
Základné jazdiarenské pojmy
Opohybovanie 
Začína okrokovaním koňa na jazdiarni, prípadne v teréne. Koň by mal riadne kráčať cca 15 – 30 min na voľnej 
oťaži a mal by si prešlapovat o 1 až 2 stopy. Každú prácu začíname okrokovaním a tak isto končíme vykráčaním 
koňa, po okráčaní možeme naklusať a koňa opohybovať. 
Opohybovanie je tzv. zahriatie koňa. Dokým nie je koň zahriaty, nie je dobré zaťažovať jeho kĺby a kosti 
náročnejšími cvikmi, skokovou prácou atď.. Každý koň je iný a preto nejde vo všeobecnosti povedať koľko času 
si treba vyhradiť na opohybovanie. Koň je opohybovaný vtedy, keď sa neponáhľa, je uvoľnený. Prípadne sa 
hýbe živo – ak sa jedná o tlačivého koňa, je makký do rúk. Opohybovanie by malo prebiehať na dlhšej oťaži, 
aby sa koň mohol natiahnuť krkom dopredu a dolu a zapojiť zadok (zadná noha došľapuje do stopy prednej 
nohy). Pri natiahnutí rovnako ako pri iných „postaveniach koňa“ treba dbať na štádium výcviku koňa. Napríklad 
rovnako človek, ktorý nikdy nerobil špagát, tak ho neurobí dokonale na prvý krát, ale postupne sa k nemu 
dopracuje pravidelným naťahovaním a tak isto je to u koní. Už pri opohybovaní je rovnako doležité ohnutie 
v rohu – správne vyjazdenie rohu.

           

            



Prilnutie
Pojem prilnutie (lepší kontakt s hubou koňa) je jeden z najčastejšie vyslovených pojmov pri jazdiarenskej práci, 
ale kedy sa skutočne jedná o prilnutie a kedy o tzv. falošné prilnutie? Totiž obyčajné mechanické skrátenie oťaží 
sa isto nedá nazývať prilnutím. Prilnutie nám musí dobre opohybovaný koň sám ponúknúť vyklenutím krku a 
uvolnením v týle. Jeho huba musí ostať živá, koň odžvykuje a neťahá do oťaží. Krk koňa je vzpriamený, nos 
smeruje dopredu. Predlaktie jazdca a oťaže tvoria priamku. Správne  prilnutie nejde vynútiť skrátením oťaží, ale 
jeho čaro spočívá v ľahkosti, teda v jemnom kontakte medzi rukou jazdca a hubou koňa. 

Foto vyššie: cesta za správnym prilnutím. Kone nás zrkadlia a pokiaľ jazdec nie je sám uvoľnený, nie je možné 
aby vykazoval dokonalé uvoľnenie jeho koň.

                                               



Za nutnosť pri prilnutí nepovažujem neustále našponované oťaže, oná ľahkosť medzi rukou jazdca a hubou koňa 
nemože byť vynútená tlakom a preto sa vždy snažím o jemné prirodzené prilnutie dosiahnuté správnym 
pripravovaním koňa na tých najjemnejších pomockach .
Na obrázku nižšie François Robichon de La Guérinière (1688-1751)



Pristavenie alebo postavenie k ruke
Sú pojmy, ktoré ja osobne nerada používam, pretože už samé o sebe naznačujú  hlavne „posobenie ruky“. No 
v mojom ponímaní správne „pristavenie“ v preklade vlastne ohnutie docielime v prípade ak je koň naozaj dobre 
opohybovaný a jazdený na jemných pomockach pri práci na kruhu, v oblúkoch a pri stranovej práci vďaka 
vnútornému sedaciemu svalstvu (jemným prenesením váhy dovnútra) a vnútornej holeni, ktorá však netlačí, ale 
je koni nastavená ako pilier, o ktorý sa može v ohnutí dovnútra oprieť. Ruka posobí len jemne a ukazuje - vedie 
smer ohnutia v hube. S hubou sa ohýba rovnomerne celý krk koňa. Vnútorná zadná noha koňa došlapuje pod 
brucho. Pokiaľ na hubu budeme posobiť silným tlakom oťaže s najvačšou pravdepodobnosťou docielime tzv. 
falošné ohnutie -  zalomenie krku do strany. Ohnutie by malo byť priamoúmerné nielen štádiu výcviku - 
ohybnosti koňa, ale aj oblúku, na ktorom ohnutie prevádzame a teda považujem za neetické a zbytočné voči koni 
ťahať mu v pohybe hubu až ku kolenu jazdca, ako nás to kedysi učili naši starí tréneri. K pomyselnému „kolenu“ 
ohýbam koňa len zo zeme (nikdy nie nasilu) a nie v pohybe v rámci naťahovania svalov - strečingu.

         
 

            



Podsadenie 
Vlastne znamená, že koň prenáša celú svoju váhu na zadok a uvoľní predok. Podsadenie je pojem týkajúci sa 
koní, ktorí už sú vo výcviku hodne pokročilí, vedia sa naťahovať aj ohýbať, vedia jazdcovi ponúknúť jemné 
prilnutie a vedia pracovať so svojou váhou  na základe prenášania váhy sedom ich jazdca, teda dokonale reagujú 
na tie najjemnešie pomocky jazdca. Správne podsadenie teda tiež nie je možné docieliť „dotlačením holeňou a 
ťahaním k vzpriameniu krku za oťaže).
Na obrázku nižšie François Robichon de La Guérinière (1688-1751)

                                  



Správny sed + posobenie ruky a holene
Jazdec by mal sedieť uvoľnene v najhlbšom mieste sedla. Pomocou jemného prenášania váhy jazdec koriguje 
tempo, smer, ohnutie atd. :

Posobenie ruky a holene
Tieto dve pomocky by nikdy nemali posobiť protichodne. Ruka má byť spravodlivá, jemná, neťahá za oťaže a 
nevytvára tlak na zubadlo, ktoré pod tlakom ruky následne tlačí na jazyk koňa, čím koni posobí bolesť. Oťažami 
posobíme len na kútiky huby. Pomocka oťaží teda slúži výhradne ako pomocka, nie ako nástroj na vynucovanie, 
ruka ukazuje smer jazdy, smer ohnutia atď. jemným posobením na kútiky huby koňa. Holeň jazdca je priložená 
asi 10 cm za podbrušníkom, čo ale neznamená, že má sústavne posobiť a tlačiť na brucho koňa. Pomocka holene 
rovnako pomocka ruky nesmie byť využívaná na neustále okopávanie, tlačenie a vynucovanie si pohybu koňa. 
Prílišným tlačením si koňa na holeň otupujeme. Pomocka holene, koriguje smer jazdy, smer ohnutia, udáva 
tempo a kmih atd.




