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Connemara
Převzato z British Connemara Pony Society s laskavým svolením společnosti
http://www.britishconnemaras.co.uk/

Výška: KVH v dospělosti v rozmezí 128 cm - 148 cm.
Barva: bělouš, vraník, hnědák, dun (plavák), příležitostně roan (nevybělující bělouš), ryzák,
palomino a cream s tmavýma očima.
Typ: kompaktní, souměrný pony v jezdeckém typu s dostatečnou hloubkou a prostorností
hrudníku a dobrým osvalením. Connemara je pony na kratší noze s prostornou mechanikou
pohybu.
Hlava: ušlechtilá, středně dlouhá s pony výrazem. Čelo je široké, oko velké, s vlídným výrazem.
Uši jsou správně posazené, lícní kosti dobře definované. Čelisti výrazné, ale ne hrubé.
Předek koně: hlava je dobře nasazená na krku. Hřeben krku nesmí být příliš mohutný. Krk
nesmí být nízko nasazený. Lopatka je šikmá a krk dostatečně dlouhý.
Trup: hrudník je dostatečně hluboký, s pevným hřbetem. Může být středně dlouhý, s dobře
klenutými žebry a pevnými bedry.
Končetiny: přiměřeně dlouhé a dostatečně silné předloktí. Dobře definované karpy a krátká,
plochá holeň s obvodem 18–21 cm. Loket volný. Spěnky středně dlouhé, kopyta středně velká,
dobře tvarovaná a pevná.
Záď: silná a osvalená, přiměřeně dlouhá. Bérce dobře osvalené, hlezna silná a nízko posazená.
Pohyb: pohyb je volný, přirozený, pravidelný, bez extrémní akce, ale je aktivní a prostorný
Všeobecně: Connemara má dobrý temperament, vyznačuje se tvrdostí, vytrvalostí, inteligencí,
odolností, jistým krokem a skokovými schopnostmi. Je vhodným koněm pro děti i pro dospělé.

Daleský pony
Převzato z The Dales Pony Society s laskavým svolením společnosti
https://dalespony.org/

Všeobecně: silný, aktivní pony v odpovídajícím typu s vynikající povahou.
Výška: preferované rozmezí KVH je 142–146 cm. Pony nižšího, nebo vyššího vzrůstu budou na
výstavách umístěni na základě uvážení posuzovatele.
Hlava: ušlechtilá s pony výrazem. Čelo je široké, oko živé a pozorné. Uši mají špičky mírně
vtočené dovnitř. Kštice je tvořena rovnými, dlouhými žíněmi.
Krk: dostatečně silný a dlouhý. Hřebci musí mít hřebčí výraz a dobře klenutý hřeben krku.
Hrdlo a čelisti jsou dobře definované, hříva je přirozeně splývající.
Lopatka: dlouhá, šikmá a dobře osvalená. Kohoutek není příliš nevýrazný.
Trup: krátký, hluboký hrudník, žebra dobře klenutá.
Záď: osvalená, dlouhá a silná. Bérce velmi dobře vyvinuté a osvalené. Ocas je nepříliš vysoko
nasazený, bohatý. Žíně jsou rovné, dosahující k zemi.
Hlezna: široká, plochá a čistá. Jsou nízko posazená, s kvalitní, plochou holení.
Předloktí: směřuje kolmo k zemi. Je krátké, velmi dobře osvalené se širokými, dobře
utvářenými karpy.
Končetiny, kopyta a klouby: mimořádně kvalitní kopyta a končetiny s pružnými, kvalitními
klouby bez známek hrubosti. Pevná, plochá holeň s obvodem 20,3 – 22,9 cm a se zřetelnými
šlachami. Spěnky šikmé a přiměřeně dlouhé. Rousy jsou bohaté, hedvábné a dosahují až na
zem. Kopyta jsou velká, kulatá a široká s dobře utvářenými střelkami.
Barva: vraník, hnědák, bělouš a roan (nevybělující bělouš).
Odznaky: povolená je pouze bílá hvězda a / nebo šňupka. Na zadních končetinách jsou
povoleny bílé odznaky do výše spěnky. Pony, jejichž bílé odznaky neodpovídají výše
uvedenému budou přeřazeni do grading – up registru (budou registrováni v sekci B plemenné
knihy a ve výstavních třídách na ruce hodnocení dle uvážení posuzovatele – pozn. překladatele)
Pohyb: je korektní, s vysokou akcí, pravidelný a přirozený. Pony se pohybuje mimořádně
energicky a vyváženě. Karpální klouby a hlezna s vysokou akcí. Zadní nohy s velmi dobrou flexí
jsou zdrojem energického pohybu vpřed.
Charakter: Vynikající pony charakter. Pozorný, odvážný, inteligentní a vlídný.

