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o jezdeckém umění

J

Jezdecká doktrina se ve sv˘ch v˘kyvech
kolem jakéhosi rozumného stﬁedu opakovanû potkává s reformátory v zásadû dvojího
druhu. Jedni pﬁehánûjí pﬁiuzdûní, druzí
vzpﬁímení sv˘ch koní a pokud mají úspûch,

a jejich konû byli „zmechanizovaní“. Nicménû Rusové vydávají a ãtou Fillise
dodnes. Jeho metodická jednoduchost
a jasnost ke zmechanizování pﬁípravy konû
trochu svádí, ale on sám mûl „nûco“, co do

nám na pravé ruce pﬁeskokem zleva doprava, povaÏuji ho za snaz‰í. I první pokus b˘vá
úspû‰n˘ a nestává se, Ïe by se mi kÛÀ bránil.
Pokud v‰ak nepﬁeskoãí, nesmí b˘t k pﬁeskoku nucen. Jen bychom docílili, Ïe hodí záì

James Fillis
zﬁejmû znají únosnou míru. Ne tak ti, kteﬁí
jejich názory pﬁebírají jako módu. To se stává
ãasto, protoÏe reformátoﬁi jsou posedlí plo‰n˘m ‰íﬁením sv˘ch my‰lenek a jaksi vûﬁí, Ïe
vyvedou jezdectví z jeho obecné mizérie.
Nepovedlo se to dosud nikomu, obvykle ani
pﬁímí Ïáci nedosáhli úrovnû sv˘ch uãitelÛ
a jednu módu zase vystﬁídala druhá.
Abych ne‰el historicky pﬁíli‰ daleko,
vezmu jako pﬁíklad Franc, oise Bauchera,
jehoÏ konû se „kousali do prsou“, a jeho
názorového protinoÏce Jamese Fillise
s „absolutním vzpﬁímením“. ProtoÏe i malé
dûjiny se opakují, objevuje se v XIX. století
je‰tû Paul Plinzner, hlásající „absolutní pﬁiuzdûní“. Potom je pomûrnû dlouho klid
a koÀsk˘ vaz jako nejvy‰‰í místo s nosem
ponûkud pﬁed kolmicí jsou pro pﬁijeÏdûného konû povaÏovány za ideál. AÏ v 70. letech XX. stol. má na parkuru s extrémnû
zarolovan˘mi koÀmi úspûch olympijsk˘
vítûz Alwin Schockemöhle a v následující
dekádû také olympijská vítûzka na obdélníku Nicole Uphoff. Nehlásají Ïádné teorie,
nevyz˘vají k následování. Prostû tak jezdí
a vítûzí. Neúnosnou se metoda stává aÏ
v rukou jezdcÛ, kteﬁí se nemají „kam vrátit“,
kdyÏ pﬁekroãili míru, protoÏe nemají tzv. klasické základy. To je problém veleúspû‰n˘ch
protagonistÛ dne‰ní nizozemské drezurní
‰koly.
V opozici k „rollkur“ se objevují nejen
Klaus Balkenhol ãi Kyra Kyrklund s jejich
stﬁízlivou sportovní normalitou, ale v˘znamn˘ hlasatel dÛrazu na vzpﬁímení konû Philippe Karl. Podtrhávám ho proto, Ïe nejenom jezdí, ale o tom „jak se to má jezdit“
pí‰e závaÏné knihy. A tak se nám Fillis skrytû vrací.
James Fillis vydal své stûÏejní dílo r. 1894
pod názvem „Základy drezury a jezdeckého
umûní“, do nûmãiny knihu pﬁeloÏil jeho Ïák
Goebel. Prusk˘ dÛstojník Goebel doprovázel
Fillise po dva roky své neplacené dovolené
po evropsk˘ch cirkusech, aby si Fillisovu
metodu osvojil, a svého Mistra bezmeznû
obdivoval. Jin˘ Nûmec, Louis Seeger, si
v‰ak dal práci a napsal pamflet „Pan Fillis
a jeho umûlecké kousky“, kde nazval Fillise
‰arlatánem.
Fillis se na sklonku své kariéry stal ‰éfem
Carské jezdecké akademie v Petrohradû
a ovlivnil ruskou drezuru aÏ do dne‰ka.
Nejkorektnûj‰ím pﬁedstavitelem Fillisovy
‰koly byl v 60. letech XX. stol. Sergej Filatov, ostatní jezdili vût‰inou bez hﬁbetu

sv˘ch knih nenapsal a co z nûho dûlalo
nedostiÏného jezdce. Sedûl na koni v ponûkud „soukromém sedu“ a konû nepovaÏoval za chytrá zvíﬁata, aã jezdil v˘luãnû plnokrevníky s v˘jimkou jednoho araba a jednoho lipicána. Povrchní znalost Fillise
ãasto konãí u konstatování, Ïe cválal na
tﬁech nohou, tak se podívejme na Fillise
jiného, korektního a dodnes pﬁijatelného.
Fillis popisuje v˘uku letmého pﬁeskoku:
„Jakmile kÛÀ cválá se stejnou lehkostí
vpravo i vlevo, nechá ho jezdec podle libosti vpravo ãi vlevo nacválávat. Mimo to by
mûl kÛÀ umût zmûnit nohu, na kterou cválá

napravo a vydûsí se. Nepochopení poÏadavku vyvolá útûk. Musíme pﬁejít do kroku,
poãkat, aÏ se kÛÀ uklidní, a zopakovat pokus
je‰tû jednou. Opakovan˘ neúspûch beru
jako dÛkaz, Ïe kÛÀ není na pﬁeskok dobﬁe pﬁipraven˘. Vrátím se proto ke stﬁídavému
nacválávání, a to i kdyÏ narazím na potíÏe
pozdûji.
Stﬁídavé nacválávání s krokov˘mi prolukami pﬁeskok natolik usnadní, Ïe díky pﬁípravû
kÛÀ ãasto letmo pﬁeskoãí sám. Od jezdce se
jen ãeká, Ïe uÏ v okamÏiku zádrÏe starého
cvalu ohla‰uje nacválání nové na druhou
ruku.

