
ZHODNOCENÍ ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU PRO PLEMENO
MINIHORSE V ČESKÉ REPUBLICE ROK 2019
Chovný cíl plemene minihorse
Plemeno Minihorse vzniklo převážně v Anglii a USA přirozenou chovatelskou snahou
vyšlechtit kuriózní plemeno koní malého vzrůstu. Cíl šlechtění směřoval k miniaturizaci
plemene při dodržení pevné konstituce, harmonického souladného zevnějšku a pevného
zdraví bez jakýchkoliv znaků případného přešlechtění a následné degenerace. Chovným
cílem je udržet tento stav s důrazem na celkově korektní exteriér bez vad končetin, postojů
a mechaniky pohybu, dobře krmitelný a zdravý, klidného temperamentu, ochotného a
spolehlivého charakteru tak, aby toto plemeno bylo ideálním koněm pro zájmový chov. Není
však vyloučeno jeho ukázkové použití, resp. předvádění dle možnosti pod sedlem, v zápřeži či
jiném sportovním odvětví. Toto sportovní využití a zápřež je v současné době v ČR již
prezentováno na chovatelských výstavách koní.
Chovný cíl se naplňuje formou čistokrevné plemenitby, příliv genů jiných plemen je
nepřípustný.
Šlechtitelský program plemene minihorse
Minihorse je zmenšený velký kůň. Je jedním z mála plemen koní, kde není zcela striktně
stanoven plemenný typ. Může být zmenšením koně jezdeckého, arabského, ale i přírodního
(původního) typu plemene. Účelem Šlechtitelského programu (ŠP) je zabezpečit cílevědomé a
soustavné zdokonalování genetické úrovně celé populace v požadovaném směru.
Předkládaný Šlechtitelský program plemene Minihorse stanovuje standard plemene, metody a
postupy šlechtění a je vodítkem pro usměrňování Šlechtitelského programu u jednotlivých
chovatelů. Minihorse je chován především pro svoji nenáročnost a malý vzrůst. Má široké
možnosti využití pro zájmový chov a dle možností i pro agroturistiku a sportovní účely
( ojediněle pod sedlo pro zájemce z řad velmi malých dětí, do lehké kočárové i
pracovní zápřeže, ale rovněž i do jumpingu, což je mini parkur na ruce).
Plemeno Minihorse plně zapadá do skladby plemen koní chovaných ve světě i u nás.
Chovná oblast plemene Mini horse v České republice zahrnuje území celého státu.
Početní stav populace Stejně jako v předchozích letech zaznamenáváme nárůst počtu koní
zapsaných v plemenné knize minihorse.
Viditelná je snaha o příliv koní importovaných, ale v posledních letech i několik desítek koní
odchovaných již v ČR.
Rok 2013 ……………………………….. cca 50 miniaturních koní v PK
Rok 2014 ……………………………….. cca 90 miniaturních koní v PK
Rok 2015 ……………………………….. cca 150 miniaturních koní v PK
Rok 2016 ………………………………..cca 230 miniaturních koní v PK
Rok 2017 …………………………………cca 385 miniaturních koní v PK
Rok 2018 .………………………………..cca 475 miniaturních koní v PK
Rok 2019 ………………………………..cca  520 miniaturních koní v PK



V roce 2019 se konala 1 Licentace hřebců a svody klisen a valachů.
1. Licentace a svod 20.5.2019 v Opřeticích, Přihlášeno bylo 22 koní. Nejlepším plemenným hřebce 
se stal AH Eastsides Cream of Crop
Nejlepší klisnou pak Samba Cavalletto.

.
V plemenné knize hřebců je k 1. 1. 2020  zapsáno celkem 49 plemenných hřebců oprávněných k
plemenitbě.
Vzdělávání  
V roce 2019 se Asociace chovatelů miniaturních koní věnovala opět také vzdělávání svých
členů a navázala na tuto úspěšnou činnost z předešlých letech.
Protože za velmi důležité považujeme vést své členy k aktivní práci s miniaturními
koňmi, byl to především:

7. ledna 2019 Veterinární seminář s MVDr. Sedinskou 
seminář na vysoce odborné a přesto pro běžné chovatele srozumitené úrovni pojednával o 
reprdukční problematice koní, a správné poporodní péči o matku a hříbě.



23.+24. března 2019  Seminář s Ladislavem Jirgalou  zaměřený na vozatajství. Velmi hojná účas 
svědčí o tom, že využití miniaturních koní ať již v klasickém drivingu, vozatajském parkuru, ale i 
dalších vozatajských disciplínách je ideálním zaměstáním prominiaturního koně.
 
23. listopadu 2019 ve spolupráci s jezdeckými potřebami Cavalletto pak byl nejen pro majitele 
miniaturních koní určen výživový seminář. 

Propagace plemene minihorse na výstavách a dalších akcích po celé ČR
Nedílnou součástí zhodnocení chovatelského snažení je předvedení miniaturních koní na
výstavách. V roce 2019 se miniaturní koně předvedli na několika významných tuzemských
akcích.
2. ročník veletrhu FOR HORSE v rámci doprovodného programu veletrhu for Horse v Praze.



2. června 2019 Královice – posuzovatlem tříd miniaturních koní byl RNDr. Petr Dvořák. 
Nejúspěšnějšími miniaturními koňmi se stali v sekci A – Supreme champion klisna
Fame Black Swan Acro farm, a v sekci B Esme off the Fairy Tale ranch

Tradiční již 7. ročník Velké ceny Cavalletto malých koní 22. června 2019, téměř 50 koní , kteří se 
předvedli v mnoha výstavních i sportovních disciplínách.

Národní šampionát Amerických miniaturních koní 4. ročník 17. srpna 2019 Opřetice
Otevřený Národní šampionát miniaturních koní 8 ročník 17. srpna 2018 Opřetice



Kompletní výsledky včetně bohaté fotogalerie jsou uvedeny na webu našeho spolku. 

Posuzovatelkou obou šampionátů byla pani Natalie Hudson – Velká Británie

Chovatelský den minihorse 21. září 2019 při výstavě Koně Lysá nad Labem. 



Více než 30 koní se úspěšně před zraky několika stovek diváků předvedlo v Lysé nad Labem. 
Následně pak i v doprovodném programu.

5. 10. 2019 Mini
Hubertova show 5.
ročník



7 km vyjížďka s koňmi ( pod sedlem, na ruce a především v kočáře, a několik sportovních tříd
pro malé koně). Byl rychlostní závod kolem barelů, vozatajský parkur, jumping.mladý vystavovatel.

Vyhodnocení nejúspěšnějších miniaturních koní sezony 2019



      







Závěr
Metody plemenitby vedou ke zlepšování chovné populace, její konkurence schopnosti vůči
Evropě a naplňují požadavky chovného cíle.
Zpracovala Jarmila Podzemská, schválila Rada plemenné knihy minihorse