Dartmoorský pony
Převzato z Dartmoor Pony Society s laskavým svolením společnosti
http://www.dartmoorponysociety.com/

Výška: KVH do 127 cm.
Barva: hnědák, vraník, bělouš, ryzák, roan (nevybělující bělouš). Strakoši (piebald, skewbald)
a appaloosy nejsou povoleni. Příliš mnoho bílých odznaků je nežádoucích, nicméně přiměřené
množství bílých odznaků je a vždy bylo přijatelné (přijatelný je např. bílý odznak po spěnku,
malá hvězda, nebo šňupka. Nepřijatelná je např. lysina, nosní pruh).
Hlava a krk: hlava je malá, přiměřeně krátká a ušlechtilá. Od oka k nosu se nezužuje. Uši jsou
malé a živé. Oko je velké s laskavým a pozorným výrazem. Hlava musí být dobře nasazená na
krku, který je střední délky. Hrdlo a čelisti musí být jemné, bez známek hrubosti, nebo
zbytnělosti. Hřebci mají přiměřený hřeben.
Lopatka: velmi důležitá je šikmá lopatka, kohoutek není příliš nevýrazný.
Trup: středně dlouhý a silný. Žebra dobře klenutá, hrudník hluboký a prostorný.
Bedra a záď: silná, a dobře osvalená. Záď středně dlouhá, nesmí být rovná, nebo sražená.
Ocas dobře nasazený.
Končetiny: přední končetiny nesmí mít zaškrcenou holeň. Předloktí musí být relativně dlouhé
a dobře osvalené. Karpální kloub velký, zepředu plochý. Holeň musí být krátká, plochá a silná.
Spěnky šikmé, nepříliš dlouhé. Kopyta tvrdá a dobře tvarovaná. Hlezna nízko posazená, suchá
s dostatečnou délkou od kyčle k hleznu. Silné, dobře osvalené bérce. Postoj nesmí být kravský,
nebo sudovitý.
Pohyb: plochý a rovný, vycházející z lopatky, s dobrou, ne příliš extrémní akcí hlezen.
Všeobecně: Dartmoor je líbivý jezdecký pony, dobře stavěný, ale ušlechtilý (podobá se
zmenšenému hunterovi střední třídy). Hříva a ocas musí být bohaté a vlající. Obecně jej lze
popsat jako korektně stavěného ponyho s dostatečnou kostrou.

Exmoorský pony
Převzato z The Exmoor Pony Society s laskavým svolením společnosti
http://www.exmoorponysociety.org.uk/

