w stałej styczności, można być pewnym, 
że tylko „święty” koń, wyjątkowo chętny, nie zwracający uwagi na 
niewłaściwe zachowanie się jeźdźca lub niedostatecznie wrażliwy 
na pomoce w takim wypadku nie stanie.

Stąd wniosek, że z chwilą, gdy koń jest nastawiony do skoku, nie 
należy go w ostatniej chwili bez bardzo ważnej przyczyny zatrzymy
wać ani wybijać z tempa, choćbyśmy nawet czuli, że koń idąc do 
przeszkody stopniowo przyśpiesza, lecz się na nią nie rzuca 
gwałtownie.

Koń musi być nauczony i pamiętać, że nie wolno mu odmówić 
skoku ani się wymknąć spod przeszkody. Raczej niech do niej idzie 
za chętnie niż z uporem.

Z tych względów zatrzymywania po przeszkodzie, za którą nie 
stoi w bliskiej odległości następna, są dużo korzystniejsze i na pew
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no mniej rujnują konia niż wykonywane między przeszkodami, o ile 
tylko wodze działają elastycznie, stopniowo i płynnie, a koń zacho
wuje normalną łączność przy prawidłowej postawie szyi i głowy.

Nigdy też nie należy jednakowych ćwiczeń powtarzać kilkakrot
nie po kolei, trzeba je natomiast przeplatać innymi, ponieważ koń 
ma doskonałą pamięć i wkrótce sam zacznie uprzedzać nasze za
miary. Nie gódźmy się na to nigdy, choćby nam to w danej chwili na
wet dogadzało. W ten sposób bowiem rodzi się samowola konia. 
Jeśli koń chce skręcić w prawo, skręćmy w lewo. Dajmy mu wykony
wać tylko te czynności, które nie są wyrazem jego samowoli, złego 
przyzwyczajenia, lecz konieczną potrzebą zachowania posłusze
ństwa i równowagi we wszelkich momentach powstałych na skutek 
woli jeźdźca przekazanej koniowi.

8. ODMOWY, WYŁAMANIA, 
ICH PRZYCZYNY I NAPRAWA

Odmowy skoku i wyłamania mogą być wywołane wieloma róż
nymi przyczynami. Przeważnie bywają wynikiem nieodpowiednie
go przygotowania konia, jakiegoś błędu jeźdźca, a najczęściej po
śpiechu w pracy.

Jeżeli mamy pewność, że koń jest zupełnie zdrowy, nie zmęczo
ny i dysponuje środkami odpowiednimi do pokonania żądanej 
przeszkody, którą zna i do przebycia której jest przygotowany, 
a mamy świadomość z czyjej winy - jeźdźca czy konia - nastąpiła 
odmowa czy wyłamanie, wtedy możemy przystąpić do naprawy te
go błędu.

Wypadki i rodzaje odmowy skoku mogą być następujące:
1) zatrzymanie się konia przed przeszkodą,
2) wyłamanie (ucieczka konia w bok od przeszkody) z daleka 

przed nią,
3) wyłamanie w ostatniej chwili tuż przed przeszkodą.
1. Jeśli koń zatrzymał się (stanął) przed przeszkodą, może to być 
spowodowane zarówno winą jeźdźca jak konia lub też po prostu 
przypadkiem.
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Winą jeźdźca będzie:

a) niezdecydowany najazd,

b) nieodpowiedni chód, brak impulsu, zly kierunek,

c) niespokojna, działająca ku tyłowi ręka, chęć regulowania tem
pa i wyliczenia skoku, niewłaściwe posługiwanie się batem.
Czasem powodem odmowy skoku może być niewygodne pode

jście konia do skoku, a raczej zła pozycja konia w ostatniej chwili 
przed odbiciem się, wreszcie jego tchórzostwo (brak odwagi). We 
wszystkich tych wypadkach, jeśli się one nie powtarzają, nie należy 
konia nigdy karać za pierwszym razem.

Trzeba spróbować najechać ponownie wziąwszy konia między 
łydki i wodze, stawiając go z dala od przeszkody na chód wyraźny, 
energiczny. Jeśliby ponownie odmówił, cofnąć go kilka kroków 
w tył, następnie odjechać, postawić na chód lub tempo wyższe niż 
poprzednie i energicznie ponownie najechać na przeszkodę. Jeśli 
i teraz odmówi, trzeba go natychmiast ukarać środkami, które je
ździec posiada, tj. łydką, ostrogą, palcatem i głosem1, trzymając go 
nosem przed przeszkodą, lecz nie dając mu w nią wleźć ani prze
skoczyć jej z miejsca. Następnie należy cofnąć energicznie konia na 
odległość 6-10 kroków, każąc w tym czasie pomocnikowi obniżyć 
przeszkodę (jeśli do tego ćwiczenia wysokość jej jest zbyt dużą), po 
czym wprost z cofania wypchnąć konia na przeszkodę lub też naje
chać kłusem z daleka, a z odległości około 15 m zagalopować.

1. Karać konia można wszystkimi środkami jednocześnie lub tylko niektórymi z nich, zależnie od jego 
wrażliwości, pamiętając że wymiar kary powinien zależeć też od stopnia przewinienia.

Gdyby i to nie pomogło, należy dać się przeprowadzić za innym 
koniem, a wreszcie rozpocząć pracę od przeszkód niższych czyli 
cofnąć się w pracy.

Jeżeli koń odmówił skoku z powodu ręki jeźdźca, który mu po 
prostu nie dal skoczyć, trzeba przeszkodę obniżyć i ponownie na 
nią najechać na wodzach długich albo nawet zupełnie luźnych. Jed
nym słowem zachować się tak, by koniowi pozostawić dużą swobo
dę głowy i szyi, a samemu całym ciałem i rękami podążyć za jego ru
chem. W tym celu chwycić się grzywy (pośrodku szyi), napierśnika, 
łęku siodła, albo umyślnie na szyję założonego paska.
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Jeśli chodzi o użycie środków kary, warto zaznaczyć, że nie każ
dy koń jednakowo na nie reaguje. Niektórym koniom wystarczą 
ostrogi, innym znów daje doskonalą naukę w porę użyta trzcinka.

Są konie bardzo ambitne i ogromnie wrażliwe na uderzenie ba
tem z tylu czy palcatem. Ambitnemu koniowi można nawet chwilo
wo popsuć styl uderzeniem bata, wyprowadzając go zupełnie z rów
nowagi i spokoju. Trzeba zatem znać stopień i rodzaj wrażliwości 
oraz sposób reagowania danego konia na te czy inne środki kary.
2. Jeżeli koń wyłamuje z daleka przed przeszkodą dowodzi to, że 
nie jest w ręku, że brak mu odpowiedniego ujeżdżenia i posłusze
ństwa wodzom. Dowodzi to również, że koń nie jest właściwie przy
gotowany i oswojony przeszkodami.

Wyłamywanie przed przeszkodą jest więc oczywistym sposobem 
obrony konia, wyrazem jego niechęci a nieraz nawet złej woli. 
Wszędzie tam gdzie stwierdzimy brak ujeżdżenia, musimy roz
począć pracę nad ujeżdżaniem. Pominięcie ujeżdżenia lub zanie
dbanie go nie da jeźdźcowi nigdy pewności, że błąd dzisiaj napra
wiony nie wróci jutro.

Koń wyłamujący z daleka zwykle przyspiesza tempo kładąc się 
na wodze, chcąc się siłą sprzeciwić nakazom ręki jeźdźca. Ustawia 
głowę i szyję w sposób ułatwiający mu uwolnienie spod wpływu wo
dzy celem wymknięcia się tym samym w bok w którąkolwiek stronę.

W takim wypadku trzeba przede wszystkim postawić konia na 
wodze, na normalny, spokojny, nieco krótszy chód i właściwy kieru
nek, mieć go w mocniejszej styczności między łydkami a wodzami, 
a zbliżając się na wprost do obniżonej przeszkody wykonywać za
kręty, koła, wolty i zmiany kierunków w stronę przeciwną wyłama
niu, w chwili kiedy zauważymy, że koń znów ma ochotę wyłamać.

Również korzystnym ćwiczeniem jest wykonywanie zaraz po 
skoku przez niskie przeszkody zakrętów w stronę przeciwną zwyk
łym wylamaniom konia, lub skakanie z zakrętu kola o kierunku od
wrotnym wyłamaniu, zwracając uwagę, aby najazd na przeszkodę 
nie wypadl na ukos i nie sprzyjał koniowi w wyłamaniu.

Wreszcie wyłamującego z daleka konia należy wziąć na odwrot
ną wodzę (nie tracąc styczności drugą) nadając głowie konia 
właściwy kierunek, przy czym łydką (przesuwającą) umieszczoną 
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tuż za popręgiem, z tej samej strony co silniej napięta wodza kie
runkowa, odrzucić zad konia w stronę wyłamania.
3. Z koniem, który wyłamuje tuż przed przed przeszkodą postępu
jemy w sposób następujący.

Na wyłamanie odpowiedzieć natychmiast silnym, stopniowym 
napięciem odwrotnej wodzy, oczywiście bez szarpania nią.

Postawić konia przed przeszkodą i tuż w jej pobliżu wykonać pa
rę wolt w kłusie lub kilka niedużych kół o średnicy około 10 kroków 
w stronę przeciwną wyłamaniu. Następnie, jeśli rozmiar przeszko
dy na to pozwala, licząc ostatnią woltę nakierować konia zdecydo
wanie na wprost przeszkody, prostopadle do jej środka i energicz
nie najechać z zamiarem skoczenia, mając konia dobrze między 
łydkami i wodzami.
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'I
CZĘSC TRZECIA

1. ĆWICZENIA POMOCNICZE
I DOSKONALĄCE (DODATKOWE 

ĆWICZENIA NA LINCE IW KORYTARZU)

Praca na lince oraz w korytarzu jest u nas rzadko stosowana lub 
w ogóle pomijana. A przecież nie można zarówno jednej jak i dru
giej odmówić dużej wartości, dodatniego wpływu, jaki one bez
sprzecznie wywierają na przygotowanie konia i jego późniejszą 
wartość jako skoczka.

Oczywiście, że praca na lince i w korytarzu nie może zastąpić 
przygotowania konia do skoku pod jeźdźcem. Są to tylko bardzo 
pożyteczne, pomocnicze ćwiczenia doskonalące, mające na celu 
wygimnastykowanie konia na przeszkodach w warunkach prawie 
zupełnej swobody, a w każdym razie przy całkowitym nieskrępowa- 
niu konia ciężarem i ręką jeźdźca, pozwalające koniowi na dowolne 
wykorzystanie własnych możliwości.