Reformátoři jsou posedlí plošným šířením svých myšlenek
a jaksi věří, že vyvedou jezdectví z jeho obecné mizérie.
Nepovedlo se to dosud nikomu, obvykle ani přímí žáci nedosáhli
úrovně svých učitelů a jednu módu zase vystřídala druhá.
- to je tzv. pﬁeskok. Patﬁí k bûÏnému dennímu
jeÏdûní nejen na jízdárnû, ale i v terénu na
projíÏìce nebo za smeãkou.
Chceme-li napﬁ. ve cvalu vlevo obrátit
napravo, je prospû‰né nechat konû pﬁeskoãit
doprava. Takov˘ obrat je lehãí a bezpeãnûj‰í.
Pﬁeskok nutno nacviãit s velkou peãlivostí.
DÛkladná prÛprava je jedin˘m prostﬁedkem,
aby se kÛÀ pﬁeskok nauãil a zvykl si. Chvíle
pro nácvik pﬁichází, obecnû ﬁeãeno, kdyÏ je
kÛÀ ohebn˘, nenucen˘, poslu‰n˘ a pﬁedev‰ím pozorn˘ na pomÛcky.
Nacválám vpravo, jsem na pravé ruce. Po
nûkolika skocích zádrÏ, abych vzápûtí nacválal vlevo. Dbám, aby kÛÀ zÛstal rovn˘. Opakuji, aÏ nabydu dojmu, Ïe kÛÀ je lehk˘ v ruce
a pﬁi nejti‰‰ím doteku holenû beze spûchu
naskoãí a udrÏí záì na rovné ãáﬁe. Abych si
byl rovn˘m konûm jist˘, pracuji asi metr od
stûny. Mít konû rovného je velmi obtíÏné.
Pro nacválání musí staãit postavit konû
k ruce a zapÛsobit holenûmi. Potom nacválám zase vpravo a poãkám, aÏ se kÛÀ docela
uklidní, abych následnû chodil 1 - 2 minuty
krokem. Stﬁídám nacválání a cval na obou
nohách a poãet mezikrokÛ postupnû omezuji tak, Ïe od pûti mezikrokÛ se dostanu aÏ ke
dvûma a nakonec k jednomu mezikroku.
KÛÀ pak témûﬁ zastaví, aby hned naskoãil na
druhou nohu. Letm˘ pﬁeskok v‰ak nesmí mít
ani tuhle pauzu. K tomu kÛÀ musí dozrát.
Zmûna pomÛcek pro pﬁeskok musí probûhnout mimoﬁádnû rychle a zároveÀ
mûkce, bez cuknutí, bez pﬁekvapení. Zaãí-

VÏdycky, kdyÏ jsem si vzal dost ãasu na pﬁípravu, podaﬁil se letm˘ pﬁeskok hned napoprvé. Ale i kÛÀ, kter˘ nûkolikrát za sebou
pomÛcky pro pﬁeskok nepﬁijal, ho nakonec
úspû‰nû udûlá. Je to dÛvod sesednout, konû
pohladit a vrátit do stáje.
V pﬁí‰tí hodinû cviãení opakuji a ani dál
program nemûním, dokud pﬁed rohem kÛÀ
lehce nepﬁeskoãí z levé na pravou nohu.
Teprve potom mûním ruku a uãím konû na
levé ruce pﬁeskoãit zprava do leva. Vyh˘bám
se pﬁeskakovat poﬁád na stejném místû, aby
kÛÀ nepﬁi‰el na nápad pﬁeskoãit sám od
sebe vÏdycky, kdyÏ tudy prochází. KdyÏ jsem
v rozích s pﬁeskokem z kontracvalu úspû‰n˘,
nechám konû pﬁeskoãit na rovné ãáﬁe.
KÛÀ je zvíﬁe zvyku, proto je dobré vyh˘bat
se provádûní cvikÛ na jednom a tom samém
místû nebo v ustáleném poﬁadí. Zpoãátku
takov˘ postup neuvûﬁitelnû ulehãuje drezuru, ale pokud se nám to vymkne a kÛÀ se
nakonec natolik osamostatní, Ïe nabízí cviky
tam, kde je zvykl˘ a také v ãase, kdy je zvykl˘, nelze mluvit o pﬁijeÏdûném koni.“
Tolik malá ukázka Fillisova textu, kter˘
jsem pﬁevedl do moderního jazyka tak, aby
zachoval ducha originálu a nemátl ãtenáﬁe
tím, Ïe autor nacválá s pﬁevahou vnitﬁní ruky
a vnûj‰í holenû. Má to nûkteré pﬁednosti
a nûkteré nedostatky, jako ostatnû metoda
opaãná, praktikovaná u nás. S pﬁijeÏdûn˘m
konûm se stejnû nacválává tak, Ïe na to prostû jen pomyslíte.
MVDr. Norbert Záli‰
Jezdectví 10/2007
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