Výška: preferovaná KVH v dospělosti je u hřebců a valachů 119–130 cm, u klisen 117–127 cm.
Typ: souměrný pony se zřetelným pony výrazem. Silný a odolný, energický a pozorný. Světlejší
zbarvení nosu (moučné). Výrazné žabí (ropuší) oko.
Hlava a krk: uši jsou krátké, tlusté a vzpřímené. Hlava suchá se širokým čelem a velkýma,
výraznýma, široce posazenýma očima, zřetelně zmasilým horním víčkem a světlým
ohraničením okolo očí (žabí, nebo ropuší oči). Nozdry jsou široké, nos světle zbarvený
(moučný). Hrdlo je čisté a krk dostatečně dlouhý.
Lopatka: šikmá, kohoutek nevýrazný.
Hrudník: hluboký a široký mezi předními končetinami i za nimi. Žebra jsou hluboká, dobře
klenutá a dostatečně široká.
Hřbet: rovný; široký a rovný v oblasti beder. Ocas dobře nasazený.
Končetiny: bez vad a krátké. Kopyta jsou kvalitní, tmavě zbarvená. Přední končetiny jsou rovné,
s pravidelným postojem. Postoj zadních končetin je široký, pravidelný. Při pohybu se končetiny
nevtáčejí, ani nevytáčejí.
Pohyb: pohyb plynulý, pravidelný a přirozený bez přehnané akce.
Srst: letní srst je lesklá, hustá a hrubá. Zimní srst se skládá z vnější vrstvy, která je hrubá,
mastná a odpuzuje vodu. Vnitřní vrstva je hustá, jemná a pružná a má izolační vlastnosti.
Barva: hnědák, vraník, nebo dun (plavák), s černými tečkami. Světlá barva (moučné zabarvení)
nosu, okolí očí a ve slabinách. Bílé znaky nejsou povoleny.
Kvalita: pozorný výraz, vyrovnaná povaha a vyvážený pohyb. Plochá, holeň bez vad.

Fellský pony
Převzato z The Fell Pony Society s laskavým svolením společnosti
http://www.fellponysociety.org.uk/

Výška: KVH do 142 cm.
Barva: vraník, hnědák nebo bělouš. Ryzáci a strakoši nejsou povoleni. Povolena je bílá hvězda
a / nebo bílé odznaky na zadních končetinách dosahující po spěnku. Příliš mnoho bílých znaků
není žádoucích, ale tito pony mohou být registrováni.
Hlava: malá, dobře tvarovaná a dobře nasazená suchá hlava. Čelo je široké, směrem k nosu se
hlava zužuje.
Nozdry: velké a otevřené.
Oči: Velké a výrazné s živým, laskavým a inteligentním výrazem.
Uši: Malé, dobře posazené a tvarované.
Hrdlo a čelisti: jemné, bez známek hrubosti a zbytnělosti.
Krk: přiměřeně dlouhý. Silný, ale ne příliš těžký. U hřebců s přiměřeným hřebenem.
Lopatka: dlouhá a šikmá, kohoutek přiměřeně výrazný. Plece dobře osvalené.
Trup: dobře tvarovaný, silný hřbet. Bedra jsou osvalená, krátká a dobře vázaná. Žebra
klenutá, hrudník hluboký a prostorný. Záď je silná, čtvercová s dobře nasazeným ohonem.
Končetiny, kopyta a klouby: přiměřeně velká, kulatá a dobře tvarovaná kopyta široká
v patkách s charakteristickou namodralou rohovinou. Spěnky jsou šikmé, nepříliš dlouhé.
Přední končetiny rovné, s korektním postojem, nesmí vykazovat rozbíhavý postoj. Karpy velké,
dobře tvarované s plochou, krátkou a silnou holení (obvod alespoň 20 cm). Plec je dobře
osvalená.
Zadní končetiny: stehno a bérce velmi dobře vyvinuté a osvalené. Hlezna čistá, nízko
posazená, s kvalitní, plochou holení. Postoj nesmí být kravský, nebo sudovitý.
Hříva, ocas a rousy: bohaté, jemné rousy zakrývající patky (hrubé rousy jsou nežádoucí).
V letních měsících mohou být rousy, které pokrývají oblast holeně kratší, nebo mohou vylínat.
Část končetiny mezi spěnkovým kloubem a kopytem však musí i v letní sezoně zůstat pokrytá
jemnými rousy. Hříva a ocas jsou dlouhé.
Pohyb: krok je prostorný a pravidelný. Klus je dobře vyvážený, s dobrou akcí karpů a hlezen.
Pohyb vychází z lopatky a z dobré flexe hlezen a vzadu není příliš široký, ani úzký. Fellský pony
se vyznačuje vynikajícími chody a vytrvalostí s výraznou flexí zadních končetin.
Všeobecně: Fellský pony musí být konstitučně tvrdý jako železo a musí vykazovat dobré pony
charakteristiky s nezaměnitelnou tvrdostí typickou pro horské pony. Zároveň ale musí být
pozorný a mít dostatečnou kostru.
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Highlandský pony
Převzato z The Highland Pony Society s laskavým svolením společnosti
http://www.highlandponysociety.com

