
CENA SVAZU CHOVATELŮ KONÍ MORAVY A SLEZSKA 
PRO NEJLEPŠÍHO MLADÉHO VYSTAVOVATELE V OLOMOUCI 

Speciální výstavní třídy (SVT) jsou dnes již nedílnou součástí všech velkých chovatelských 
akcí, a proto nemohly chybět ani na Moravském šampionátu tříletých teplokrevných 
a chladnokrevných klisen, který se konal 6. 8. 2016 v krásném sportovním areálu Equine Sport 
Center v Olomouci – Lazcích. Děkujeme pořadateli – Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska 
(SCHKMS) a jmenovitě panu MVDr. Františku Horníkovi, že nám v programu této velké 
chovatelské události vyčlenil prostor, ve kterém jsme mohli odborné i laické veřejnosti některé 
ze speciálních výstavních tříd představit. Výstavu navštívilo velké množství diváků, což je 
bezpochyby důkaz dobře zvládnuté propagace. 

SVT mají své kořeny ve Velké Británii a mohou mít mnoho podob. Jedná se zejména o jezdecké 
a zápřahové třídy v anglickém stylu, ale do této skupiny patří i třídy Mladých vystavovatelů, 
jež jsou momentálně mezi dětmi a juniory v ČR nejoblíbenější. Speciální výstavní třídy jsou 
vlastně jakýmsi logickým pokračováním klasických chovatelských tříd na ruce, tvoří 
propracovaný a promyšleně odstupňovaný systém soutěží, umožňující zapojení všech 
věkových kategorií, od těch nejmenších dětí až po dospělé a zároveň chovatelům poskytují 
vynikající zpětnou vazbu z hlediska prověření pracovních vlastností vystavovaných poníků.  

Posuzování speciálních výstavních tříd se v Olomouci ujal pan MVDr. Josef Živníček, jako 
steward ve výstavním kruhu pracovala Rafífa Hamoudová. Všechny soutěže byly otevřeny pro 
čistokrevné shetlandské pony a velšské pony a WPBr s KVH do 137 cm. Zhruba 
ve čtyřhodinovém bloku jsme kromě tříd Mladých vystavovatelů  měli možnost vidět i dvě 
Lead Rein třídy, jízdu zručnosti s vodičem a paní Jana Ondřejová předvedla ukázku práce na 
oprati se shetlandskou klisnou Unity Domino. 

 
Ve třídách Mladých vystavovatelů tvoří velkou část hodnocení správná práce předvádějícího 
s poníkem. Je zcela neoddiskutovatelné, že právě tyto třídy hrají významnou úlohu v rozvoji 
českého výstavnictví. Našim dětem poskytnou nejen kvalitní základy, ale naučí je také správné 
a bezpečné manipulaci s koněm a z jejich řad pak v budoucnu mohou vzejít i noví chovatelé. 
Tohoto velmi důležitého propojení si je vědom i SCHKMS, který se rozhodl Mladé 
vystavovatele podpořit tím, že pro nejlepšího z nich věnoval speciální cenu. Dle věku 



předvádějících byli soutěžící rozděleni do 3 skupin, z nich vždy první dva umístění postoupili 
do finále. 

Nejprve do výstavního kruhu nastoupily nejmenší děti ve věku 4-6 let. Pro mnohé z diváků byla 
tato třída velkým překvapením, neboť zde viděli, že má-li dítě k dispozici přiměřeně velkého a 
dobře připraveného poníka, zvládne s ním mnohem více, než by si mnozí z nich dokázali 
představit. Vítězkou této skupiny se stala Veronika Vojkůvková (5 let) s klisnou Unity Domino 
z JK Valašsko. Tato zkušená reprezentantka shetlandských pony ve standartním typu je ideální 
partnerkou pro malé začínající děti a i přes to, že to byl první start malé Veroniky v Mladém 
vystavovateli, Unity s ní velmi ochotně spolupracovala, bez prodlení plnila všechny pokyny 
své předvádějící, což je v konečném hodnocení posunulo na první místo.  