Czas poświęcony na tę pracę nigdy nie jest stracony.
Ćwiczenia na lince i w korytarzu należy umiejętnie wpleść 

w program szkolenia konia-skoczka, stosując pracę na lince dwa do 
czterech razy w tygodniu, a pracę w korytarzu - raz na tydzień pod
czas całego okresu przygotowania konia do skoku.

Niejednokrotnie nawet możemy być zmuszeni do częstszych 
ćwiczeń skoków na lince wtedy, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie 
będzie można konia osiodłać, albo gdy jeździec nie może konia do
siąść.
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PRACA NA LINCE

Ćwiczenia na lince wyrabiają u konia zręczność, elastyczność, 
samodzielność, równowagę, rozwijają jego możliwości, wzbudzają 
wiarę i zaufanie we własne siły oraz zapoznają z przeszkodami, 
ucząc go spokojnego i prawidłowego ich pokonywania.

Ćwiczenia skoku na lince trzeba przeprowadzać ostrożnie 
i umiejętnie. Pracy tej nigdy nie wolno powierzać służbie stajennej, 
jeżeli nie jest ona z nią dobrze obeznana.

Koń, który ma być ćwiczony na lince, musi być przedtem przygo
towany do chodzenia na lince we wszystkich chodach oraz regulo
wania i zmieniania ich na glos człowieka.

Opędzanie koni na lince (lonżowanie) wchodzi w zakres ćwi
czeń podstawowego ujeżdżania koni, których teraz powtarzać nie 
będziemy przyjmując, że są one już znane.

Do ćwiczeń skoków na lince może być użyty kawecan, zwykła 
uzda wędzidłowa lub nawet uździenica (kantar), linka i długi bat. 
Należy zwrócić uwagę na zewnętrzne rzemienie policzkowe uzdy 
czy kantara, które ściągnięte linką mogą przesunąć się koniowi na 
oko i uszkodzić je. W razie użycia kawecana trzeba pamiętać, by 
żelazny nanośnik obszyty skórą i filcem był mocno zaciśnięty, gdyż 
w przeciwnym razie wisząc luźno będzie konia tłukł za każdym ru
chem niepotrzebnie po nosie.

Ponieważ chód konia i tempo możemy tutaj również dowolnie 
regulować, przeto nie będzie błędem, gdy lonżując konia zacznie- 
my go w ten sposób zaznajamiać z przeszkodami.

Kolejność i porządek pracy pozostają te same co przy ćwicze
niach pod jeźdźcem, a więc na początek przechodzenie stępem 
przez leżący na ziemi drąg.

Początkowo wskazane jest, aby pomocnik trzymając konia przy 
pysku przeprowadził go kilka razy dokoła, lub sam, trzymając linkę 
skróconą mniej więcej do 2 metrów, posuwał się w pobliżu konia 
razem z nim.

Następnie przećwiczymy w obie strony kłus i galop przez leżący 
drąg. Gdy koń nie dodając i nie skracając tempa przechodzi przez 
leżący drąg, można drąg stopniowo podnieść, powtarzając ćwicze
nia w obie strony. W czasie najazdu na przeszkodę, a zwłaszcza 
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podczas skoku linka nie powinna być napięta, lecz lekko zwisać. 
Aby linka nie zaczepiała w chwili skoku o stojak lub skraj przeszko
dy, trzeba przy stojaku lub z boku przeszkody stworzyć odkos przez 
ułożenie wolnego drąga jednym końcem na szczycie stojaka lub 
przeszkody, a drugim na ziemi.

W ten sposób linka ślizga się po pochyłym drągu, nie zaczepiając 
o nic i nie przeszkadzając koniowi.

Aby nie zmuszać konia do wykonania nagłego zakrętu natych
miast po skoku, linkujący powinien mieć w ręku kilkumetrowy za
pas linki, by w chwili skoku móc ją wypuścić; niezależnie od tego 
trzeba samemu podążyć kilka kroków obok konia, znajdując się 
zawsze mniej więcej na wysokości jego zadu.

Tak towarzysząc koniowi prowadzi się go nie po kole, ale ściśle 
biorąc po elipsie pamiętając, że koń powinien mieć do przeszkody 
podejście nie z zakrętu, lecz z prostego najazdu o długości co naj
mniej 10-12 kroków.

Fot. 7.

W dalszym ciągu pracy zapoznaje się konia z różnymi przeszko
dami pojedynczymi i złożonymi według kolejności wskazanej 
w rozdziale „Praca przygotowawcza na przeszkodach - lekcja V”.

Stopniowanie i rozmiary przeszkód zależą od osiąganych wyni
ków, wieku konia i okresu jego przygotowania. W każdym razie nie 
wolno rozmiarów przeszkody zwiększać, dopóki na przeszkodzie 
łatwiejszej koń nie zachowuje się bez błędu (luk i styl), nie przyspie
szając, ani nie opóźniając się w chodzie.
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Każdą lekcję na przeszkodzie większej należy zakończyć przeby
ciem przeszkody mniejszej i łatwiejszej, jak również przekracza
niem kozłów w stępie i kłusie.

Aby koń nie nauczył się skakać ukośnie, należy przerabiać ćwi
czenia w obie strony.

Praca na lince ze względu na brak ciężaru jeźdźca pozwala na 
większą ilość skoków (10-20) zależnie od rozmiarów przeszkód. 
Konieczne jest tu zachowanie umiaru zarówno w ilości, jak i w roz
miarach przeszkód. Nieprzestrzeganie tego może wyrządzić konio
wi krzywdę.

W celu wyrobienia odpowiedniego układu i wyrobienia u konia 
luku w skoku należy stosować gimnastykę w płaszczyźnie pionowej 
i dlatego pożądane są częstsze ćwiczenia w kłusie niż w galopie.

Pod koniec można przećwiczyć na lince przejście szeregu zło
żonego z dwóch-trzech przeszkód ustawionych w linii prostej, w od
ległości 6 metrów na kłus i 7 m na galop jedna od drugiej. Następ
nie ćwiczymy „wskok-wyskok” (31/2-41/2) wreszcie przechodzimy 
szereg niskich przeszkód - kozłów ustawionych na łuku kola, po 
którym posuwa się koń. Oczywiście należy je przedtem przejść jako 
drągi leżące na ziemi.

Pracę na lince można śmiało przeprowadzać z osiodłanym ko
niem co dzień po parę minut tuż przed lekcją jazdy. Praca ta będzie 
jednocześnie doskonałym rozprężeniem konia.

Odkosy boczne przy przeszkodach powinno się po pewnym cza
sie i to możliwie jak najwcześniej usunąć.

ĆWICZENIA W KORYTARZU

Celem ćwiczeń w korytarzu nie powinno być dążenie do wyro
bienia u konia luku, jak to chcą niektórzy gorący zwolennicy zro
bienia skoczka na poczekaniu.

Wyrobieniu stylu i techniki skoku, obniżeniu szyi i sformowaniu 
łuku przeszkadza tu zbyt dowolne tempo konia, trudne do regulo
wania w tym stopniu jak pod jeźdźcem, czy nawet przy skokach na 
lince. Koń, mogąc ze względu na rozmiary korytarza użyć prawie 
dowolnego chodu i szybkości, skorzysta z tego zawsze, chętniej 
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posługując się rozpędem i silą niż umiejętnym wy korzystaniem 
swych naturalnych środków, tj. głowy, szyi i grzbietu.

Zarówno miody jak stary koń, jeśli nie jest wyszkolony, przygo
towany i odpowiednio ułożony do skoku, rzadko kiedy będzie po
siadał umiejętność lub wrodzoną zdolność zachowania właściwego 
układu swego ciała i kończyn oraz znajomość posługiwania się 
własnymi środkami, którymi wprawdzie całkowicie dysponuje, lecz 
które nie zawsze potrafi świadomie i właściwie wykorzystać. Dlate
go ani ćwiczenia w korytarzu, ani na żadnej ustawionej w nim prze
szkodzie nie nauczą konia świadomego układania się po luku (linii 
lotu), jeśli nie posiada on w tym kierunku zdolności i wrodzonego 
talentu łukowania.

Takich koni utalentowanych długo można szukać wśród tysięcy 
bez żadnych gwarancji znalezienia. Każdego natomiast zdrowego, 
dobrego konia możemy bez żadnych sztuk i morderczych 
przyrządów przez odpowiednią metodę pracy oraz logicznie stoso
wane ćwiczenia ujeździć całkowicie i wyszkolić w skoku przy pomo
cy siodła i zwykłego wędzidła.

Konie skaczące z odwrotnie wygiętym grzbietem i podniesioną 
szyją - rzadko kiedy mogą zrozumieć i domyśleć się zamiarów 
człowieka, który chcąc usunąć te zasadnicze wady sądzi, że koń po
pędzany w korytarzu po martwych przeszkodach coraz większych 
rozmiarów wad tych się pozbędzie.

Pod wpływem kary czy bólu potłuczonych nóg konie z tą wadą 
będą wreszcie skakały czysto, z rozpaczliwą wprost odwagą lub 
częściej strachem, wkładając w tę pracę zbyt wiele wysiłku, wyrzu
cając swój ciężar w górę ponad potrzebę, chowając nogi, lecz za
chowując w dalszym ciągu grzbiet odwrotnie wygięty przy podnie
sionej szyi.

Jest rzeczą jasną, że korytarz uczy konia przede wszystkim nie- 
lekceważenia przeszkód, tj. niepotrącania ich, czyli chowania 
i chronienia nóg. Cel ten w korytarzu osiąga się z całą pewnością.

Korytarz jest zatem bezsprzecznie doskonałym środkiem wy
chowawczym i szkoleniowym, lecz tylko dla tych koni, które już 
opanowały przynajmniej początki umiejętnego posługiwania się 
głową i szyją w pracy podczas skoku, słowem dla tych, które zazna
jomiły się z techniką skoku.
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Dlatego też praca na drągach i kozłach w stępie, kłusie i galopie 
musi poprzedzać ćwiczenia w korytarzu.

Musimy więc dobrze zdawać sobie sprawę z roli i wartości pracy 
w korytarzu, by wiedzieć, jakie przysługi odda ta praca w przygoto
waniu konia do skoku.

