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PŘEDVÁDĚNÍ KONÍ NA PŘEHLÍDKÁCH A VÝSTAVÁCH
Správné předvedení koně na přehlídce nebo výstavě může ovlivnit i hodnocení, proto je dobré věnovat
mu patřičnou pozornost. Dá se říct, že majitel může neodborným předvedením svého koně i poškodit.
Zvlášť důležité je to při předvedení v pohybu. Proto je dobré, když začneme s koněm pracovat na ruce
již od mládí a naučíme jej jednak korektně zastavit a chvíli vydržet stát a pak jít pravidelně krokem,
klusem i prodlouženým klusem.
Co by měl tedy vědět každý, kdo chce svého koně dobře předvést? Koně předvádíme většinou na
uzdečce s udidlem. Některá plemena (např. arabské koně) předvádíme na speciálně upravené uzdečce
bez udidla. Pokud předvádíme mladé koně, vybereme tupé nebo gumové stihlové udidlo, abychom koně
co nejméně rušili v hubě, ostatní na takovém, na jaké jsou zvyklí. Předvádíme na otěžích nebo do udidla
zapneme oblouček, do kterého potom zapínáme vodítko, aby udidlo působilo na oba koutky
rovnoměrně. Není vhodné zapínat vodítko do vnějšího kroužku a protahovat jej vnitřním. Na otěžích
předvádíme koně, kteří ochotně spolupracují.
Pokud koně vedeme, jdeme po jeho levém boku v úrovní předních končetin, vodítko držíme v pravé
ruce asi 20 cm pod bradou koně, u dobře ovladatelných koní i níže. Konec vodítka nebo otěží držíme
v levé ruce. Ovladatelné koně můžeme předvádět i tak, že složíme otěže v pravé ruce tak, aby ukazovák
a prostředník byly mezi otěžemi, otěže prochází dlaní a jejich konec vrátíme zpět do dlaně, necháme jej
asi 30 cm přesahovat a volně viset, dlaň pevně sevřeme a palec přitiskneme na otěže. Takto složené
otěže držíme opět asi 20 cm pod bradou. Koně obracíme zásadně doprava (od sebe), můžeme si pomoci
přiměřeným zvednutím levé ruky. Je vhodné jít stejnou nohou, jako jde kůň, není to však podmínkou.
Koně přivedeme na určené místo a postavíme ho do zootechnického postoje tak, aby měl hlavu
obrácenou vlevo od posuzovatele. Postavíme se před něj, otěže vezmeme do obou rukou, vodítko držíme
stejně. Neomotáváme ani nenavlékáme otěže nebo vodítko kolem zápěstí. Koně postavíme tak, aby měl
levou přední končetinu předkročenu a levou zadní zakročenu. Pak představíme koně (jméno, otec,
matka) a předvádějícího a dbáme na to, aby měl kůň hlavu přiměřeně vysoko (podle nasazení krku) a
aby stál stále na všech čtyřech končetinách tak, jak jsme jej postavili. Posuzovatel koně posoudí a dá
pokyn k předvedení v kroku a klusu.
Na přehlídkách a výstavách se předvádí většinou na trojúhelníkové dráze o rozměrech 25 x 30 x 25 m.
Posouzení stojícího koně provádíme zpravidla u vrcholu trojúhelníku. Provedeme proto obrat vpravo a
jdeme středem trojúhelníku krokem, rovně od posuzovatele až k točnému bodu, otočíme doprava a
jdeme přímo proti posuzovateli. Když vyjdeme ven, otočíme koně opět vpravo a jdeme po
trojúhelníkové dráze jednou kolem v kroku a jednou v klusu. Na přeponě předvedeme výrazně prostorný
krok a klus. Abychom ale koně v rohu otočili, musíme včas zpomalit a vést koně tak, aby obrat nebyl
příliš prudký. Pak koně zastavíme opět před posuzovatelem a vyčkáme dalších pokynů.
Při nácviku je vhodné, když koně na začátku prodloužení pobídne pomocník koně bičem. Způsob
pobídky je závislý na temperamentu koně a jeho zkušenosti. Proto je nutný citlivý přístup. Někdy stačí
bič jen ukázat.
Předvádějící má být vhodně oblečen. Dnes již není podmínkou jezdecké oblečení, i když jej můžeme
použít. Lepší jsou dlouhé kalhoty, nejlépe světlé, a tričko. Vhodná je sportovní obuv, protože je v ní
jistější pohyb, zejména při předvedení v prodlouženém klusu.
Dobře předvedený kůň je tou nejlepší vizitkou každého chovatele.

