
 

 



 

 
Asociace chovatelů miniaturních koní ve spolupráci s Nadací na 

ochranu zvířat  pořádá 

 
 

Při Světovém dni zvířat. 
 
 

Výstava se koná v centráním parku Praha 4 Pankrác  
venkovní plocha!!! 

Adresa : Milevská , Praha 4 
  

Výstava je určená pouze pro členy Asociace chovatelů miniaturních koní. 
 

Všechny třídy se konají venku na travnaté ploše. 
 

veterinární přejímka : 11:00- 11:30   
 

začátek posuzování v  12:00  
ukončení akce cca 16:00 

 
rozhodčí: Denisa Vegter + Jan Frits 

ring steward: Romana Kinclová 
show manager + sekretář: Jarmila Podzemská 

fotograf: Šárka Veinhauerová 
 

uzávěrka online  přihlášek : 1.října  2015 do 20:00 
do tohoto data je nutné odeslat nejen přihlášku, ale mít zaplacené startovné. 

 
Oceněno bude prvních 5 koní v každé třídě. 

 
 

 



 

 



 

 
Propozice výstavy 

Propagační výstavy pro miniaturní koně, které pořádá Asociace chovatelů miniaturních koní jsou určeny 
pouze pro členy ACHMK. Přihlásit a předvádět koně ve výstavním kruhu může tedy jen člen naší 
sociace, koně který je v majetku také člena naší asociace. Výstava není otevřená pro ostatní majitele. 
Výstava je přístupná všem miniaturním koním, bez ohledu na příslušnost k plemenné knize ( může být 
AMHA, NMPRS , BMP,MH a podobně) , nebo to zda je minihorse s rodokmenem nebo bez rodokmenu.  
 
Propagační výstava je obvykle pořádána na atraktivním místě, s velkým množstvím diváků. Účelem je 
představit plemeno minihorse široké veřejnosti, proto výstavní třídy jsou opravdu velmi jednoduché, 
které zaručují že výstava nebude trvat celý den. 
 
Veterinární podmínky: Účast koní je podmíněna jejich dobrým zdravotním stavem. Veterinární dozor 
má právo nepřipustit koně ve špatném zdravotním stavu nebo bez předepsaných veterinárních zkoušek. 
Koně musí mít platný průkaz koně, platné vakcinační schéma a vyšetření krve na přesun s platností 6. 
měsíců pro koně všechny koně, vyjímku hříbat pod matkou. 
 
Vzhled koně: Koně musí být v dobré výstavní kondici, ostříhání ( protože se jedná o prezentaci plemene 
minihorse pro laickou veřejnost, proto není možné představovat medvědy v zimní srsti ) a především 
čistí  a to i v případě že se účastní „pouze“ pracovních tříd. Předvedení na výstavní-show ohlávce, 
rozhodně není možné předvádění na zabahněné stájové ohlávce. Nyní již v České republice jsou výstavní 
ohlávky bez problémů dostupné u hlavního sponzora našeho spolku Jezdecké potřeby Cavalletto ( 
www.cavalletto.cz ) . 
 
Oblečení vystavovatele : Je doporučeno vhodné , ideálně společenské oblečení ve výstavním kruhu ( 
pánové – oblek, dámy – kalhotový kostým, nebo westernový styl ). Nevhodné oblečení jsou šortky, trička, 
tílka, sukně a otevřené boty. Ring stevard může vykázat vystavovatele ,který bude nevhodně oblečen. 
 
Chování na výstavě : Jakákoliv krutost, hrubé zacházení nebo nehumánní zacházení s koněm ve 
výstavním kruhu, stáji nebo v prostoru výstavy je přísně zakázáno. Totéž platí na parkovištích a 
přilehlých prostorách. Za nevhodné chování je považováno i používání neslušných nadávek svému nebo 
dokonce cizímu koni, vše bude mít za následek vykázání z stavy a odejmutí třeba již získaného ocenění – 
výstavních titulů. 
Používání povzbuzujících přípravků nebo drog ovlivňující vystavování koně je zakázáno. 
 
