
Zhodnocení šlechtitelského programu 

plemeno minihorse  v České republice za rok 2014 

 

Chovný cíl plemene minihorse 

Plemeno Mini horse 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 a 
hlavně v zápřeži. Použití v zápřeži 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 

Účelem Šlechtitelského programu (ŠP) je zabezpečit cílevědomé a soustavné 
zdokonalování genetické úrovně celé populace v požadovaném směru. 
Předkládaný Šlechtitelský program plemene Minihorse stanoví 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 (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 

V posledních dvou letech je enormní nárůst počtu koní zapsaných v plemenné 
knize minihorse. Je to výsledkem nejen popularity plemene, ale především 

snahy většiny členů Asociace chovatelů miniaturních koní , ukázat, že minihorse 
není pouze atraktivní ozdobou zahrady,ale dokáže být sportovním koněm 

v pravém slova smyslu. Toto dokazují počty koní zapsaných v plemenné knize 
minihorse. Zatímco v roce 2013 bylo v plemenné knize zapsáno 40 miniaturních 

koní, koncem roku 2014 to bylo 60koní 

V roce 2014 byli do plemenné knihy zapsáni 3 hřebci, všichni tři příslušníci 
plemeni American miniature horse 

Nově zařazení hřebci 

Jméno 
příslušnost 
k plemeni 

datum 
narození

 
získané 
body 

Moritzbergs Fancy Buck AMHA 2010 7,4 
Sonoita Believes In Invader AMHA 2007 7,5 
Rose Dancing Gypsy AMHA 2011 7,4 
 

V plemenné knize hřebců je zapsáno celkem 35 miniaturních hřebců. 

 



Nově zařazené klisny 

Jméno 
příslušnost 
k plemeni 

datum 
narození získané body 

Judy pony 2011 8.6 
Cherrywood Charlotte BMHS 1999 8.0 
Jitte van de Wolfskuil miniA 2004 7.1 
Mek Mountain Parel Ely NMPRS 2000 6.9 
Kaya MiniH 2011 8.1 
Carmen MiniH 2011 7.5 
Angel van de D&D 
Hoeve NAS 2001 7.3 
Lollipop Lala miniA 1999 7.4 
Kaitlin v.h.Kosterhof miniA 2003 8.3 
Iris van Fonteinwei NMPRS 2004 7.5 
SB's Treasure v.d.D&D 
Hoeve NMPRS 2009 7.1 

 

Chovná populace  

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. Pro srovnání nám může 
posloužit tato tabulka. 

 

British Riding Pony (Britský 
jezdecký Pony)  

 
Na snímku je miniaturní kůň ( 

miniaturní plnokrevník) 



 

 

 

Levý, pravý i prostřední obrázek: 
klasický Výstavní Hunter, má 

dostatek substance, dostatek kostí a 
přesto kvalitní a rovné kosti 

 

 

Výše AEMH (angloamerický 
minihorse)je klasický kůň střední 
váhy na výstavě pro Hunter typ s 

dostatečnou kvalitou kostí, dobrým 
hrudníkem, ale je více pracovní typ  

 

Výše AEMH se vystavoval ve třídě 
lehká až střední váha na výstavě 
pro Hunter. Má trochu více kostí 

než TB typ, ale je stále velmi 
kvalitní. 

 

Výše AEMH se vystavoval ve 
třídě střední váha na výstavě pro 

Hunter, se značnou kvalitou kostí, 
hrudníku a lehce pracovní typ 

 

Na snímku nahoře je klasický 
"nativní = přírodní" typ miniaturního 

koně. Toto je výborný příklad. 

Knižní obrázek původního Fell 
Ponyho 

 

Přestože na obrázku zde je 
dovezený, DNA registrovaný kůň 

jako Falabella, je to perfektní 
příklad PŮVODNÍHO TYPU 



 

Vzdělávání: 

V roce 2014 se Asociace chovatelů miniaturních koní věnovala samozřejmě také 
vzdělávání svých členů, a navázala na tuto úspěšnou činnost v předešlých letech. 

Protože za velmi důležité považujeme vést své členy k aktivní práci 
s miniaturními koňmi, byl to především  
vozatajský seminář s Jiřím Křížem 

(více mistrem republiky , úspěšným účastníkem Mistrovství světa v jednospřeží) 

 

 



Dále pak Veterinární seminář s MVDr. Michaelou Vojtkovou 
na téma vnitřní parazité 

  

 

Propagace plemene minihorse za výstavách a dalších akcích. 