 

Velice hezký výkon jsme viděli i v podání dvojice, která spolu soutěží již druhým rokem – 
Adélky Selyben (4 roky) a shetlandské klisny v mini typu Emmy van Portma Zathe 
(JK Hubička Telnice). Tato dvojice společně s tou předcházející také kandidovala na vítězství, 
ale nakonec obsadila druhou příčku, protože jejich předvedení v klusu nebylo tak klidné a 
pravidelné, jako u dvojice vítězné.  



 

Třetí místo si vybojoval další z nováčků v soutěži – Barbora Vaňková (6 let) ze stáje Phar Lap 
s bílým WPBr valachem Sharif. Barborka si při příštích startech musí pohlídat svoji správnou 
pozici jako předvádějícího vedle koně, protože se jí několikráte stalo, že Sharifa předběhla. Na 
čtvrté místo pan posuzovatel posunul pětiletou Rozálii Liďákovou se shetlandskou klisnou 
Chewvalley Iris z JK Valašsko. I pro Rozálku to byl první start v Mladém vystavovateli, a i 
když byla maličko nejistá a Iris se jí nepodařilo naklusat, vše ostatní zvládla velmi hezky. Pátá 
umístěná Šárka Kalvodová (5 let) s klisnou Ami (JS Anety Svobodové) neměla jednoduchou 
výchozí pozici, protože se v této dvojici jednalo o kombinaci nezkušeného předvádějícího a 
mladého nezkušeného ponyho. Na jejich výkonu bylo vidět, že komunikace mezi nimi ještě 
není na takové úrovni, jako u jejích soupeřů, což se v konečném důsledku také odrazilo na 
podaném výkonu. Ale žádný zkušený z nebe nespadl a my věříme, že se jejich výkony budou 
výstavu od výstavy zlepšovat. 

 



Ve druhém oddělení startovalo osm dvojic a věk předvádějících zde nepřekročil 10 let. V této 
silné konkurenci si nejlépe vedla Adélka Selyben, která předváděla WMP valacha Lledrith 
Dakota. V jejich podání jsme viděli kultivované předvedení, vhodně zvolené tempo, pravidelný 
a plynulý pohyb v klusu i klidné stání v řadě. Na druhé místo pan posuzovatel postavil 
Adrianku Horáčkovou (JK Ekkys) s klisnou Emma van Portma Zathe. Tato dvojice sklidila 
pochvalu zejména za velmi hezké předvedení v klusu a pěknou práci s poníkem.   

 

Třetí místo obsadila Viktorie Zerzoňová z JS Beáty Moštkové v Čeladné, která předváděla 
mladého tříletého valacha s atraktivním zbarvením palomino  polského chovu – Eslania's 
Andrew. Až na občasné předbíhání poníka a menší neklid při stání v řadě zvládl Andrew svoji 
premiéru ve výstavním kruhu na výbornou. Výkony dále umístěných soutěžících poznamenaly 
drobné chybičky, na jejichž odstranění by se mladí vystavovatelé měli při další přípravě 
zaměřit. Někteří z nich se potýkali se nesprávným tempem v klusových pasážích, které 
v extrémních případech vyústilo v tažení poníka za sebou. Jiní zase musí zapracovat na klidném 
stání v řadě. Pokud se soutěžící snaží před posuzovatelem upravit výstavní postoj, neměli by to 
dělat tak, že budou poníkovi tlačit na hlavu. 