Odpovědnost pořadatele: Pořadatel výstavy nebere žádnou zodpovědnost za nehody, poškození nebo 
ztrátu osobních věcí nebo koní na výstavě. 
 
Bezpečnost : Vzhledem k tomu, že se výstava koná v prostorách s větší počtem návštěvníků, dbejte 
prosím zvýšené bezpečnosti. Pokud víte, že Váš koník není zrovna přátelský  (což u minihorse pochybuji 
 ale přeci jen )  stůjte s koněm, mimo posuzování v ringu, více stranou. Jistě by k prezentaci plemene 
nepřispělo nějaké kopnuté nebo kousnuté dítě.  
 
Ustájení a ubytování: Pořadatel nezajišťuje ustájení pro koně a to ani výstavní ohrádky, rovněž ani 
ubytování. Vzhledem k tomu že předpokládaná doba trvání výstavy je krátká, není toto nutné. Koně 
proto na ruce nebo na vleku. Zajistěte si dostatečný počet pomocníků pro své koně. 
 
Výšky koní : Koně se  posuzují v sekci A – do 34 inch ( do 86,36cm)  a sekci B od 34inch do 38 inch 
(86,37cm- 96,52cm ) . 1 inch = 2,54cm 
Koně je nutné mít změřeného před uzávěrkou výstavy. Výška koní bude na každé výstavě orientačně, 
nebo v případě potřeby kontrolována. 
Pro správné zařazení je třeba se držet následujícího. 
Sekce A: • Odstávčata do 30 inch • Ročkové do 32 inch • Dvouletí do 33 inch • Tříletí  do 34 inch , čtyřletí 
a starší do 34inch 

http://www.cavalletto.cz/


 
Sekce B • Odstávčata 30-32 inch • Ročkové 32-36 inch • Dvouletí 33-37 inch • Tříletí 34-38 inch, čtyřletí a 
starší 34-38 inch. 
Poplatky na výstavu:  Poplatek za přihlášku každého koně je 500kč , bez ohledu na to, jestli se zúčastní jedné 
haltrové třídy, nebo i pracovní třídy. Přihlášení koně v den výstavy není možné ! 
 

Bankovní účet / kam zaslat poplatky  
Číslo účtu  107-7408240237  
Kod banky  0100  
Variabilní symbol  03102015  
Identifikace platby  Zároveň s přihláškou zasílejte 

potvrzení o zaplacení výstavního 
poplatku! Do poznámky k platbě uveďte 
jméno toho, kdo je vystavovatelem koně‘! 
Pokud platíte z účtu na jiné jméno, uveďte do 
poznámky v přihlášce také, nelze jinak 
idedentifikovat!  

Přihlášky  
a způsob platby  

S přihláškou každého koně je nutné zaslat 
jeho úplnou kopii rodokmenu! ( část kde je 
uvedeno jeho celé jméno, životní číslo atd, dále 
otec matka, a především strana, kde je uveden 
majitel koně! Pokud hlásíte koně do 
amatérských tříd, potom kopii nájemní 
smlouvy + potvrzení o zaplacení poplatku za 
nájem koně )  
Platba je možná pouze na bankovní účet 
klubu do data uzávěrky!  
Platba v den výstavy je možná pouze u 
dohlášených koní, nebo dohlášených tříd v den 
výstavy!  

 
Ocenění a tituly :  Bude oceněno prvních 5 koní v každé třídě ( stužkou) 

 
 