Praca w korytarzu na niskich przeszkodach zapoznaje młodego 
jeszcze niedosiadanego konia ze skokiem. Ostrożnie, stopniowo 
stosowane ćwiczenia na przeszkodach od najniższych począwszy, 
a nie przekraczających jednego metra wysokości i trzech metrów 
szerokości (rowy), mogą młodego konia tylko rozwinąć i przygoto
wać do skoku.

Pracując w korytarzu z końmi, a zwłaszcza z młodymi, nie należy 
ich nigdy zmuszać do skoku przez napędzanie batem, nawet wtedy, 
gdy koń odmówi skoku. Bat ma służyć w początkach tylko do popę
dzania, jeżeli koń nie umie jeszcze biegać w korytarzu, zatrzymując 
się samowolnie, szczególnie na zakrętach lub przy zamkniętym wej
ściu, albo gdy koń nie chce biegać dokoła, zawracając ciągle raz 
w jedną, raz w drugą stronę i szukając wyjścia.

Koniom w okresie ujeżdżania oraz ujeżdżonym pełnoletnim 
i starszym ćwiczenia w korytarzu wyrabiają oko, orientację, płynny 
skok i dalekie odbicie. W razie nieudanego, zbyt bliskiego podejś
cia uczą konie ratowania się przez akrobację całego ciała.

Ćwiczenia w korytarzu wyrabiają ogromnie giętkość całego krę
gosłupa i pozwalają koniowi na całkowite, swobodne łukowanie, 
które zapoczątkowaliśmy w trzech chodach w pracy przygotowaw
czej na drągach i kozłach. Korytarz zmusza konia do racjonalnego 
układu i maksymalnego zginania przednich nóg, ucząc go niedoty- 
kania przeszkody i uważnego jej pokonywania. Wreszcie korytarz 
służy jeźdźcowi do poznania skokowych zdolności oraz pełnych 
możliwości konia.

BUDOWA I ROZMIARY KORYTARZA

Korytarz może być prostoliniowy lub okólny o dwu liniach pro
stych połączonych z obu stron lukami, a więc całkowicie zamknięty.

Praca w korytarzu prostoliniowym jest mniej korzystna, gdyż 
zmusza konia do nagłego nieraz zatrzymywania się po skoku i za
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wrócenia, podczas gdy korytarz okólny pozwala koniowi na ciąg
łość płynnego ruchu dookoła.

Zbudowanie korytarza nie jest ani tak kosztowne, ani trudne, 
jak to się w pierwszej chwili wydaje. Nie wymaga też szczególnie 
mocnego materiału i można go łatwo sporządzić nawet z gałęzi, je
dynie słupy, na których będą umieszczane drągi lub przeszkody, 
muszą być mocniejsze.

Wymiary korytarza okólnego powinny być następujące: około 
45-50 m długości i 25-30 m szerokości (rys. 22). Zewnętrzne ogro
dzenie zbudowane z gałęzi przeplatanych trzciną, jałowcem lub 
osłonięte słomianą matą powinno mieć wysokość 2 m, tak by koń 
wewnątrz biegający nie rozpraszał swej uwagi interesując się tym, 
co się dzieje poza ogrodzeniem, a tym samym nie był niepokojony 
niczym z zewnątrz.

Rys. 22. Korytarz. Zewnętrzne ogrodzenie wysokie 2-2’/2 m, zakryte, pełne.

Wewnątrz trzeba stworzyć dwa korytarze okólne, przylegające 
do siebie, każdy szerokości 3 m, których ogrodzenie może być wy
konane z materiału dość cienkiego, wysokości około U/2 m. W ten 
sposób otrzymamy wolne w środku wnętrze o wymiarach od 
33-38 m długości i 13-18 m szerokości, gdzie można składać prze
szkody i wszelki sprzęt.

Jeśli brak odpowiedniego miejsca nie pozwala na zbudowanie 
korytarza o wyżej podanych wymiarach, można wewnętrzne pole 
zmniejszyć najwyżej do 15 m długości i 7 m szerokości. Wymiary 
niższe nie dają dostatecznych warunków racjonalnej pracy, gdyż 
powstałyby za krótkie linie proste i za ostre zakręty.
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W korytarzach należy rozmieścić wkopane na stale slupy a otwo
rami na haki lub z innymi urządzeniami umożliwiającymi mocne 
umieszczenie przeszkód, służących do skoków w obie strony.

Przy przeszkodach, z obu stron dość niskiego ogrodzenia 
(l’/2 m), doczepić odkosy, tak by w razie konieczności postawienia 
przeszkody 140-150 cm lub wyższej koń nie mógł wyskoczyć z kory
tarza przez jego ogrodzenie.

Na zakrętach podsypać zewnętrzną stronę luku ziemią, tworząc 
w ten sposób dogodne dla konia nachylenie toru zabezpieczające 
go od pośliźnięcia się w galopie. Przeszkód na zakrętach lepiej nie 
stawiać, gdyż są one do tego celu zbyt ostre.

Niskie przeszkody można stawiać jedynie na końcu zakrętu 
w miejscu, gdzie koń straci! częściowo swój rozpęd i jest już m 
całkowitej równowadze na krzywiźnie iuku. Na liniach prostych 
można za to stawiać przeszkody o najpoważniejszych nawet roz
miarach zarówno pojedyncze, jak i stojące w szeregu i złożone.

Korytarz zewnętrzny, większy, powinien służyć do przeszkód 
wybitnie terenowych. Umieszczamy w nim nasyp (bankiet), mur, 
rów, wal ziemny, płot itp.

Korytarz wewnętrzny będzie przeznaczony do ustawiania prze
szkód różnego typu, raczej konkursowych - przeszkód używanych 
w zawodach skoków przez przeszkody (zdejmowanych) i służyć bę
dzie do gimnastyki i wyrobienia akrobacji konia. Jeśli nie dysponu
jemy odpowiednim miejscem lub środkami, to wystarczy zbudować 
tylko jeden korytarz wewnętrzny.

Instruktor znajduje się w środku wolnego pola. W pracy posłu
guje się głosem o odpowiedniej intonacji i długim batem.

Konia wyprowadza się bez siodła, na uździe wędzidlowej lub na 
uździenicy do korytarza wewnętrznego, z którego przeszkody są 
usunięte.

Następnie obchodzi się z nim kilkakrotnie korytarz dokoła, po 
czym zdejmuje się uzdę czy kantar, pozwalając koniowi z początku 
na dowolne poruszanie się.

W ciągu kilku pierwszych lekcji należy uczyć konia zachowania 
się w korytarzu, biegania, reagowania na głos i zależnie od jego 
brzmienia stosowania różnych chodów oraz zatrzymywania się 
(z początku oczywiście przy pomocy bata i głosu) oraz przychodzę- 
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nia do ręki. Po skończonej lekcji wynagradza się konia, podając mu 
owies, siano, marchew, cukier itp., używając jednocześnie głosu.

Gdy koń dobrze się zapozna z korytarzem (na co trzeba prze
znaczyć parę lekcji), zachowuje się w nim spokojnie, roztropnie, 
słucha głosu i utrzymuje równe tempo chodów, można przystąpić 
do skoków. Z początku koń wykonuje skoki przez przeszkody ni
skie, pojedyncze, oddzielnie stojące, ustawione po jednej tylko na 
każdej prostej linii korytarza.

Powoli i stopniowo, zależnie od postępów, zachowania konia 
i okresu wyszkolenia, można przeszkody podwyższać, zwiększać ich 
ilość, zmieniać ich rodzaj i miejsce ustawienia1, przechodząc do 
przeszkód złożonych, oddzielnych, następnie do szeregu skład
ającego się z przeszkód pojedynczych i złożonych, ustawionych 
początkowo zawsze w odległościach normalnych, a później w róż
nych odległościach nieregularnych.

1. Należy często zmieniać miejsce ustawienia przeszkody, żeby koń się nie przyzwyczaił do jednakowe
go rozliczania skoku. Ilość skoków, gdy koń jest w pełnej kondycji, powinna wahać się w granicach od 
10 do 15.

2. Ćwiczenie to można przerabiać tylko z końmi chętnie idącymi na przeszkodę, nie odmawiającymi 
skoku i nie wyłamującymi.

Na stosunkowo krótkiej przestrzeni prostej linii korytarza nie 
należy stawiać więcej niż 3 przeszkody, ponieważ koń może łatwo 
zatracić niezbędne tempo, gładki chód i płynny skok, ucząc się 
„łażenia” po przeszkodach, skakania z miejsca. Wprawdzie przeby
cie większej ilości przeszkód może być niekiedy bardzo pożytecz
nym ćwiczeniem gimnastykującym kręgosłup konia, lecz pod wa
runkiem, że przeprowadzimy je na przeszkodach niskich (skoki 
z miejsca2). Przy poważniejszych przeszkodach wymagających od
powiedniego chodu i szybkości (rozpędu) skoki z miejsca, spod 
przeszkody, połączone są z bardzo wielkim wysiłkiem mięśni i sfor
sowaniem stawów skokowych i ścięgien.

Niezależnie od gimnastyki, którą przewidujemy dla konia w ko
rytarzu na przeszkodach, trzeba zwrócić uwagę na płynny galop 
oraz zachowanie właściwego, spokojnego, równego tempa, zarów
no w galopie, jak w kłusie.

Wszelkie pułapki, skomplikowane utrudnienia, wymyślne kom
binacje oraz podbijanie (barrage) bierne i czynne, jeśli kto je chce 
stosować, mogą być przeznaczone jako ćwiczenia, bądź jako wy
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kończenie szkolenia jedynie dla konia starszego, dobrze skaczące- 
go, o wyrobionym stylu i technice skoku.

Zarówno na lince jak i w korytarzu możemy ćwiczyć konia osio
dłanego lub bez siodła, bez jeźdźca lub z nim, lecz wówczas prze
szkody nie mogą być bardzo wysokie ani też zupełnie martwe, ze 
względu na możliwość niebezpiecznych upadków konia wraz z jeź- 
dźcem. Jeździec pracując czy to na lince, czy w korytarzu powinien 
koniowi pozostawić w skoku zupełną swobodę, podążając za jego ru
chem tułowiem i rękami, którymi w razie potrzeby może się przytrzy
mać za środek grzywy, napierśnik, lęk siodła albo umyślnie w tym ce
lu nałożony na szyję konia rzemień (puślisko, pasek od spodni).

Ćwiczenia przeprowadzane z koniem dosiadanym szkolą rów
nocześnie jeźdźca.