Nedílnou součástí zhodnocení chovatelského snažení je předvedení miniaturních 
koní na výstavách. V roce 2014 se miniaturní koně předvedli na několika 

významných akcích: 

jezdecký 
festival Lysá 
nad Labem 

 

 

  



Koně pro 
Kapku naděje 

charitativní 
akce 

 

 

Výstava 
ASCHK 

Lysá nad 
Labem 

  

 



Noční show  

Lysá nad 
Labem 

 

 

Velká cena 
Cavalletto 

malých koní 

II.ročník 

 

 

 



Národní šampionát 

3. ročník samostatného Národní šampionátu miniaturních koní se konal v srpnu 
v Litohošti u Pacova. Rozhodčí Karen Hamilton- Smith z Anglie. 

Kompletní výsledky jsou na oficiálním webu našeho spolku 
www.achmk.cz 

V tabulce přehled nejvýznačnější ocenění  z Národního šampionátu 

Národní JUNIOR 
SUPREME 

CHAMPION 

Moonlight Sampson Acro Star 

majitel: Acro Farm, J.&A. Podzemských 
handler: Pavlína Klímová 

Národní Amateur 
Supreme champion 

sekce A do 34inch 

D & D´Sonic Boom Acro 

majitel: Acro Farm, J.&A. Podzemských 
handler: Jarmila Podzemská 

http://www.achmk.cz/


Národní Amateur 
Supreme champion 

sekce B do 38inch 

Royal Kiekes Queen 

 
majitel: Jezdecká stáj Royal liberty, Veronika Vonková 

handler: Veronika Vonková 

Národní Appaloosa 
Supreme champion 

sekce A+B 

Moonlight Sampson Acro Star 

 
majitel: Acro Farm, J.&A. Podzemských 

handler: Jarmila Podzemská 

Národní Open 
Supreme champion 

sekce A do 34 inch 

SBH Brokers Golden Girl  

 
majitel: Vanderyt Ludo  handler: Vanderyt Ludo  Belgie 



Národní Open 
Supreme champion 

sekce B do 38 inch 

SBH Brokes Mystery  

 
majitel: Vanderyt Ludo  handler: Vanderyt Ludo  Belgie 

Národní Jumping 
champion  

sekce A do 34 inch 

Yvo 

 
majitel: Acro Farm, J.&A. Podzemských 

handler: Jarmila Podzemská 

Národní Liberty 
champion 

sekce A do 34 inch 

D & D´Sonic Boom Acro 

 
majitel: Acro Farm, J.&A. Podzemských handler: Jarmila 

Podzemská 

 



Národní Liberty 
champion 

sekce B do 38 inch 

Jamie van Alana 

 
majitel: Lenka Pasternaková  , handler: Veronika Vonková 

Národní Driving 
champion 

sekce A do 34 inch 

Judy 

 
Majitel: Ing. Ludmila Kavánková handler: Ludmila Mazurová  

Národní Driving 
champion 

sekce B do 38 inch 

Trix v.d. Schoolsteeg  

 
 

Majitel: Cavalletto, Eva Véghová, Handler: Eva Véghová  

 



Národní Obstakle 
champion 

 

Hitstar van Alana  

 
majitel: Jezdecká stáj Royal liberty, Veronika Vonková 

handler: Veronika Vonková 

Národní Versatility 
champion  

(driving + jumping + 
hatr ) 

Yvo 

 
majitel: Acro Farm, J.&A. Podzemských 

handler: Jarmila Podzemská 

 

 



Honor roll 2014 

Každoročně vyhlašujeme TOP 5 nejúspěšnějších koní v haltrových třídách 
v sekci A i sekci B, poprvé se vyhlašovali i nejúspěšnější koně performance ( 

sportovních tříd). V tabulce přehled alespoň absolutních vítězů. 
 

Absolutní 
vítěz TOP 
HONOR 

ROLL 2014 

nejúspěšnější 
haltrový 

minihorse 
výstavní 

sezony 2014 

D & D´Sonic Boom Acro 

majitel: Acro Farm, J.&A. Podzemských 

Absolutní 
vítěz TOP 
HONOR 

ROLL 2014 

nejúspěšnější 
performance 

minihorse 
závodní sezony 

2014 

Trix v.d. Schoolsteeg 

 
Majitel: Cavalletto, Eva Véghová, Handler: Eva Véghová  

 



Zkoušky z výkonnosti 
 

Rada plemenné knihy minihorse, v průběhu druhé poloviny roku se věnovala 
přípravě řádu a metodiky výkonostních zkoušek minihorse, které se budou 
poprvé realizovat v roce 2015. Zkoušky výkonnosti mají prokázat genetickou 
fixaci výkonnostních vlastností minihorse v těchto dvou úlohách: 

1. Prokázat výkonnost v dané úloze v zápřahu 

2. Prokázat výkonnost ve skocích ve volnosti 

 

 

Závěr 
Metody plemenitby vedou ke zlepšování chovné populace a naplňují požadavky 

chovného cíle. 

 

Zpracovala: Jarmila Podzemská , Ing. Jan Végh 

 

 
 
 

 