Třetí skupina Mladých vystavovatelů sestávala ze soutěžících do 16 let. Do výstavního kruhu 
nastoupilo 8 dvojic, ale dokončilo ji pouze 7 z nich, neboť jedna dvojice byla vyloučena pro 
opuštění výstavního prostoru. Výkony v této kategorii již byly na velmi vysoké úrovni. 
Ukázkové předvedení, soulad a vhodně zvolené tempo v klusu nám předvedla reprezentantka 
Ranče Fouche Noemi Kalužová. Ta startovala s dvouletou klisnou WMP Trawel Rianou a 
vynikající výkon jim zajistil nejen vítězství ve skupině, ale i postupové místo do finále. Tomuto 
výkonu se velmi přiblížila i Kateřina Štěpánová s klisnou Trawel Reginou z Jarošova statku 
ve Studénce. Jediným drobným nedostatkem tohoto týmu bylo předvádění klisny na delší otěži, 
než by bylo vhodné. Při takovémto způsobu předvádění nemůže předvádějící v případě krizové 
situace rychle zareagovat, dostává se dále za přední nohy a hrozí nebezpečí úrazu. Třetí 
umístěná Markéta Svítilová vystavovala WMP klisnu Nebo Bridget Jones a společně soutěžily 
za hřebčín KVR Křivá Voda. Tato talentovaná juniorka předvedla velký cit pro práci s poníkem, 
dobrý výstavní postoj a z technického hlediska to byl asi nejlepší výkon dne, ale její klisna byla 
nesoustředěná a roztěkaná, což je nakonec odsunulo na třetí místo. U ostatních soutěžících by 



pan posuzovatel doporučil zapracovat na lepších přechodech, protože někteří z nich měli 
problém při vykročení, či naklusání. Dále by doporučil zaměřit se na dosažení potřebného 
tempa v klusu, protože někteří z poníků byli předváděni ve velmi pomalém, pro ně 
nedostatečném tempu,  nebo v tempu sice vyhovujícím, avšak nepravidelném. Pan posuzovatel 
v této třídě vyzdvihl vysokou připravenost mladého dvouletého shetlandského valacha Bailey 
Domino, jehož chování ve výstavním kruhu bylo bezchybné a ochota spolupracovat s člověkem 
úžasná, jen předvádějící držela vodítko v levé ruce a bičík v pravé ruce, což se pro výstavní 
třídy tohoto typu nedoporučuje. Následně přišlo na řadu finále a předání Ceny Svazu chovatelů 
koní Moravy a Slezska nejlepšímu z mladých vystavovatelů. Do závěrečného klání nastoupily 
první dvě umístěné dvojice ze všech tří oddělení. Vítězkou finále se stala Noemi Kalužová s 
Trawel Rianou, které přišel osobně hlavní cenu věnovanou SCHKMS předat předseda svazu 
pan MVDr. František Horník. 

 

Další část programu byla zaměřena na nejmenší kategorii dětí ve třídách Lead Rein, což jsou 
jezdecké třídy pro děti na poníkovi vedeném vodičem. Ve třídě pro shetlandské pony se utkaly 
čtyři týmy. Výběr vítězného týmu nebyl pro pana posuzovatele vůbec jednoduchý. Oba 
kandidáti na první místo předvedli své poníky velmi dobře, srovnatelné byly jezdecké výkony 
dětí, ochota poníků spolupracovat, jejich klidný projev ve výstavním kruhu i práce vodičů 
a souhra všech členů týmů. Nakonec tedy o umístění na prvních dvou příčkách rozhodly dvě 
věci: lehce neklidné stání Luciána v řadě a lepší typ klisny Emmy van Portma Zathe, proto 
v soutěži zvítězil tým z JK Hubička Telnice ve složení Adélka Selyben, Emma van Portma 
Zathe a vodič paní Eva Pecharová. Na druhém místě se umístil tým z JS Beáty Moštkové 
z Čeladné – Viktorie Zerzoňová, Lucián a vodič paní Beáta Moštková. Třetí umístěná Rozálie 
Liďáková s klisnou Chewvalley Iris a vodičem paní Michaelou Porubovou soutěžící za JK 
Valašsko ušla za poslední půlrok veliký kus cesty. Oproti květnovému startu v 1. kole MSRŠ je 
u Rozálky vidět zlepšení sedu, rytmizace vysedávání v lehkém klusu a také klidnější a nižší 
držení ruky. Iris v Olomouci opět získala velmi dobré hodnocení za typ a exteriér. Čtvrtou 
příčku obsadila Veronika Vojkůvková s Unity Domino a paní Janou Ondřejovou, další z týmů 
JK Valašsko. Veronika měla v Lead Reinu svoji premiéru, sice zatím ještě nevysedávala, ale 
velmi se snažila a bylo na ní vidět, že si soutěž opravdu užívá. Pan posuzovatel by doporučil 
vybrat pro tuto malou jezdkyni vhodnější sedlo, které jí umožní korektní sed a správné zaúhlení 
a přiložení holení. Unity Domino je velmi hezkou představitelkou standartních shetlandských 
pony, ale Chewvalley Iris předvedla ve výstavním kruhu lepší pohyb zejména v kroku. 