Wykonując ćwiczenia na lince i w korytarzu z koniem osiodła
nym, należy podciągnąć strzemiona i tak je założyć, by się nie opu
ściły i nie uderzały konia po bokach. Założone wodze trzeba spleść 
pod szyją, przypinając je rzemieniem podgardla uzdy.

Najlepszą jednakże, najspokojniejszą, niczym nieskrępowaną 
pracę zapewnia koniowi zupełny brak jakiegokolwiek rzędu, z wy
jątkiem koniecznej tak przy pracy na lince jak i w korytarzu ochro
ny przede wszystkim przednich kończyn.

W celu uniknięcia skaleczenia lub silnego stłuczenia koronki 
i piętek nakłada się na kopyta ochraniacze (kalosze) gumowe lub 
skórzane.

Na nadpęciny zakłada się specjalne ochraniacze filcowe, zapi
nane na sprzączki, tzw. getry lub przynajmniej bandażuje się je, 
podkładając pod bandaż warstwę waty. W ten sposób oszczędza się 
koniowi bólu, martwiaków i okaleczeń, zabezpieczając jednocze
śnie ścięgna. Stawy napięstkowe, tzw. pospolicie kolana przednich 
nóg, dobrze jest osłonić napięstnikami (nakolanniki). Taką samą 
ochronę przednich nóg powinno się stosować w każdej pracy na 
przeszkodach szczególnie twardo stojących, ciężkich i stałych, 
zwłaszcza gdy ćwiczymy na nich w chodach szybkich.

Biorąc udział w konkursach, nie warto również ryzykować nóg 
konia, które bez przesady powinny być zabezpieczone przed uszko
dzeniem, z wyjątkiem używania nakolanników krępujących pracę 
nóg konia.
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2. NAPRAWA WADLIWEGO STYLU SKOKU

Najczęstsze błędy psujące koniowi styl skoku są następujące:
1) spóźnione (za bliskie) podejście do odbicia się przed prze

szkodą, spowodowane niezdecydowaniem konia czy jeźdźca, 
lub błędem ręki jeźdźca;

2) za wczesne (za dalekie) odbicie się;
3) dotykanie przeszkód nogami i strącanie ich - jeśli występuje 

ono jako stałe przyzwyczajenie, tzw. czesanie przeszkód.
1. Konie, które mają zwyczaj podchodzić pod przeszkodę za blisko 
spóźniając się z odskokiem, należy rozciągnąć na szeregu prze
szkód, stopniowo zwiększając odległości między poszczególnymi 
przeszkodami. Początkowo będą to niewysokie, pojedyncze prze
szkody (do 1 m) nachylone, następnie przeszkody złożone, wyso- 
ko-szerokie, oxery, pochyłe, podwójne, potrójne, nachylone ży
wopłoty z drągami przed nimi i za nimi, rowy itp.

Jeździec najeżdża na te przeszkody zdecydowanie chodem do
danym (kłus, galop), energicznie naciskając łydkami, żeby uzyskać 
wzmocnione oparcie się konia o wędzidło. Jeździec powinien przy 
tym wyraźnie wyczuwać impuls (parcie) konia do przodu. Koń nie 
może iść rozbełtany gubiąc nogi, musi iść napięty, lecz nie powyżej 
ani poniżej swej akcji. Niekiedy trzeba będzie pomóc sobie palca
tem, zmuszając konia do wcześniejszego skoku.
2. Konie skaczące z daleka, za wcześnie się odbijające należy ćwi
czyć, skacząc częściej w kłusie niż w galopie na szeregu pionowych 
przeszkód ustawionych w odległościach mniejszych od normal
nych. Ćwiczenia przeprowadzamy w chodzie raczej nieco skróco
nym i na przeszkodach pustych u spodu, raczej zawieszonych, nie
zbyt pełnych oraz na szeregu przeszkód o różnych, nieregularnych 
odległościach.

Jeżeli koń podchodzi za blisko pod przeszkodę, skacząc przez 
nią za późno, lub odbija się do skoku zbyt wcześnie, czy też przez 
niektóre przeszkody skacze nierówno, to znaczy raz za późno, a raz 
za wcześnie, należy na 7 do 8 m przed taką przeszkodą oddzielnie 
stojącą (pojedynczą lub złożoną) umieścić wskazówkę. Będzie nią 
najlepiej koniowi znana niska przeszkoda, np. kozioł, drąg lub ży
wopłot, która powinna być o połowę niższa od przeszkody właści
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wej, za nią stojącej. Po kilku udanych skokach należy wskazówkę 
usunąć po czym najechać na przeszkodę właściwą poprzednim cho
dem i szybkością. Po dobrym, prawidłowym skoku - pracę zakoń
czyć przejściem kozłów (konia wynagrodzić).
3. Konie czeszą nogami przeszkody strącając je na skutek pewne
go niedbalstwa w wykonaniu skoku, a ściśle biorąc w układzie czyli 
zgięciu nóg, lub z powodu przedwczesnego wypuszczania ich ze 
zgięcia nad przeszkodą, a niekiedy nawet z powodu lekceważenia 
przeszkody.

Z takimi końmi najlepiej jest ćwiczyć na oddzielnie stojących 
przeszkodach stałych w dodanym tempie galopu, w szeregu 
złożonym z oxerów ustawionych w odległościach skróconych oraz 
w korytarzu na przeszkodach oddzielnych i w szeregu1 w różnych 
odległościach nieregularnych, przy czym przed przeszkodą umiesz
cza się u góry żelazną, niezbyt ciężką rurkę 2-3 cm grubości.

1. Jeżeli stosujemy baraż bierny rurkę w szeregu przeszkód, to umieszczamy ją na ostatniej przeszko
dzie, po której koń w wypadku złapania rurki między nogi (co się często zdarza) nie musi natych
miast wykonać następnego skoku. Będąc w takim wypadku wybitym z tempa lub co gorsza w mocno 
zachwianej równowadze, przy potknięciu się tuż przed blisko stojącą przeszkodą koń przeważnie za
trzyma się przed nią, a w najlepszym razie skoczy bardzo niepewnie, niekiedy rozpaczliwie się ra
tując.

Rurkę zawiesza się z przodu w oddaleniu 10-30 cm na jednym 
poziomie z najwyższą częścią przeszkody tak, by zlewając się z jej 
kolorem była mało widoczna.

Ten sposób zawieszania rurek przed przeszkodą stosuje się rów
nież w pracy pod jeźdźcem (nie w korytarzu) w szeregu i na prze
szkodach oddzielnie stojących. Jest to tak zwane bierne podbijanie 
koniowi nóg w chwili, gdy on jest w skoku nad przeszkodą.

3. PODBIJANIE KONI

Podbijanie koni zwane harowaniem oznacza czynność i sposób 
uderzania konia po nogach w chwili, gdy koń znajduje się nad prze
szkodą.

Podbijanie stosuje się do koni niedbale, nie czysto skaczących, 
przyzwyczajonych do nieuważnego potrącania (czesania) nogami 
po przeszkodach.
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Podbijanie konia tuż przed właściwą próbą jest rozpowszech
nione i przyjęte we wszystkich krajach. Powinno ono mieć na celu 
delikatne działanie na pamięć konia przez przypomnienie mu 
o starannym zginaniu (chowaniu) nóg w chwili skoku przez prze
szkodę.

W odniesieniu do koni skaczących dobrze i czysto podbijanie 
może spełnić swoją rolę jedynie wtedy, gdy nie będzie stosowane 
nigdy w czasie pracy, tzn. w okresie szkolenia czy przygotowania 
konia, a tylko wyjątkowo podczas zawodów w tym wypadku, gdy 
starszy, doświadczony koń, obyty z przeszkodami, zdaje sobie do
kładnie sprawę, czego się od niego w ten sposób żąda.

Podbijanie trzeba stosować bardzo umiejętnie, w odpowiedniej 
chwili i miejscu.

Rozróżniamy podbijanie czynne i bierne.
Podbijanie czynne, polegające na uderzeniu konia po nogach 

przez człowieka, powinno działać na pamięć konia, lecz nie wywo
ływać silnego bólu.

Podbijanie bierne, omówione poprzednio w związku z pracą 
w korytarzu, można stosować od czasu do czasu w pracy szkolenio
wej, ale nie dla wszystkich koni jest ono konieczne.

Podbijanie bierne, jeśli przemawia do konia i wywołuje właściwy 
skutek, jest najlepsze i może być również stosowane w czasie zawo
dów przed wjazdem w szranki. Międzynarodowe przepisy jeździec
kie zezwalają tylko na harowanie bierne.

Natomiast podbijanie czynne stosuje się jedynie w czasie zawo
dów, ponieważ przy stosowaniu go w codziennej pracy koń nader 
szybko orientuje się kiedy i gdzie ono nastąpi. Koń często podbija
ny widząc człowieka przy przeszkodzie zawczasu spodziewa się 
uderzenia po nogach i zwykle idzie w tym miejscu wysoko nad prze
szkodą, ale nie przeszkadza mu to za chwilę o tym zapomnieć i po- 
czesać przeszkodę nawet niską, przy której nikogo nie widzi.

Sposób podbijania za pomocą mniej lub więcej skomplikowa
nych maszyn, pociąganych sznurkami itp., zwykle zawodzi, gdyż 
żadne przyrządy nie spełnią tego tak dokładnie i dobrze jak ręka 
człowieka, która ma możność dokładnego uchwycenia chwili jak 
również regulowania siły uderzenia.
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Nie mamy bynajmniej zamiaru polecać podbijania, jako jakie
goś środka koniecznego w szkoleniu, lub jako lekarstwa dla wszyst
kich koni włącznie z końmi niewyszkolonymi w skokach przez sys
tematyczne ujeżdżanie. Jest to jedynie jeden z rozpowszechnio
nych sposobów pomocniczych, stosowanych na zawodach i da
jących bezsprzecznie pewne korzyści przy wygładzaniu, wycienio- 
wywaniu skoku niektórych koni skaczących nieuważnie, niedbale 
i lekceważących przeszkody. Nigdy natomiast nie zaleca się stoso
wania tego środka w odniesieniu do koni młodych, które nie 
osiągnęły jeszcze spokoju, umiejętności pewnego skakania, techni
ki skoku i stylu oraz śmiałego podejścia do przeszkody.

Podbijanie (harowanie) ma na celu przypomnienie wyszkolone
mu - staremu koniowi skoczkowi na krótko przed jego startem 
w zawodach, po uprzednim rozprężeniu go (patrz ustęp o rozpręże
niu str. 177), o konieczności starannego, bezbłędnego skoku.