Charakteristika plemene
Highlandský pony je jedním ze dvou nativních plemen ze skotských výšin a ostrovů. Během
mnoha staletí se adaptoval na proměnlivé a často velmi tvrdé klimatické a environmentální
podmínky, které panují ve Skotsku. Zimní srst je tvořena vnější vrstvou hrubé („badger like“)
srsti, která zakrývá vnitřní hustou a hladkou srst, která umožňuje plemeni přežívat venku za
každého počasí. V létě highlandští pony přelínají a mají hladkou letní srst. Tvrdost a odolnost
je u highlandského ponyho spojena s laskavou povahou a dobrým temperamentem.
Plemenný standard
Highlandský pony je silný, souměrný, kompaktní pony s tělesnými proporcemi, které jsou
v souladu s jeho výškou. Je to jedno z největších nativních britských plemen a měl by vykazovat
dostatečné osvalení a sílu.
Výška: KVH do 148 cm.
Hlava: dobře nasazená, s pozorným, laskavým okem. Nos je široký, stejně jako žuchvy.
Krk a plece: krk je dostatečně dlouhý. Lopatka šikmá, předloktí dobře postavené.
Trup: souměrný, dobře vyvážený a kompaktní se širokým hrudníkem. Žebra dobře klenutá.
Záď a zadní končetiny: silná záď s velmi dobře osvalenými stehny a bérci. Hlezna jsou čistá a
plochá.
Končetiny: plochá, krátká a silná holeň, široké karpy. Šikmá spěnka a dobře tvarovaná, široká,
tmavá kopyta. Rousy jsou jemné a hedvábné.
Hříva a ocas: žíně musí být přírodní, splývavé a nesmí být trimovány. Ocas bohatý.
Barva: povoleny jsou druhy plaváka (světlý, tmavý, šedý, cream). Dále bělouš, hnědák a vraník.
Občas se vyskytují i játroví ryzáci se světlou hřívou a ocasem. Mnoho jedinců má úhoří pruh a
zebrování na končetinách. Barva hříběcí srsti se často změní a se zvyšujícím se věkem se mění
zbarvení koně, a to především u vybělujících běloušů. Ostatní jedinci vykazují drobné změny
v barvě letní a zimní srsti. Strakaté zbarvení není povoleno. Povolena je bílá hvězda, jiné bílé
znaky jsou nežádoucí.
Hřebci s jinými bílými odznaky, než je hvězda, nemohou být licentováni.
Pohyb: krok je rovný, volný a pravidelný. Bez výrazné akce předních končetin.
Využitelnost: highlandský pony je dobře využitelný jako jezdecký kůň, v zápřeži, nebo jako
soumar. Zvládá mnoho jezdeckých disciplín.

New Forest pony
Převzato z The New Forest Pony Breeding & Cattle Society s laskavým svolením společnosti
http://www.newforestpony.com