Vítěz každé třídy ( samozřejmě zvlášť hřebci+valaši a zvlášť klisny)  získá titul ŠAMPION Praha 2015 
Držitelé šampiónů se po skončení posuzování všech v pohlaví ( například všechny klisny s titulem šampión) 
nastoupí k posouzení o Nejlepší klisnu – obdrží titul GRAND ŠAMPION PRAHA 2015 V každé sekci ( tedy 
v sekci A i sekci B ) se vždy oba Grand šampióni utkají o titul SUPREM CHAMPION PRAHA 2015 
Názvem ocenění s místem konání  se tyto oddělí od titulů užívaných na námi pořádaných výstavách, které jsou 
otevřené pro všechny i nečleny našeho spolku. 
Obecná pravidla pro posuzování hatrových tříd: Třídy jsou vypsány společně pro hřebce i valachy, a dále 
pro klisny. V rámci toho, že výstava má mít pěkný rychlý spád rozhodčí neposuzuje zuby koní ani nekontroluje 
varlata hřebcům ( rozhodčí nemá vědět který kůň v dané třídě je který, natož aby věděl kdo je valach a kdo 
hřebec, a protože valaši nemusí mít standardní zuby ( často bývají valachy právě proto), proto urychlení se 
neposuzují zubů u všech koní).  
Koně nastoupí do své třídy podle pokynů ringstevarda podle katalogových čísel, na pokyn se všichni ve třídě 
předvedou v pohybu. Po té se postaví stranou a předvedou se každý jednotlivě. Rozhodčí určí pořadí prvních 5ti 
koní ve všech třídách.  Při posuzování o titul Grand šampión, nebo Supreme šampión je na rozhodnutí 
rozhodčího, zda se koně proběhnou jen  společně a rozhodne o pořadí, nebo zda bude požadovat koně předvést 
znovu jednotlivě. V haltrových třídách koně předvádí senior ( starší 18 let) pouze člen ACHMK, pro 
juniory jsou vypsané samostatné třídy, viz níže 
Pokud to bude možné a pořadatel akce umožní, budou Grand šampióni a Supreme šampióni ( nebo jen 
Supreme šampióni) slavnostně dekorováni v hlavním programu dané akce.  
 



 

Vypsané třídy :   Haltrové  
 
sekce A do 34 inch 
 

1. Klisny – hříbata pod matkou ( nejméně 3 týdny staré vystavují se společně s matkou) 
2. Klisny – odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce – 

vystavuje se bez matky) 
3. Klisny – roční 
4. Klisny – dvouleté 
5. Klisny – tříleté 
6. Klisny- čtyřleté a starší 

      7.   Hřebci a valaši – hříbata pod matkou  ( nejméně 3 týdny staří vystavují se společně s matkou) 
      8.   Hřebci a valaši - odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce –  
            vystavuje se bez matky) 

9. Hřebci a valaši – roční 
10. Hřebci a valaši – dvouletí 
11. Hřebci a valaši – tříletí 
12. Hřebci a valaši – čtyřletí a starší 

 
sekce B  více než  34 do 38 inch ( platí pro dospělé jedince, podívejte se výše, například dvouletý jedinec 
výšky 33 inch patří již do sekce B !!!) . 

13. Klisny- hříbata pod matkou ( nejméně 3 týdny staré vystavují se společně s matkou) 
14. Klisny odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce – vystavuje 

se bez matky) 
15. Klisny – roční 
16. Klisny – dvouleté 
17. Klisny – tříleté 
18. Klisny - čtyřleté a starší 
19. Hřebci a valaši – hříbata pod matkou  ( nejméně 3 týdny staří vystavují se společně s matkou ) 

Hřebci a valaši – odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce –  
            vystavuje se bez matky) 

20. Hřebci a valaši – roční 
21. Hřebci a valaši – dvouletí 
22. Hřebci a valaši – tříletí 
23. Hřebci a valaši – čtyřletí a starší 

 



 

 



 

Vypsané třídy :   Performance 
 
Mini parkur- jumping 
V této soutěži se soutěží dvoukolově, kategorie jsou rozděleny podle výšek. Soutěží zvlášť koně 
s juniorským handlerem a seniorem. Kůň smí startovat maximálně s jedním juniorem a s jedním 
seniorem. Juniorem se rozumí předvádějící do 18 let ( včetně) , hřebce smí předvádět junior starší 12ti 
let. Senior handler se rozumí předvádějící starší 18ti let Do druhého kola postupuje kůň, který přešel 
parkur čistě v kole prvním. V druhém kole rozhoduje rovněž čas . Tušírka povolena, není dovoleno ale 
nadměrné používání biče. Při druhém odmítnutí je kůň diskvalifikován, shozením překážky se rozumí 
shození koněm, ale i předvádějícím. Pokud dvojice neprojde označeným startem a cílem je 
diskvalifikována. Oblečení dle uvážení předvádějícího, může být i sportovní, vždy čisté. 
 

