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Rozmanitý svět koní
Svět koní a poníků je překrásně rozmanitý. Na celém
světě existuje více než 300 koňských plemen – mezi
nimi tak odlišné druhy jako kudrnatí poníci, ušlechtilí
plnokrevníci a silní pracovní koně.
Mnoho z těchto plemen bylo formováno po staletí
v jejich přirozeném životním prostředí. Jiná vznikla
díky cílenému chovu, protože si lidé přáli koně
s určitými vlastnostmi. Jedno ale mají všichni koně
společné: přátelský, vstřícný charakter, který je dělá
po tisíciletí věrnými průvodci lidí.

objevujte a určujte

V této krabičce se představuje 50 plemen koní
a poníků. Na předních kartách se nachází divocí koně
a divocí žijící koně, následováni poníky a malými
koňmi, plnokrevníky a koňmi něčím zvláštními.
Poté následují sportovní teplokrevníci, westernoví
koně, mimochodníci a chladnokrevníci. U každého
plemene je popis důležitých znaků a mnoho
doplňkových informací. A kdo rád hádá, najde na
každé kartičce jednu kvízovou otázku týkající se koní
a poníků.
Přejeme hodně zábavy při objevování a poznávání!

Stavba těla koní a poníků

Všech 50 koní a poníků od A do Z

Stavba těla koní je v odborném jazyce označována
jako exteriér. Výška koně, postavení jeho nohou
a forma hřbetu a krku mají velký vliv na to, jak
dobře se koně můžou pohybovat a pro jaké úkoly
se obzvláště hodí.
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Úhoří pruh: Tmavá linie na srsti, která se
táhne po celé délce hřbetu koně.
Znaky: Tak se nazývají bílá místa na koňské
hlavě a koňských nohou.
Lysina: Bílý znak na koňské hlavě, který
probíhá po celé délce koňského nosu.
Výžeh: Označení na koňské srsti, která se může podle plemene skládat z jednoho
nebo více písmen, erbu, symbolu nebo číselné řady. Značka je vypálena na srst
horkým železem (teplý výžeh) nebo silně ochlazeným železem (studený výžeh)
a zůstává viditelná skoro celý koňský život.
Hnědák: Kůň s hnědou srstí a černou hřívou a ocasem.
Distanční jízda: Vytrvalostní jízda, při které musí být překonána vzdálenost mezi
25 až 160 km v co možná nejkratším čase.
Ušlechtilý: Tak se nazývají půvabní koně s výraznými hlavami.
Plavák: Kůň s krémovou nebo šedožlutou srstí a černými nebo černobílými žíněmi.
Ryzák: Červenohnědý nebo hnědý kůň s hnědými nebo žlutými žíněmi.
Druhy chodů: Mnozí koně ovládají od přírody tři typy chůze krok, cval a klus.
Váha: Jak je kůň těžký, závisí na jeho výšce a na stavbě těla, malý poníci jako
shetlandský poník váží kolem 200 kg, střední haflingové nebo fjordští koně asi
400 – 500 kg a velcí jezdečtí koně až 700 kg. Nejtěžší koně jsou chladnokrevníci, kteří
váží až 1200 kg. Kolik váhy může poník nebo kůň nést, závisí rovněž na jeho stavbě
těla. Mnozí shetlandští poníci můžou nést váhu jezdce 50 kg. Malí koně unesou asi
80 kg a velcí koně jako chladnokrevníci můžou nést také těžké jezdce přes 100 kg.
Vysoká škola: Klasické vzdělání koně ve velmi obtížných drezúrních lekcích a skocích.
Isabela: Krémový nebo nažloutlý kůň se stříbrnošedými až bílými žíněmi, často je
označován jako palomino.
Chladnokrevník: Silný kůň, většinou s klidným temperamentem.
Kaštánky: Zrohovatělá část na vnitřní straně koňských nohou.
Kavalérie: Jezdecký vojenský oddíl.
Klasická drezura: Při klasické drezuře by se měl kůň půvabně a elegantně
pohybovat a reagovat na drobné příkazy jezdce.
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Rousy: Dlouhé chlupy na spěnkách koně.
Dlouhé chlupy: Nadřazený pojem pro hřívu a ocas koně.
Lonž: Dlouhá šňůra, na které obíhá v kruhu kolem lonžéra.
Moučná huba: Světlá oblast kolem pysků a nozder koně.
Pass: Zvláštní druh chůze některých koní. Koně se přitom pohybují pořád současně
oběma levýma nohama dopředu, následováno oběma pravýma nohama.
Tobiano: Kůň s velkými plochami na srsti, také často označován jako strakoš.
Klabonos: Dopředu vyklenutá linie nosu některých koní.
Vraník: Kůň s černou srstí.
Prostorné pohyby: Daleko rozmáchlé, vzletné pohyby nohou koně.
Strakoš: Kůň s velkoplošným vzorem na srsti.
Šiml (bělouš): Kůň s bílou nebo šedou srstí.
Letní srst: Slabé, jemné ochlupení, které koně nosí v létě.
Hvězda: Bílý znak na čele koně.
Výška v kohoutku: Výška koně měřenáod země k místu, kde krk koně přechází v hřbet
Tygrovaný strakoš: Kůň s tmavými tečkami na světlé srsti.
Tölt: Zvláštní druh chodu některých koní, který je pro jezdce velice pohodlný. Koně
se přitom pohybují ve čtvrttaktu.
Plnokrevník: Zástupce koňského plemene, které bylo velice dlouho chováno bez
vlivu jiných plemen, většinou štíhlí, houževnatí koně, kteří pochází z pouštních
oblastí.
Voltiž: Oblíbený koňský sport, při kterém kůň běhá v kruhu
na lonži, voltižéři provádějí na hřbetě koně sestavy cviků.
Teplokrevník: Jezdecký a tažný kůň se sportovní
stavbou těla a vyrovnaným
temperamentem.
Kohoutek: Tak se nazývá nejvyšší
bod nad rameny koně, leží tam, kde
přechází krk v hřbet.
Zimní srst: Hustá, dlouhá srst, kterou
nosí koně v zimě.
strakoš

Vyzkoušejte také
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