Może dzisiaj jeszcze tu i ówdzie zbyt wielką wagę przywiązuje 
się do podbijania, a zbyt małą do solidnej pracy, szczególnie tam 
gdzie się daje wyraźnie odczuć brak racjonalnego, podstawowego, 
stopniowego przygotowania do skoku opartego na ujeżdżeniu. Po
nieważ jednak nie wymyślono jeszcze nic innego, co przypomi
nałoby koniowi o konieczności starannego przechodzenia prze
szkody, podbijanie dobrze spełnia swoją rolę, dopóki nie jest stoso
wane przez jeźdźca nie orientującego się w jego znaczeniu, użyciu 
i skutkach.

Podbijanie czynne należy stosować tylko na przeszkodach ni
skich, nigdy natomiast na wysokich.

Można podbijać nogi konia przy pomocy drąga lub rurki, którą 
dwóch ludzi podstawia mu pod nogi w chwili skoku, gdy się koń te
go nie spodziewa, wskutek czego musi o podstawiony przyrząd za
czepić. Można też uderzyć konia po kopytach przez podrzucenie 
tych przedmiotów przez osoby stojące z obu boków przeszkody. 
Najlepszym jednak, delikatnym a dokładnym sposobem jest podbi
janie wykonane przez jednego człowieka zwyczajną, długą, twardą 
żerdką. Wymaga to jednak szybkiej orientacji i dokładności w bły
skawicznym uderzeniu konia w kopyta przednich lub tylnych nóg 
lub, co najlepsze, przednich i tylnych jednocześnie.
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Trzeba zwrócić baczną uwagę, aby zbyt mocne podbijanie nie 
wywołało u konia przykrych następstw jak: okaleczenie czy też 
zniechęcenie do skoku, lub obawa przed nim, co częsteo powoduje 
odmowę.

Są konie, którym lepiej odpowiada podbijanie bierne, mocniej
sze, dla innych znów skuteczniejsze jest podbijanie czynne, bardziej 
delikatne.

Niektóre konie reagują na podbijanie przez długi czas, tak że 
wystarczy je zastosować nawet na kilka dni przed zawodami. Inne 
znów mogą od podbijania stracić śmiałość podejścia do przeszkody 
i skoku, a wtedy wybijają się w górę, „siadając” w szerokich prze
szkodach.

Zastosowanie takiego czy innego sposobu podbijania zależne 
jest od indywidualnej reakcji konia. Jest to środek pobudzający pa
mięć konia, lekarstwo, które należy stosować zależnie od wieku, in
dywidualnych cech, właściwości i reakcji konia.

Jest to środek delikatny, którego stosowanie powinno być opar
te na całkowitej znajomości konia i odpowiednim dawkowaniu.

Zasadniczo powinno się unikać podbijania konia w ostatniej 
chwili, tuż przed wyjazdem na przebieg, a w ostateczności należy 
zastosować podbijanie na 5-10 minut przedtem, a w stosunku do 
niektórych, zbyt nerwowych i bardzo pamiętliwych koni rano 
w dzień zawodów.

Konia powinno się w miarę możności podbijać na tej przeszko
dzie, na której popełnia on najczęściej błąd.

Podbijanie przednich nóg zmusza konia do wcześniejszego od- 
skoku. Należy o tym pamiętać i unikać podbijania po przednich no
gach koni za wcześnie zrywających się do skoku. Za to koniom pod
chodzącym za blisko uderzenie po przednich nogach powinno 
zwrócić uwagę na wcześniejszy odskok.

Uderzenie po nogach tylnych zmusza konia do większego łuko
wania, lecz jednocześnie może spowodować późne odbicie się.

Koniom, które na skutek zbyt mocnego podbijania straciły od
wagę, śmiałość podejścia do przeszkody, skok i styl, trzeba przy
wrócić zaufanie przez pracę na niskich przeszkodach.
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4. ROZPRĘŻANIE

Rozprężanie ma przy pomocy krótkich ćwiczeń gimnastycznych 
przygotować mięśnie i stawy będące w stanie spoczynku oraz skie
rować uwagę konia na wysiłek, jaki go za chwilę czeka.

Rozprężenie nie powinno wyczerpywać sil konia. Ma je tylko 
pobudzić, przyspasabiając organizm konia do elastycznej, pełnej 
akcji oraz do ekonomicznego użycia posiadanych przez konia środ
ków w zakresie postawionych mu zadań.

Nadmiar energii konia przez nieprzesadne 20-30 minutowe roz
prężenie ujmuje jeździec łagodnie w karby posłuszeństwa, zacho
wując te niewygrane i nienaruszone atuty do swej dyspozycji, jako 
zawsze konieczny zapas sil i temperamentu.

Koń po rozprężeniu musi pozostać świeży, sprężysty i chętny.
Rozprężenie musi konia uspokoić, nigdy natomiast nie powinno 

go rozdrażnić i zdenerwować. Częściowe rozprężenie mające na 
celu uspokojenie konia nerwowego, krwistego, oczekującego za
zwyczaj o pewnej porze codziennej swej pracy, może niejednokrot
nie odbyć się rano w dzień zawodów w postaci przechadzki w ręku 
lub spokojnej nawet dłuższej pracy bez skoków pod jeźdźcem, co 
zależeć będzie od temperamentu konia. Słowem rozprężenie po
winno leniwe konie pobudzić, żywe i gorące natomiast uspokoić.

Każdy jeździec znając swego konia powinien wiedzieć, kiedy, 
jak długo i w jaki sposób trzeba go rozprężać. W czasie rozprężania 
jeździec powinien dojść do całkowitego porozumienia z koniem, 
który powinien ulegle reagować na każde działanie pomocy, który
mi jeździec nawiązuje z koniem prawidłową i lekką łączność. Do
brze ujeżdżony koń, należycie rozprężony, powinien być zupełnie 
spokojny, elastyczny, chętny do ruchu we wszystkich chodach przy 
niezawodnie pracującym sprężystym zadzie, wydłużonej od kłębu 
nisko opuszczonej szyi i rozluźnionych mięśniach.

Jak już pisano, celem rozprężenia jest zarówno rozruszanie mię
śni konia, jak również pobudzenie jego uwagi. Dlatego też jednym 
z najkorzystniejszych ćwiczeń dobrze rozprężających konia jest 
kilkuminutowa praca na kozłach w stępie i kłusie. Po niej dopiero 
można wykonać parę próbnych, nieforsownych skoków, żeby pobu
dzić te mięśnie, które będą obciążone pracą przy pokonywaniu 
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przeszkód. Konie nerwowe można raz jeszcze po próbnych sko
kach przeprowadzić przez kozły w kłusie i stępie.

Najpierw należy skakać przez przeszkodę zachęcającą, ułat
wiającą odbicie na pełny, śmiały skok, a następnie zależnie od ko
nia przejść do skoków przez szereg przeszkód powodujących skró
cenie konia lub skakać przez pojedyncze i wysoko-szerokie albo ta
kie przeszkody, na których można np. leniwego konia rozciągnąć. 
Zresztą rodzaj próbnych przeszkód stosowanych w celu rozpręże
nia będzie zależał również od charakteru próby i przeszkód, jakie 
czekają konia na stadionie.

Nie chcąc nerwowego konia rozdrażnić lub zbytnio osłabić 
przed konkursem, dobrze jest nieraz rozprężać go na lince, stosując 
15-20 minut spokojnego kłusa i bardzo niewiele galopu, a następ
nie dosiąść go i wykonać 2-3 niskie skoki.

Na zakończenie warto podkreślić, że każdy koń ma swój indywi
dualny sposób pracy oraz tempo, które jeździec powinien dokład
nie poznać, umieć je wyczuć, właściwie zastosować i wykorzystać. 
Pamiętać musimy, że nieuwzględnianie indywidualnych zdolności 
konia mści się, umniejsza albo zgoła niweczy te wszystkie jego moż
liwości, jakie może on w całej pełni z siebie wydobyć.
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CZĘSC CZWARTA

1. UTRZYMANIE W SPRAWNOŚCI 
IW FORMIE KONIA JUŻ PRZYGOTOWANEGO

Koń doprowadzony do szczytu swej formy - czy to przed cze
kającą go ciężką, wszechstronną próbą konia wierzchowego, czy też 
przed kilkudniowymi poważnymi zawodami w skokach - w ostat
nim tygodniu dzielącym go od tych wielkich wysiłków powinien 
mieć dużo wypoczynku. Jego praca w ostatnim tygodniu powinna 
być zupełnie lekka. Ograniczyć ją należy do przechadzek w terenie 
we wszystkich chodach, podczas których dużo jeździmy stępem 
i niewiele galopem po lekkim, elastycznym gruncie, oraz do pracy 
na czworoboku. Ten ostatni szczególnie jest ważny dla koni prze
znaczonych do wszechstronnej próby.

Po skończonym wysiłku czy też kilkudniowych zawodach w sko
kach przez przeszkody należy się koniowi również tygodniowy wy
poczynek, podczas którego należy przeprowadzać, jeśli to tylko 
możliwe, w terenie codzienne, długie przechadzki. Dopiero po tym 
okresie, gdy przekonamy się, że koń jest zupełnie zdrowy, dobrzeje 
i wrócił do sil, możemy rozpocząć ponowną zaprawę, jeśli to jest 
letni sezon zawodów.

Po skończonym okresie letnim, przed lub w czasie zimy, gdy się 
nie przewiduje żadnych zawodów, powinno się dać koniowi około 
1-2 miesiące zupełnego wypoczynku. Najlepiej będzie zrobić to 
w okresie późnej jesieni, po sezonie imprez i po biegach myśliw
skich, między 15.XI-15.I. W tym czasie należy przeprowadzić lecze
nie żołądka i jelit, ujmując koniowi stopniowo codzień owsa, a za
stępując go marchwią w stosunku 3 kg marchwi za 1 kg owsa. W ten 
sposób w ciągu 15 dni należy przejść na samą marchew, po czym 
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znów stopniowo, zastępując marchew owsem, przejść z powrotem 
na pełną dawkę owsa. Jako codzienną pracę stosować tylko długie 
2-godzinne przechadzki (stępem i niewiele kłusem) pod jeźdźcem, 
najlepiej w terenie. W dni zimne i niepogodne stępować konia na
krytego ciepłą derką, zwłaszcza gdy jest strzyżony.

