
Q U A R T E R   K O N J  

Občutek za uravnoteženost

Preden začnemo govoriti o konjevi strukturi, moramo spregovoriti o uravnoteženosti. To je  
okvir, v katerem je vse zgrajeno. »Vsi konji so bolj ali manj proporcionalni, niso pa nujno  
uravnoteženi.  Uravnoteženost  je  najbolj  pomembna karakteristika  v  konjerejski  selekciji.«  
(AQHA priročnik za sodnike, 1990)

Osnovni napotki za ugotavljanje uravnoteženosti pri konju:

1. Nagib  ramena
 Poglejmo konjevo okostje. Da začutimo nagib ramena, potipajmo in poiščimo lego lopatice 
na stiku s hrbtenico pod kožo (slika A).  Lopatica je z mišicami vedno pritrjena na istem 
mestu, vendar, če bi jo postavili bolj  strmo, kot je vrisana linija na sliki, bi se zaradi tega 
skrajšal vrat. V takem primeru se skrajša zgornji del vratu (greben vratu) in podaljša hrbet. Če 
pa bi bila lopatica v okostju nastavljena bolj položno, se bi podaljšal vrat in skrajšal hrbet. 
Sprememba nagiba, kota, pod katerim je lopatica pritrjena na hrbtenico, pa vpliva tudi na 
postavljenost medenice.
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2. Osnovna razmerja
Če  na  oko  težko  vidimo  ramenski  nagib,  poglejmo  razmerja.  Pri  idealno  zgrajenem  in 
uravnoteženem konju si želimo kratek zgornji del telesa (hrbet) in daljši spodnji del telesa 
(podtrebušje). Hrbet naj bi imel približno pol dolžine spodnjega dela. (slika B)

Pri vratu je nasprotno. Uravnotežen konj ima dolg zgornji del (greben vratu) in krajši spodnji 
del vratu. (slika C). Pri neskladnih konjih je razmerje skoraj 1:1, uravnoteženi konji pa naj bi 
imeli razmerje 1.5:1 ali celo 2:1, v korist grebena vratu seveda.
Zapomnimo si,  razmerja  med vratom in telesom so vedno povezana med sabo.  Če bomo 
opazili,  da ima konj  zgornji  in  spodnji  del vratu enak,  potem bomo videli,  da je tudi  pri 
proporcih telesa enako. 

Zakaj je to pomembno? Predstavljajmo si dva konja, enega visokega 140, drugega pa 160 
centimetrov. Normalno in povsem pričakovano bo višji konj imel tudi daljši vrat. Ampak, 
nižji  konj ima lahko fin dolg greben in kratek spodnji  del vratu. In višji  konj ima morda 
razmerje vratu 1:1. V tem slučaju je nižji konj bolj uravnotežen, čeprav ima krajši vrat. To je 
smisel uporabljanja osnovnih razmerij pri ocenjevanju konj.



Razmerja sama po sebi niso tako zelo pomembna, kot je pomemben njihov vpliv na ostale 
dele telesa. Bodimo pozorni, kaj nam govorijo naše oči. Če se nam ob pogledu na konja zdi, 
da ima dolg hrbet, potem bi moral imeti kratek greben vratu. In če temu ni tako, ocenimo 
konja še enkrat, ker smo najbrž nekaj spregledali.Trenirajmo svoje oko.

3. Kvadratasta zadnjica
Idealni zadnji del konja  (križ in stegno) deluje kvadratasto. V AQHA priročniku za sodnike 
je navedeno: » Kako so popolnjeni vogali kvadrata, je odvisno od pasme konja.« Vendar pri 
katerikoli pasmi iščemo dolg križ  in kolk. Arabci in Saddlebredi  so bolj ravni v križu. Oblika 
služi svojemu namenu: raven križ omogoči zadnji nogi višje dviganje. Kolk pa je še vedno v 
kvadratu. 
Idealen quarter konj ne bo nikoli napolnil desnega kota v kvadratu, ker želimo malo nagiba v 
križu. Pri takšni zasnovi lahko zadnja noga stopa bolj pod telo pri, za quarterje tako značilnih, 
obratih  in ustavljanjih. Če pogledamo sliko D, vidimo, da je od vrha kolka pa preko stegna 
navzdol kvadrat skoraj simetrično popolnjen. Tudi od korena repa na drugi strani in preko 
zadnjice, ki se steče v bedro je situacija dokaj podobna in skladna.



V prvem delu prispevkov o quarter konju (Kako dobro oko imate?) smo za primer dali veliko 
hišo iz rdeče opeke. Konjevo ogrodje moramo proučiti ravno tako kot bi proučevali betonsko 
konstrukcijo ali leseno tramovje. Pa naj gre za polnokrvnjaka ali hladnokrvnega konja, stvari 
so si dokaj podobne, ko enkrat nehamo gledati samo »rdeče opeke«. Uravnoteženost je enaka 
pri vseh pasmah konj. 



Ko enkrat vidimo »pod kožo«, konjevo strukturo,  in znamo oceniti uravnoteženost, potem se 
lahko začnemo pogovarjati o tem, kako oblika služi svojemu namenu. Če bi potegnili črto od 
vihra  preko lopatice do tal, bi se ujemala z mestom, kjer stopi kopito. Če bi bila ramena bolj 
strma, bi bil korak krajši (podatek, ki lahko pride prav, ko npr. stavite na galopskih dirkah). 
Noga nikoli ne stopi na tla pred nosom konja, konj glede na svojo zgradbo enostavno ne more 
stopiti dlje.

Povzetek:
oporne točke za ugotavljanje uravnoteženosti
- nagib ramena
- razmerje med zgornjim in spodnjim delom telesa
- razmerje med zgornjim in spodnjim delom vratu
- kvadratna oblika boka

Povzeto po članku The Big Balance Picture, 2/6, Christine Hamilton, AQHJ 03-06
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