
Multimediální prezentace 

národních plemen koní



Seznam plemen

• Český teplokrevník

• Moravský teplokrevník

• Kůň Kinský

• Starokladrubský kůň

• Českomoravský belgický kůň

• Slezský norik

• Huculský kůň

• Český sportovní pony
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ČESKÝ TEPLOKREVNÍK (ČT) 

• Původ: střet nejrůznějších plemen z vojenských 

hřebčínů - plnokrevní, polokrevní, arabští a 

angloarabští plemeníci

• Využití: všestranné

• Charakter: přiměřený temperament, mírné 

povahy

• Vlastnosti: dlouhověký, dobře krmitelný, 

učenlivý



Plemenný hřebec ČT



Klisna ČT



ČESKÝ TEPLOKREVNÍK (ČT) 

• Exteriér: silné končetiny, výrazný kohoutek,

ušlechtilá hlava

• Výška v kohoutku: 165 – 175 cm

• Zbarvení: převážně hnědáci nebo ryzáci, ale

vyskytují se ve všech barevných variacích včetně

strakošů (trend moderní doby)



Plemenný hřebec ČT



Klisna ČT



Klisna ČT s hříbětem



Hříbata ČT



Hřebec ČT - strakoš



MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK 

(FURIOSO)

• Původ: genetický fond tvořen převážně geny 
původních rakousko – uherských polokrevníků

• Využití: všestranné

• Charakter: přiměřený temperament, ochota k 
práci

• Vlastnosti: tvrdá konstituce, snadno krmitelný



Hřebec moravského teplokrevníka
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MORAVSKÝ TEPLOKREVNÍK 

(FURIOSO)

• Exteriér: středně velký rámec, ušlechtilá hlava, 
výrazný kohoutek

• Výška v kohoutku : 159 – 167 cm 

• Zbarvení: převážně hnědáci, mohou být ale i 
ryzáci, bělouši či vraníci
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PLEMENNÝ VÝŽEH
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Hřebec moravského teplokrevníka
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KŮŇ KINSKÝ (KK)

• Původ: chlumecké panství roku 1832

• Využití: původně parforsní hony, dnes od 
skokového přes drezúrní ježdění

• Charakter: příjemný temperament

• Vlastnosti: snadná jezditelnost, výborný 
charakter



Mladý hřebec KK



KŮŇ KINSKÝ (KK)

• Výška v kohoutku: 160 – 170 cm

• Zbarvení: isabely, plaváci, žluťáci ale i ryzáci a 
hnědáci

19



PLEMENNÝ VÝŽEH
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Hřebec KK



Klisna KK



STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ

• Původ: chov založen císařem Rudolfem II. -
křížení domácích klisen se starošpanělskými a 
staroitalskými hřebci

• Využití: tažní a kočároví koně, jízdní policie, 
ceremoniální akce, vozatajský sport

• Charakter: klidný vyrovnaný temperament, 
dlouhověkost, pozdní dospívání

• Vlastnosti: citlivost, jemnost, vytrvalost



Starokladrubský kůň v zápřahu



STAROKLADRUBSKÝ KŮŇ

• Exteriér: nejtěžší teplokrevník, velký rámec, 
ušlechtilý, těžká hlava s klabonosem, 
mohutný, klenutý krk, méně výrazný kohoutek, 
široký hrudník, mohutná záď

• Výška v kohoutku: 165 – 175 cm 

• Zbarvení: bělouši, vraníci; hříbata běloušů se 
rodí v tmavé barvě a postupem života vybělují
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PLEMENNÝ VÝŽEH
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Plemenný hřebec starokladrubského koně -

vraník



Plemenný hřebec starokladrubského 

koně – vraník (detail klabonos)



Klisna starokladrubského koně 



Klisna starokladrubského koně 



Hřebec starokladrubského koně - bělouš 



Hřebec starokladrubského koně 



Klisna starokladrubského koně 



Klisna starokladrubského koně - bělouš



Starokladrubský kůň pod sedlem



ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ 

(ČMB)

• Původ: šlechtěný na Moravě a v Čechách od 
roku 1880 z Belgických koní; vznik „českého a 
moravského chladnokrevníka“ - spojení při 
ustanovení plemenné knihy pro 
českomoravského belgického koně

• Využití: zvláště v těžkém tahu

• Charakter: spolehlivost, ovladatelnost

• Vlastnosti: náročnější na kvalitu výživy



Plemenný hřebec ČMB



Klisna ČMB



ČESKOMORAVSKÝ BELGICKÝ KŮŇ 

(ČMB)

• Exteriér: relativně ušlechtilé tělo – přesto 
mohutná, velká ušlechtilá hlava, výrazné chody, 
výžeh plemenné příslušnosti (levé stehno)

• Výška v kohoutku: 155-165 cm 

• Zbarvení: převaha ryzáků, hnědáci i vraníci
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PLEMENNÝ VÝŽEH
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Plemenný hřebec ČMB 



Plemenný hřebec ČMB



Plemenný hřebec ČMB



Plemenní hřebci ČMB



Klisna ČMB



Klisna ČMB



Klisna ČMB



Klisna ČMB s hříbětem



Hříbě ČMB



SLEZSKÝ NORIK

• Původ: překřižováním norického koně z oblasti 
Alp na české chladnokrevné klisny

• Využití: pracovní kůň, hippoterapie

• Charakter: klidný, ovladatelný

• Vlastnosti: pracovitý, nenáročný, odolný, dobře 
krmitelný



Plemenný hřebec slezského norika



Klisna slezského norika



SLEZSKÝ NORIK

• Exteriér: chladnokrevný kůň, velká hlava –
často klabonosá, mohutné tělo – tvrdá 
konstituce, menšího vzrůstu než ČMB

• Výška v kohoutku: 150 – 160cm

• Zbarvení: nejvíce ryzáci, méně hnědáci, vzácně 
vraníci
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PLEMENNÝ VÝŽEH
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Plemenný hřebec slezského norika



Klisna slezského norika



HUCULSKÝ KŮŇ

• Původ: pravděpodobně vznikl z původních 
tarpanovitých koní

• Využití: pod sedlem převážně rekreačně, v 
tahu, hippoterapie

• Charakter: klidný a přátelský, často ale 
tvrdohlavý

• Vlastnosti: odolný a nenáročný



Klisna huculského koně



Klisna huculského koně



HUCULSKÝ KŮŇ

• Exteriér: silná hrubší kostra, hustá hříva a 
kštice, bohatý ocas, často úhoří pruh a 
zebrování na končetinách (vliv tarpana)

• Výška v kohoutku: 130 - 140cm 

• Zbarvení: původně šedé nebo plavé, dnes 
převládá hnědé; většinou bez odznaků
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PLEMENNÝ VÝŽEH
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Hřebec huculského koně



Klisna huculského koně



Klisna huculského koně



ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY (ČSP)

• Původ: kříženci sportovních koní malého 
rámce s poníky velšského typu

• Využití: všestranné – zápřah, rekreační ježdění, 
ale i sportovní využití

• Charakter: ovladatelnost, ochota k práci

• Vlastnosti: odolný, nenáročný



Valach ČSP



ČESKÝ SPORTOVNÍ PONY

• Exteriér: malá hlava s malýma ušima a 
širokými nozdrami, nevýrazný kohoutek, široký 
hrudník

• Výška v kohoutku: 111 – 148 cm 

• Zbarvení: všechny rozeznávané barvy
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PLEMENNÝ VÝŽEH
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Hřebec slovenského sportovního ponyho 

– zušlechťování plemene ČSP 



Klisna ČSP



Klisna ČSP
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