Po skończonym okresie dłuższego wypoczynku należy stopnio
wo powrócić do codziennej pracy, której rozkład obrazuje załączo
ny poniżej wzór, przy czym ćwiczenia wymienione w punkcie D roz- 
poczniemy dopiero po upływie co najmniej miesiąca.

OGÓLNE WYTYCZNE DO CODZIENNEJ NORMALNEJ 
PRACY GOTOWEGO SKOCZKA

Praca A - na czworoboku (2 razy w tygodniu po 1 godz.) połączo
na z przechodzeniem drągów i kozłów;

Praca B - jazda w terenie - l-P/2 godz. raz w tygodniu;
Praca C - dłuższa jazda w terenie i po drogach; raz w tygodniu, 

około 2 godz.;
Praca D - ćwiczenia gimnastyczne na drągach, kozłach i prze

szkodach do 1 m wysokości, raz w tygodniu, 1 godz.;
Praca E - skoki bez jeźdźca w korytarzu lub na lince, raz na 2 ty

godnie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KAŻDEGO 
RODZAJU CODZIENNEJ PRACY

Praca A - na czworoboku, 1 godzina, uzda wędzidłowa bez wytoka.
Cel pracy. Gimnastyka mięśni i stawów, utrzymanie i doskona

lenie posłuszeństwa oraz giętkości bocznej, według następującego 
planu:
I. 25 minut rozprężenia.

Cel - rozruszanie i rozmasowanie mięśni stawów i uzyskanie 
chętnego ruchu w przód przy długiej, opuszczonej szyi i lekkiej 
łączności pyska z ręką jeźdźca, doprowadzenie do posłusznego re
agowania na pomoce.

Ilość, kolejność i rodzaj ćwiczeń w rozprężaniu:
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- 5 minut szeroki stęp na długiej wiszącej wodzy bez łączności z py
skiem konia, w celu zapewnienia mu całkowitej swobody szyi;

- 5 min. kłus swobodny nieco wydłużony (dodany)1,
- 3 min. galop swobodny w obie strony półsiadem, z długą wodzą 

w łączności z pyskiem.
- 5 min. stęp swobodny, szeroki na długiej wodzy, przechodzenie 

drągów leżących i kozłów 35 cm wysokości,
- 5 min. przechodzenie w kłusie i w stępie przez drągi i kozły 35 cm 

wysokości,
- 2 min. stęp szeroki, bez wodzy (dla wypoczynku).

1. Pierwsze 10 minut praca tylko po liniach prostych.

II. 35 minut właściwych ćwiczeń z zakresu ujeżdżania w stępie, 
kłusie i galopie. Dodawanie i skracanie tempa, ćwiczenia giętkości 
bocznej na kołach, woltach, zakrętach i serpentynach oraz ćwicze
nia giętkości pionowej, uwagi i spokoju na drągach, kozłach i prze
szkodach do 60 cm wysokości, pojedynczych i w szeregu, w regular
nych i nieregularnych odległościach.

Ćwiczenia posłuszeństwa na pomoce, zmiany równowagi, za
trzymywania, zwroty na przodzie, zwroty zwykłe w miejscu i w stę
pie, galop z kłusa i stępa, z miejsca i odwrotnie, pełny dosiad w sio
dle - przechodzenie z galopu w kłus, stęp i zatrzymania, lecz zawsze 
przez stopniowanie chodów, kontrgalop. Pracę zakończyć zawsze 
ćwiczeniem łatwym, znanym koniowi, a najlepiej przejściem w kłu
sie i stępie przez leżące drągi i kozły do 35 cm wysokości, w celu 
uzyskania zupełnego spokoju konia.

Koń wykona w powyższej całodziennej pracy na czworoboku 
około 12 km.

Praca B - jazda w terenie, 1-1,5 godz.
Cel - zwrócenie uwagi konia pod nogi na nierówności terenu 

i otoczenie, wyrobienie rozwagi, spokoju, naturalnej równowagi, 
samozaradności, oddechu, płuc i serca, szybkości i wytrzymałości 
(stawów, mięśni i ścięgien), co osiągamy przez:
- 10 min. szeroki stęp na luźnej wodzy 1000 m
- 10 min. kłus 2000 m
- 3-5 min. galop (dosiad w siodle) tylko na gruncie

elastycznym w tempie około 300 m/min. 900-1500 m
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- 10 min. stęp szeroki bez wodzy (odpoczynek) 1000 m
- 10 min. stęp, długie wjazdy i zjazdy 1000 m
- 10 min. kłus 2000 m
- 3-5 min. galop swobodny póisiadem na równym 

terenie w tempie około 400 m/min., w tym 1 minuta
galop wyciągnięty w tempie około 600 m/min. 1400-4200 m

- 30 min. stęp szeroki bez wodzy 3000 m
razem około 12-16 km

Praca C - dłuższa jazda w terenie i po drogach, około 2 godz. sto
sowana pod koniec tygodnia, np. w sobotę;

Cel. Jak w B. Prócz tego zwiększyć ilość kłusa i przeskoczyć 
w galopie 10-15 przeszkód terenowych do 110 cm wysokości 
i 3,5 cm szerokości w tempie około 450 m/min.

Praca D - ćwiczenia gimnastyczne na drągach kozłach i przeszko
dach, 1 godz.

Cel - utrzymanie zwinności i giętkości pionowej, doskonalenie 
techniki i stylu skoku, oka, pewności i spokoju.

Po 25-minutowym rozprężeniu, jak w punkcie A, przerobić sko
ki na placu lub ujeżdżalni przez przeszkody do 1 m wysokości, poje
dyncze i złożone, oddzielne i w szeregu, w różnych odległościach.

Praca E - skoki bez jeźdźca w korytarzu lub na lince.
Cel. Przypomnienie koniowi o konieczności nielekceważenia 

przeszkód i prawidłowego, jak największego zginania i podebrania 
nóg w skoku. Umożliwić przy tym koniowi nabranie zaufania do je
go możliwości, pozwolić mu na pełną inicjatywę, swobodę podejś
cia i wykonania skoku. Uczyć go szybkiej orientacji i ratowania się 
w razie niewygodnego podejścia do skoku. Ćwiczyć na przeszko
dach stałych lub bardzo umocnionych. Sposób pracy - patrz „Do
datkowe ćwiczenia na lince i w korytarzu”.

Nasilenie oraz rodzaje pracy muszą być przeplatane i tak stop
niowane, żeby po dniu wypoczynku (po niedzieli) rozpocząć pracę 
lekkimi ćwiczeniami, np. jazdą w terenie według punktu B, którą 
dobrze jest zakończyć krótką 10-15 minutową pracą na czworobo
ku. W końcu tygodnia, w piątek lub w sobotę powinna wypaść praca 
C, tj. dłuższa jazda w terenie i po drogach połączona ze skokami 
(10-15 przeszkód).
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Jeśli to możliwe, należy uregulować rozkład dnia tak, aby koń 
zawsze o jednej porze odbywał swoją codzienną pracę (najlepiej ra
no) i żeby o jednakowej porze był karmiony. Jeżeli koń pracuje ra
no, powinien mieć tego dnia po południu między godziną 3-5 jedną 
godzinę spaceru stępem pod jeźdźcem lub w ręku, albo odwrotnie, 
koń odbywa spacer rano, a pracuje po południu: W okresie co
dziennej, normalnej pracy w ciągu całego roku, a zwłaszcza pod
czas wytężonej zaprawy należy koniowi dawać regularnie raz w ty
godniu, tj. w sobotę względnie w przeddzień wypoczynku, zamiast 
wieczornego obroku „mesz”.

PRZEPIS NA MESZ

250 g siemienia lnianego rozgotować na klej w 1 litrze wody. Je
śli siemię ma łupinę, lepiej jest rozgotowany płyn przecedzić. Tym 
wrzątkiem zalać 16 dawki wieczornej porcji owsa, po czym przysy
pać 1,5 kg grubych pszennych otrąb, nakryć workiem lub derką i w 6 
godzin po wymieszaniu dać koniowi wieczorem. Mesz należy zatem 
przygotować już w południe. Jeśli koń otrzymuje mesz po raz 
pierwszy i nie chce go początkowo jeść, można go lekko posolić. 
Następnego dnia po daniu meszu koń nie powinien pracować. Jego 
wysiłek należy ograniczyć tego dnia tylko do 1 godz. przechadzki 
pod jeźdźcem lub w ręku.

2. 9-TYGODNIOWY PROGRAM ZAPRAWY 
DO WSZECHSTRONNEGO KONKURSU 

KONIA WIERZCHOWEGO

I TYDZIEŃ

Poniedziałek. Uzda wędzidłowa. Jazda w terenie 116 godziny, 
dużo stępa i kłusa po nierównościach. Dwa nawroty galopu po 2 
minuty, szybkość 400 m/min. Między galopami przez 10 minut sze
roki stęp na długiej, luźnej wodzy. Zakończyć 15 minutową pracą 
ujeżdżeniową w terenie.
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Wtorek. Kiełznanie munsztukowe. Ujeżdżanie wg punktów A, 
B, C, to jest praca ujeżdżeniowa na czworoboku bez tabliczek, roz
prężenie 15 do 20 minut, ćwiczenia giętkości bocznej (poziomej) 
oraz pionowej w stępie i w kłusie na szeregu kozłów lub drągów wy
sokości 35 cm, ustawionych na odległościach 6, 3, lłó metra. Na
stępnie około 45 minut pracy na czworoboku.

Środa. Jazda w terenie jak w poniedziałek z tą różnicą, że 2 galo
py po 3 minuty szybkość 400 m/min. Zakończyć pracą ujeżdże- 
niową w terenie.

Czwartek. Jak we wtorek. Ujeżdżanie wg punktów A, B, C na 
munsztuku.

Piątek. Uzdawędzidłowa. Rozprężenie 15-20 minut jak we wto
rek na placu lub w terenie, po czym ćwiczenia gimnastyczne na 
przeszkodach pojedynczych i szeregach do 1 m wysokości.

Sobota. Uzda wędzidłowa. Dłuższa, 2 godzinna jazda w terenie 
i po drogach. 2 nawroty galopu po 3 minuty w szybkości 400 m/min., 
przeplatane 15 minutami stępa, w tym 5 minut stęp marszowy a 10 
szeroki na luźnej wodzy. W drugim galopie przeskoczyć kilka 6 do 
10 przeszkód terenowych do 1 m wysokości i rowów do 3 m szero
kości, przerabiać wjazdy, zjazdy i ześlizgi zaczynając od najkrót
szych w stępie, kłusie i galopie.