Do velšské Lead Rein třídy nastoupilo pět týmů. Vítězství si vybojovali zástupci JK Ekkys – 
Adrianka Horáčková, Lustoord Zita a vodič paní Kateřina Horáčková. Velkou devizou tohoto 
týmu je líbivý, dobře upravený a korektně předvedený poník, pěkný jezdecký projev malé 
jezdkyně a celkový soulad všech členů týmu. O druhé a třetí místo svedly boj týmy 
JK Trojanovice a JK hřebčína Suchá. Úspěšnějším v tomto klání byl nakonec trojanovický tým  
ve složení Tereza Valštýnová, Munbus Iene a vodič pan Jan Valštýn, kterému se lépe vydařilo 
předvedení v klusu na osmičce a vybojoval tak druhou příčku. Jako třetí se umístila Kristýna 
Veverková s valachem Moorkieker Goblin a vodičem paní Olgou Vávrovou. Jak Munbus Iene, 
tak Moorkieker Goblin obdrželi stejné hodnocení za exteriér a typ. Lauru Nikelovou jsme 
v Olomouci viděli netradičně v sedle WMP klisny Trawel Regina. Pětiletá Laura se v letošním 
roce zapojila do soutěží MSRŠ, kde ale startuje s menší klisnou Eponou. Trawel Regina 
má zhruba o 10 cm větší KVH, než Epona a disponuje také prostornější a elastičtější 
mechanikou pohybu, která byla zatím v klusu nad jezdecké možnosti malé Laury. Té by 
vzhledem k drobné postavě více vyhovoval shetlandský pony. Trawel Reginu se pan 
posuzovatel považuje za ušlechtilého a elegantního reprezentanta velšských horských pony. 
Prezentace WMP klisny Sary, kterou předváděla Sára Skulinová s vodičem paní Žanetou 
Skulinovou (Stáj Sarah Vendryně) nás velmi potěšila výrazně klidnějším projevem 
ve výstavním kruhu, což svědčí o pečlivé přípravě, ale v klusové části individuální úlohy 
zaznamenal pan posuzovatel nečistotu v chodu. 

Závěr sobotního odpoledne tvořila jízda zručnosti pro děti do 9 let na poníkovi vedeném 
vodičem. Soutěžící se museli vypořádat s překážkami typu odložení ve čtverci s oběhnutím, 
házení předmětů do  kyblíku, přenášení břemene, slalom, průchod zúženým prostorem 
a podobně. V této soutěži bylo důležité absolvovat celou trať bez penalizace, protože o pořadí 
rozhodoval počet dobrých bodů. S plným počtem dobrých bodů dokončily soutěž 3 týmy 
z jedenácti a o umístění na prvních třech místech pak rozhodoval čas. Vítězství v této soutěži 
si připsal trojanovický tým – Tereza Valštýnová, Munbus Iene a pan Jan Valštýn, jako druhá 
se umístila Kristýna Veverková, Moorkieker Goblin a paní Olgou Vávrovou z JK hřebčín Suchá 
a třetí místo si vybojovala Maya Skřidlovská se Sharifem a panem Pavlem Holešovským 
ze Stáje Phar Lap. 

Počasí nám přálo, krásné prostředí Equine Sport Center v Lazcích jen umocnilo příjemnou 
atmosféru, která v Olomouci panovala a my věříme, že by se SVT mohly do budoucna stát 
pravidelnou částí programu Moravského šampionátu tříletých teplokrevných 
a chladnokrevných klisen. Děkujeme SCHKMS i ASCHK ČR za příležitost a podporu. 

 

                                 Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, 8/2016 