24. Jumping junior 1  pro 3leté a starší koně výšky do 30 inch = 76,1cm ! Předvádějící je junior do 18 
let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
výška překážek pro první kolo je 45cm 
výška překážek pro druhé kolo je 50cm + čas 

25. Jumping junior 2   pro tříleté a straší koně výšky do 34 inch = 86,54 cm Předvádějící je junior do 
18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
výška překážek pro první kolo je  55cm  
výška překážek pro druhé kolo je 60cm + čas 

26. Jumping junior 3  pro 3leté a starší koně výšky více než 34 inch do 38 inch = do 96,52cm 
Předvádějící je junior do 18 let, přičemž hřebce smí předvádět junior starší 12ti let 
výška překážek pro první kolo je 65cm 
výška překážek pro druhé kolo je 70cm + čas  
 

27. Jumping 1  pro 3leté a starší koně výšky do 30 inch = 76,1cm ! Předvádějící je handler starší 18 
let. 
výška překážek pro první kolo je 45cm 
výška překážek pro druhé kolo je 50cm + čas 

28. Jumping 2   pro tříleté a straší koně výšky do 34 inch = 86,54 cm Předvádějící je handler starší 18 
let. 
výška překážek pro první kolo je  55cm  
výška překážek pro druhé kolo je 60cm + čas 

29. Jumping 3  pro 3leté a starší koně výšky více než 34 inch do 38 inch = do 96,52cm 
Předvádějící je handler starší 18 let 
výška překážek pro první kolo je 65cm 
výška překážek pro druhé kolo je 70cm + čas  
 

 
 
Klasik driving 
V této třídě soutěží koně zapřažení  v lehkém dvoukolovém vozíku. Soutěž netrvá déle než 5 minut. 
Rozhodčí posuzuje ochotu koně při změně rytmu chůze ( krok, klus, pracovní klus) změny směru, 
zastavení. Pokud rozhodčí požádá o změnu směru tu bezpečně udělají předvádějící co nejdříve ( ne 
všichni v jednom místě!) Pokud nemá rozhodčí jasno v pořadí, může žádat o zacouvání koně ( 2-3kroky 
zpět a vrátit se bez pokynu do výchozí pozice) a to i u juniorů. Neplatí pro multi-spřeží. Každý vozataj 
musí mít zajištěného pomocníka ( a to i dospělý) ten nemusí sedět s ním v sulce, ale po zastavení všech 
koní přichází pomocník a postaví se před koně, kterého může přidržovat na místě ( bez penalizace) než 
dojde řada na posouzení daného koně. Nemůže koně ovlivňovat-pomáhat při couvání. Bič je povinnou 
součástí, vozataj jej musí mít po celou dobu. 
Doporučené je vhodné oblečení ( společenské) a pokrývka hlavy ( klobouk, cylindr a podobně). Rozhodčí 
v celkovém hodnocení zhodnocuje jak čistotu vozíku, výstroje, i koně, tak vhodnost oblečení vozataje. 
 
 



 
 
 
 
      30.   Driving junior A  pro 3leté a straší koně výšky do 34 inch, které předvádí junior do 18 let. 
Junioři do  
             12let musí být v doprovodu dospělé osoby. Hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
      31.   Driving junior  B  pro 3leté a straší koně výšky přes34 inch do 38 inch, které předvádí junior do 
18 let.     
              Junioři do 12let musí být v doprovodu dospělé osoby. Hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
      
      32.   Driving A   pro 3leté a straší koně výšky do 34 inch, které předvádí vozataj starší 18 let. 
      33.   Driving B   pro 3leté a starší koně výšky vyšší než 34 inch do 38 inch. 