II TYDZIEŃ

Jak pierwszy tydzień z tym, że w poniedziałek 2 nawroty galopu 
po 3 minuty w tempie 400 m/min. W niedzielę lub w odpowiednim 
dniu w korytarzu lub na lince (bez jeźdźca) kilka skoków około 120 
cm wysokich na przeszkodach stałych (pionowe i wysoko-szerokie).

III TYDZIEŃ

Jak drugi tydzień, z tą różnicą, że w środę 2 nawroty galopu po 4 
minuty w tempie 400 m/min. Ostatnia minuta drugiego galopu 
w tempie 500 m/min., po czym 20 minut stępa, w tym 5 minut stęp 
marszowy a 15 minut stęp szeroki na długiej wodzy. Między galopa
mi zawsze najmniej 10 minut stęp szeroki na luźnej wodzy (na spo- 
cznij).
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Piątek. Przebieg ćwiczebny, skoki przez 10-12 przeszkód wyso
kich na 110 cm i szerokich na 350 cm na dystansie 600-700 metrów, 
tempo 350 m/min.

IV TYDZIEŃ

Jak trzeci tydzień, lecz w środę 2 galopy po 5 minut w tempie 400 
m/min. Między nawrotami galopu 10 minut stępa, w tym 5 minut 
stęp marszowy, a 5 minut stęp szeroki na długiej wodzy.

Czwartek. Jazda wg punktów A, B, C. Próba ujeżdżania na 
czworoboku oznaczonym tabliczkami - kieiznanie munsztukowe.

Piątek. Ćwiczenia gimnastyczne na pojedynczych przeszkodach 
i szeregach do 1 metra wysokości.

Sobota. Jak środa. W drugim nawrocie galopu, pólmachem 
w szybkości 600 m/min. przebyć 6-10 przeszkód terenowych wyso
kości do 110 cm i szerokości około 350 cm.

V TYDZIEŃ

Jak pierwszy tydzień, lecz w poniedziałek 5 minut galopu w tem
pie 400 m/min. z pracą na czworoboku lub ujeżdżeniową w terenie.

Wtorek. Ujeżdżanie na czworoboku z tabliczkami - uzda wędzi- 
dlowa.

Środa. Jazda terenowa. 2 nawroty galopu po 5 minut w tempie 
400 m/min. Między nawrotami 10 minut stępa. Ostatnia minuta 
w drugim galopie półmach w tempie 700 m/min.

Czwartek. Jazda według punktów A, B, C jak w czwartym tygo
dniu, ale bez tabliczek, kieiznanie munsztukowe.

Piątek. Przebieg ćwiczebny, skoki przez 12-14 przeszkód 115 cm 
wysokości i rowy 3,5 m szerokości. Na dystansie 600-800 m tempo 
400 m/min.

Sobota. 3 godziny jazdy w terenie. 7 km marsz drogami w czasie 
29 minut, tempo 240 m/min. 2 nawroty galopu w tempie 450 m/min. 
W drugim galopie 6-10 przeszkód terenowych około 115 cm wyso
kości i rowy około 400 cm szerokości. W połowie pracy 10 minut 
stępa dla wypoczynku, koń prowadzony w ręku.
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VI TYDZIEŃ

Jak piąty tydzień przy czym:
Wtorek. Jazda wg punktów A, B, C na czworoboku. Uzda wę- 

dzidiowa.
Środa. 2 nawroty galopu po 6 minut w tempie 400 m/min. z koń

cówką półmachem, w drugim galopie 1 minuta 700 m/min.
Czwartek. Jazda wg punktów A, B, C z tabliczkami. Uzda 

munsztukowa.
Piątek. Ćwiczenia gimnastyczne na przeszkodach do 110 cm wy

sokości i około 350 cm szerokości.
Sobota. Jazda w terenie jak w V tygodniu.
Niedziela lub inny odpowiedni dzień - skoki w korytarzu lub na 

lince bez jeźdźca, jedna przeszkoda pionowa do 130 cm wysokości 
i jedna wysoko-szeroka 110 cm wysokości i 200 cm szerokości.

VII TYDZIEŃ

Poniedziałek. Jak V tydzień. 2 nawroty galopu po 5 minut 
w tempie 400 m/min.

Wtorek. Jazda wg punktów A, B, C z tabliczkami. Uzda munsz
tukowa.

Środa. Jazda terenowa. 2 nawroty galopu po 6 minut tempo 400 
m/min. Między galopami 20 minut stępa szerokiego z czego 10 mi
nut prowadzenia konia w ręku, jako odpoczynek dla grzbietu.

Czwartek. Przebieg ćwiczebny. Skoki przez 12-14 przeszkód 
około 115 cm wysokości, rowy 400 cm szerokości. Na dystansie 
900 m tempo 400 m/min.

Piątek. Jazda wg punktów A, B, C na czworoboku bez tabliczek. 
Uzda munsztukowa.

Sobota. Jak V tydzień. Jazda terenowa 3 godziny, lecz w tym 
marsz drogami 15 km w czasie 1 godz., 1 galop 5 minut, drugi na
wrót galopu 10 minut w tempie 450 m/min., skoczyć przez kilka 
przeszkód terenowych.
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VIII TYDZIEŃ

Poniedziałek i wtorek jak w V tygodniu.
Środa. Teren -10 minut galopu 400 m/min. z ostrą końcówką na 

dystansie 500 m, w ostatniej minucie w tempie około 700 m/min.
Czwartek. Jazda wg punktów A, B, C z tabliczkami, uzda munsz- 

tukowa.
Piątek. Teren - 15 minut galopu (6750 metrów) w tempie 450 

m/min. 12-14 przeszkód około 115 cm wysokości i 400 cm szeroko
ści.

Sobota. Przebieg ćwiczebny. Skoki przez 12-14 przeszkód około 
115 cm wysokości i rowy 400 cm szerokości w tempie 450 m/min. na 
dystansie 600-900 metrów.

IX TYDZIEŃ

Ostatni przed Wszechstronnym Konkursem Konia Wierzcho
wego - lekka praca wypoczynkowa jak w I tygodniu, lecz bez sko
ków. Teren wybierać lekki, elastyczny, niemęczący. W połowie ty
godnia (w środę) parę skoków w korytarzu lub na lince do 130 cm 
wysokości.

Uwaga. Cały ten 9-tygodniowy program zaprawy przewidziany 
jest wyłącznie dla koni, które przeszły codzienną systematyczną 
pracę zimową, wiosenną i letnią.

Odnośnie ćwiczeń wg punktów A, B, C trzeba pamiętać, że nie 
należy pracować zbyt często na czworoboku oznaczonym tabliczka
mi, gdyż przyzwyczajamy konia w ten sposób do wykonywania ko
lejnych ruchów na pamięć, ucząc go uprzedzania żądań jeźdźca, co 
jest takim samym a nawet i większym błędem niż spóźnione reago
wanie na pomoce.

Przerabiać zatem prace wymienione w punktach A, B, C raczej 
bez tabliczek, stosując je tylko w wyjątkowych wypadkach.

Każdorazowy objaw utraty apetytu wymaga natychmiastowego 
zbadania temperatury konia i zmniejszenia lub nawet przerwania 
pracy. Podobnie trzeba postąpić, gdy koniowi zagrzeją się ścięgna.
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Do biegów na przełaj (cross-country) można przygotować ko
nia, stosując ten sam dziewięciotygodniowy program zaprawy co 
dla wszechstronnej próby konia wierzchowego, przy czym:
1) odrzucić pracę na munsztuku i pracę według punktów A. B, C, 

a w dni, w które ta praca wypada, odbyć spokojną do 2 godzin 
trwającą jazdę w terenie;

2) przebiegi ćwiczebne na przeszkodach zastąpić przebiegami ze 
skokami w terenie, stopniowo zwiększając tempo. Jeździec po
winien każdego dnia przed pracą sprawdzić stan i wygląd swego 
konia, zwracając uwagę nie tylko na apetyt konia i ewentualne 
jego mechaniczne uszkodzenia, lecz również na połysk sierści, 
żywość spojrzenia, świeżość ruchów oraz wesołe zachowanie 
i chęć wyładowania temperamentu, gdy jeździec dosiądzie ko
nia.
Stan kopyt wymaga szczególnej troskliwości, polegającej nie tyl

ko na prawidłowym podkuciu, lecz także na codziennym sprawdza
niu przed pracą, czy ich ciepłota jest normalna i jaki jest stan 
strzałek itd.

Do wszechstronnej próby koń musi być systematycznie przygo
towany przez całoroczną, codzienną, normalną pracę oraz stop
niowo zaprawiany w ciągu ostatnich 8-9 tygodni, tak aby największe 
nasilenie zaprawy przypadlo tydzień przed istotną próbą szampio- 
natu. W ostatnim tygodniu dajemy koniowi lekką, raczej wypoczyn
kową pracę, starając się go utrzymać w pełni sil, kondycji i formy.

Ponieważ bardzo łatwo jest przetrenować konia przez stawianie 
mu nadmiernych lub niewłaściwych wymagań, dlatego też lepiej 
jest doprowadzić konia do próby raczej niezupełnie dociągniętego 
niż go przetrenować.

Podczas zaprawy należy zwracać baczną uwagę na ścięgna i ape
tyt konia. Apetyt nie powinien się zmniejszyć, bo świadczyłoby to 
o przemęczeniu lub wycieńczeniu konia. Zdrowy i świeży koń przed 
ciężką próbą i w czasie zaprawy powinien zjadać nie mniej niż 
6-8 kg owsa dziennie.

Zaprawiając konia w chodach szybkich (w galopie), pamiętać 
trzeba, że krótkotrwały lecz ostry galop wyrabia u konia oddech, 
natomiast mniejsza szybkość przy dłuższej pracy rozwija wytrzy
małość. Te dwa czynniki są właśnie bezwzględnie największą istot
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ną zaletą każdego, nawet przeciętnego, lecz zdrowego i ujeżdżone
go półkrwi konia wierzchowego, któremu tylko dzięki odpowied
niej zaprawie zapewniają w próbie wytrzymałości stanowczą prze
wagę nad końmi nawet najbardziej klasowymi, lecz nieodpowied
nio zaprawionymi.

3. PIELĘGNACJA NÓG I ŚCIĘGIEN 
ORAZ NAJPROSTSZE ZABIEGI

Po każdorazowej pracy należy wewnętrzną, miękką stroną dłoni 
lub poduszkami palców wykonać lekki masaż każdej nogi, po
ciągając rękami od pęciny w górę. W lecie można koniowi założyć 
na nogi zimne (chłodzące) okłady z kwaśnej lub nawet zwykłej wo
dy, owijając nadpęciny na dwie godziny mokrymi płóciennymi ban
dażami. Również bardzo korzystny dla ścięgien w okresie letnim 
jest masaż wodny. Stosuje się go każdorazowo po pracy przez 15 do 
20 minut, natryskując ścięgna niezbyt mocnym strumieniem zimnej 
wody przy pomocy gumowego węża1. W zimie po większym wysiłku 
należy stosować fluidowanie ścięgien i masaż od 5 do 7 minut. Do 
fluidowania można użyć wódki 45° lub spirytusu denaturowanego 
zabarwionego jodyną na kolor mocnej herbaty, po tym na kilka 
(4-6) godzin założyć koniowi na nogi flanelowe lub płócienne ban
daże, podkładając pod nie watę.

1. Koniowi zgrzanemu nie wolno natryskiwać nóg zimną wodą zaraz po pracy, zanim jego temperatura 
nie powróci do normalnego stanu. Zrobić to można dopiero po upływie 1-2 godzin.

Stłuczenia (opuchnięcia) bez ran leczy się okładami rozgrze
wającymi. W tym celu moczy się szmatkę płócienną lub bandaż 
w kwaśnej wodzie, owija się nim opuchnięte miejsca kładąc na to 
ceratkę, watę i szczelnie okręca się u góry i u dołu bandażem, pozo
stawiając na 3-5 godzin, zależnie od wysychania okładu.

Na stłuczenia z obrzękiem i raną robi się półgodzinną kąpiel 
w gorącej wodzie (ile wytrzyma ręka), dolewając ciągle gorącej wo
dy, aby utrzymać początkową temperaturę kąpieli, po czym należy 
rankę zajodynować, a nogę owinąć flanelowym (ciepłym) banda
żem na przeciąg kilku godzin (4-6). Zabieg ten stosować codzien
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nie, aż do wygojenia. Inny sposób w razie powyższego uszkodzenia 
jest następujący: po kąpieli nałożyć okład rozgrzewający pod ce- 
ratką z rozczynu rywanolu (jednogramowa pastylka rywanolu na 
1000 gramów - 1 litr wody).

Fluid na łopatki i zesztywnienia mięśni.

Recepta

Camphor 20,0
Liquor amoni 40,0
Oleum therebint 100,0
Oleum olivarum 60,0

Całość rozcieńczyć w 1 litrze denaturatu. Przed użyciem zamie
szać, zakropić chore miejsce, rozmasować mocno dłońmi 5-10 mi
nut; po czym nakryć łub owinąć kocami na 4-6 godzin.

Ponieważ fluid ten jest bardzo mocny, można go użyć (bez oba
wy o spalenie skóry - „zblistrowanie” - szczególnie na szyi i łopat
kach) tylko jednorazowo. W razie konieczności częstszego fluido- 
wania rozcieńczyć go jeszcze pól na pół z wodą.

4. ZABIEGI PO PRÓBIE WYTRZYMAŁOŚCI

Natychmiast po skończonej próbie wytrzymałości rozsiodłać ko
nia, nakryć ciepłą derką i oprowadzić go w ręku około l-P/2 godzi
ny, dając mu co jakiś czas parę (3-5) łyków niezbyt zimnej wody. 
Następnie udać się z koniem do stajni, która powinna być przewie
trzona i zaopatrzona obficie w świeżą ściółkę. Zmyć całego konia 
dobrze ciepłą wodą z domieszką 3/4 litra octu na 1 wiadro wody, po 
czym wodę z konia ściągnąć dłońmi lub listwą, nafluidować konia 
i przykryć derką. Nogi i kopyta obmyć zimną wodą lub natryskiem, 
po czym przystąpić do pielęgnacji ścięgien, stosując jeden z nastę
pujących trzech zabiegów:
1) nałożyć płócienne bandaże umoczone w kwaśnej wodzie (Bu- 

rowa), na to ceratkę, watę i wełniany lub flanelowy bandaż, 
zmieniając ten okład co 3 godziny.
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2) nafluidować wszystkie nogi (ścięgna) spirytusem kamforowym, 
obłożyć watą i zabandażować ciepłymi flanelowymi bandażami;

3) wodę zmieszaną pól na pól z octem mocno zagrzać, umoczyć 
w niej lniane bandaże (zwinięte), a gdy namokną i nagrzeją się na 
tyle, ile tylko wytrzyma ręka, owinąć nogi konia. Na to nałożyć ce- 
ratkę i wełniany bandaż, ściśle zamykając nim dopływ powietrza. 

Po trzech godzinach zdjąć ten okład i zastąpić zimnymi,
chłodzącymi bandażami z wody. W 3 godziny potem nałożyć znowu 
gorące bandaże z octu itd.

Po nałożeniu bandaży napoić konia, o ile zechce, wodą niezbyt 
zimną, zaobrokować zmniejszoną porcją owsa i zapewnić mu bez
względny spokój, bez żadnego krzątania się po stajni.

Po 5 godzinach można zmienić bandaże, dosypać owsa i znowu 
przez 3 godziny zapewnić koniowi spokój. Dopiero po 6 godzinach, gdy 
koń wypoczął, czyści się konia, ogląda stan nóg i zależnie od tego, jaki 
on jest, dokonuje się w razie potrzeby dalszych zabiegów jak wyżej.

Fot. 8. Nieprawdopodobny moment skoku fenomenalnego „Picadora” pod jego 
jeźdźcem i właścicielem A. Królikiewiczem podczas międzynarodowych zawodów 
konnych w Nicei (1925 rok) zakończonych zwycięstwem w „Grandę Prix” miasta 
Nicei. Pozycja orazsposób, w jaki „Picador” zaplątał się w bramce przekroczywszy ją 
tylnymi nogami, które ponadto rozdziela środek pionowej części przeszkody - są 
trudne do wytłumaczenia. Jeszcze bardziej zadziwiający jest fakt akrobatycznego 
wyjścia „Picadora ” z tej niezwykłej, bardzo skomplikowanej sytuacji przy bezbłędnym 
skoku. Fotografia ta jest swego rodzaju unikatem.
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ZAKOŃCZENIE

W pracy nad ujeżdżeniem, szkoleniem i osiągnięciem całkowi
tego posłuszeństwa konia oraz w czasie jego zaprawy pamiętajmy 
o następujących zasadach:
1) wyrobić w koniu przede wszystkim niewymuszony, łatwy ruch 

naprzód,
2) podporządkować sobie wolę konia bez żadnej z nim o to walki 

i przymusu,
3) nie żądać od konia nigdy takiej pracy i ćwiczenia, do których nie 

jest on uprzednio przygotowany,
4) nie zaczynać nigdy żadnej pracy nie będąc pewnym, że koń 

może ją wykonać,
5) w pracy stopniowo zwiększać wymagania, poczynając od ćwi

czeń łatwiejszych, znanych koniowi i przechodząc stopniowo do 
trudniejszych, jeszcze nieznanych, od ćwiczeń prostych do 
złożonych,

6) żądając wykonania jakiegoś ruchu posługiwać się zawsze tymi 
samymi pomocami,

7) zapewnić i pozwolić koniowi na konieczną swobodę natural
nych jego ruchów, pozostawiając sobie jedynie kontrolę 
posłuszeństwa żądaniom jeźdźca,

8) nie zapominać, że chcąc wywołać jakiś ruch należy przed tym 
zapewnić sprzyjające temu ruchowi warunki,

9) nigdy nie domagać się bezwzględnie od konia zdenerwowanego 
poprzednim żądaniem wykonania nowej pracy,

10) nie zwalczać na raz kilku błędów w ujeżdżaniu konia, lecz na
prawiać każdy z osobna według logicznej kolejności,

11) umieć rozróżnić niezręczność, błąd lub jakiekolwiek uchybie
nie jeźdźca od nieświadomości, braku przygotowania lub złej 
woli konia,

12) nowe ćwiczenie wprowadzać dopiero przy końcu lekcji, a wyko
nanie go nagrodzić czymkolwiek, choćby pogłaskaniem konia 
lub chwilowym odpoczynkiem, po czym zaraz pracę zakończyć 
znanym koniowi krótkim i łatwym ćwiczeniem,

13) jeśli konia bardzo denerwuje postawione mu żądanie, gdy koń 
drży, a jeźdźcowi trudno znaleźć przyczynę tego stanu, lepiej 

192



jest chwilowo przerwać pracę odsyłając konia do stajni, a pono
wić to ćwiczenie choćby w kilka godzin później lub następnego 
dnia,

14) nie dążyć do zrobienia z konia bezmyślnej maszyny, pozbawio
nej zupełnie samodzielności, inicjatywy i ambicji, lecz cechy te 
umiejętnie pielęgnować i wyrabiać, jako wielkie cnoty, którymi 
prawdziwie dobry i dzielny koń myśliwski - skoczek będzie 
chętnie służyć jeźdźcowi.

15) w szkoleniu młodego konia lepiej jest zadowolić się małym po
stępem każdego dnia, niż żądać za wiele na raz.

Należy pamiętać, że zarówno podczas całego okresu ujeżdżania 
konia, jak i ewentualnie w późniejszej, specjalnej zaprawie jakim
kolwiek kierunku sportowym, koń powinien po pracy wracać do 
stajni rozprężony, niezmęczony, zachowując elastyczność i świe
żość oraz przyjemne uczucie wyładowania nadmiaru energii. Wte
dy możemy być pewni, że koń nasz będzie dobrze jadł, trawił, we
soło i chętnie powróci do pracy, oddając nam tym samym lepsze 
usługi i szybsze czyniąc postępy.

Jeśli chodzi o sylwetkę dobrze ujeżdżonego, prawidłowo posta
wionego (na wodze) i zrównoważonego konia wierzchowego, to 
dążeniem dzisiejszego jeźdźca powinno być hasło: naprzód z długą 
swobodnie opuszczoną szyją o rozluźnionych, lecz elastycznych 
mięśniach, z lekkim przodem, czułym pyskiem i sprężystym za
dem. Jeździec natomiast powinien się starać osiągnąć w jeździe 
całkowite, estetyczne w ruchu i rytmie zgranie się z koniem, co 
w praktyce można wyrazić następującym zdaniem: nie skakać nig
dy przed koniem ani za koniem, lecz zawsze razem z nim. Oto 
ideał, do którego należy dążyć.
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