 
      34.   Tandem driving junior A  pro dva 3leté a straší koně , zapřažené za sebou , oba koně výšky do 34 
inch,  
               které předvádí junior do 18 let. Junioři do 12let musí být v doprovodu dospělé osoby. Hřebce 
smí  
               předvádět junior starší 12ti let. 
      35.   Tandem driving junior  B  pro dva 3leté a straší koně , zapřažené za sebou , oba koně vyšší než 
34inch  
              do 38 inch, které předvádí junior do 18 let. Junioři do 12let musí být v doprovodu dospělé osoby.  
              Hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. 
      36.   Tandem driving A  pro dva 3leté a straší koně , zapřažené za sebou , oba koně výšky do 34 inch,  
               které předvádí vozataj starší 18 let. 
      37.   Tandem driving junior  B  pro dva 3leté a straší koně , zapřažené za sebou , oba koně vyšší než 
34inch  
              do 38 inch, které předvádí junior vozataj starší 18 let. 
 
       
       38.   Dvojspřeží junior A pro dva 3leté a straší koně , zapřažené vedle sebe ,doporučený je 4 kolový 
lehký  
              vozík,  oba koně výšky do 34 inch, které předvádí junior od 12 do  18 let. 
       39.   Dvojspřeží junior  B pro dva 3leté a straší koně , zapřažené vedle sebe ,doporučený je 4 kolový 
lehký  
              vozík,  oba koně vyšší než 34 inch do 38 inch, které předvádí junior od 12ti do18 let. 
       40.   Dvojspřeží  A pro dva 3leté a straší koně , zapřažené vedle sebe ,doporučený je 4 kolový lehký  
              vozík,  oba koně výšky do 34 inch, které předvádí vozataj starší 18 let. 
       41.   Dvojspřeží junior  B pro dva 3leté a straší koně , zapřažené vedle sebe ,doporučený je 4 kolový 
lehký  
              vozík,  oba koně vyšší než 34 inch do 38 inch, které předvádí vozataj starší18 let.  
 

 
 Haltrové Junior třídy  
Předvádějící je junior do 18 let včetně, tedy společné pro všechny mladé vystavovatele, není rozděleno 
jako na klubových akcích do 7 let, od 7-12 let, a od 12 do 18 let.  Všechny věkové kategorie mohou koně 
předvádět. Kvůli bezpečnosti samozřejmě platí, že hřebce smí předvádět junior starší 12ti let. Výjimka je 
udělena například u mladšího juniora, který bude předvádět hřebce – hříbě pod matkou nebo odstávče. 
Ocenění získané v této třídě je JUNIOR ŠAMPIÓN BRNO 2015 , totéž JUNIOR GRAND ŠAMPIÓN 
BRNO 2015  a JUNIOR SUPREME CHAMPIÓN BRNO 2015  
sekce A do 34 inch 
 

42.Klisny – hříbata pod matkou ( nejméně 3 týdny staré vystavují se společně s matkou) 
43.Klisny – odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce – vystavuje 
se bez matky) 
44.Klisny – roční 



 
45. Klisny – dvouleté 

      46.Klisny – tříleté 
47Klisny- čtyřleté a starší 

 
      48.   Hřebci a valaši – hříbata pod matkou  ( nejméně 3 týdny staří vystavují se společně s matkou) 
      49.   Hřebci a valaši - odstávčata ( hříbě narozené ve stejném kalendářním roce jako pořádaná akce –  
            vystavuje se bez matky) 

50,Hřebci a valaši – roční 
51,Hřebci a valaši – dvouletí 
52. Hřebci a valaši – tříletí 
53. Hřebci a valaši – čtyřletí a starší 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypsané třídy :   Performance 
 
Vozatajský parku-jízda mezi kuželi na čas 

54.Junior-vozatajský parkur – sekce A 



 
55. Junior vozatajský parkur sekce B 
 
56. Senior vozatajský parkur sekce A 
57.Senior vozatajský parkur sekce B 
 
Vozatajský parkur  je jízda zručnosti na čas mezi kuželi.  
Junioři do 12ti let musí mít v sulce pomocníka, nad 12 let může jet junior sám. 
Rozhodující ji čas, za posunutí kuželu je penalizace +5vteřin, za neprojetí překážkou ( mezi kuželi) je 
penalzace 10 vteřin. 
Není povoleno nadměrné a neúměrné  používání biče při pobízení koně. Bič je povinnou součástí, 
vozataj jej musí mít po celou dobu, jeho ztráta má za následek diskvalifikování ze soutěže. 
 

 



 

 



 

 



 

 