Výška: KVH do 148 cm. Spodní limit není stanoven. Všichni pony musí být posuzováni jednotně,
bez ohledu na jejich KVH. Běžně se vystavují ve dvou výškových sekcích – do 138 cm KVH
(výšková třída A) a nad 138 cm KVH (výšková třída B).
Barva: New Forest pony může být jakéhokoliv zbarvení s výjimkou strakoše (piebald,
skewbald), appaloosy, nebo barvy cream s rybím okem. Hřebci barvy palomino, velmi světlí
ryzáci, nebo hřebci barvy cream s tmavýma očima nemohou být licentováni. Rybí oko není
povoleno.
Bílé odznaky s výjimkou odznaků na hlavě a dolní části končetin: ztráta nebo absence
pigmentu nebo srsti – s výjimkou případů zapříčiněných zraněním - není povolena. Za účelem
zápisu jedince do „approved“ sekce plemenné knihy by pony neměl mít bílé odznaky jinde než
na hlavě, na předních končetinách by se neměly vyskytovat nad karpálním kloubem, na
zadních končetinách nad hleznem. Výjimku tvoří bílé odznaky prokazatelně způsobené
zraněním.
Typ: New Forest pony by měl být pony v pracovním typu s dostatečným osvalením. Měl by mít
šikmou lopatku, silnou záď, dostatečně silnou, plochou holeň, dobrou hloubku hrudníku,
rovné končetiny a kvalitní, kulatá a pevná kopyta. Pony jsou z hlediska jezdecké
upotřebitelnosti vhodní i pro dospělé, ale zároveň jsou přiměřeně širocí, aby na nich mohly
jezdit i děti. Menší pony, i když nejsou příliš mohutní, velmi často vykazují větší kvalitu.
Pohyb: přirozený, pravidelný, aktivní a korektní. Mechanika pohybu není extrémní.
Temperament: New Forest pony má ideální temperament a je velmi učenlivý.
Pony registrovaní v sekci X plemenné knihy nemusí odpovídat plemennému standardu. Tito
pony nemohou být vystavováni ve třídách pro registrované New Forest Pony

Shetlandský pony
Převzato z The Shetland Pony Stud-Book Society s laskavým svolením společnosti
http://www.shetlandponystudbooksociety.co.uk/

Výška: KVH registrovaných pony nesmí překročit 107 cm (v ČR se rozlišuje shetlandský pony
v mini typu – KVH do 87 cm a shetlandský pony ve standardním typu – KVH do 107 cm – pozn.
překladatele). Pony se měří na pevném podkladě hůlkovou mírou od kohoutku k zemi.
Barva: povoleno je jakékoliv zbarvení s výjimkou barvy appaloosa.
Srst: srst se mění v závislosti na ročním období. Zimní srst je dvojitá s chlupy, které odvádí
vodu a udržují kůži ponyho v suchu i při tom nejhorším počasí. Letní srst je naopak krátká a
hedvábně lesklá. Hříva a ohon mají být vždy dlouhé, bohaté a upravené.
Hlava: hlava je malá a souměrná. Uši jsou malé, vzpřímené, široce nasazené a směřující
dopředu. Čelo je široké s výraznýma, tmavýma očima s inteligentním výrazem. Nos je široký,
nozdry široké a otevřené. Zuby a čelisti korektní, bez vad.
Trup: krk je dobře nasazený, lopatka šikmá, ne strmá. Kohoutek dobře definovaný. Trup má
být silný, hrudník prostorný a žebra dobře klenutá. Bedra jsou silná a dobře osvalená. Záď je
široká s dobře nasazeným ohonem.
Přední končetiny: mají silné předloktí, dobrou, plochou a krátkou holeň a pružné spěnky.
Zadní končetiny: stehna jsou silná, dobře osvalená. Hlezna jsou silná a dobře tvarovaná. Při
pohledu zezadu by postoj neměl být příliš široký a neměl by být kravský.
Kopyta: pevná, kulatá a dobře tvarovaná.
Pohyb: Přímý, volný a prostorný. Měly by být zapojeny všechny klouby.
Všeobecně: hlavním a základním znakem je vitalita, vytrvalost a odolnost.

Velšská plemena pony a cob
Převzato z The Welsh Pony and Cob Society s laskavým svolením společnosti
http://wpcs.uk.com/

Velšský horský pony (Welsh Mountain pony, sekce A)
Výška: KVH do 122 cm.
Všeobecná charakteristika: tvrdý, temperamentní s pony charakteristikami.
Barva: povoleno je jakékoliv zbarvení s výjimkou strakošů (piebald a skewbald).
Hlava: hlava je malá a ušlechtilá, dobře nasazená. Směrem k nosu ze zužuje.
Oči: velké a výrazné.
Uši: dobře nasazené, přiměřeně blízko u sebe, malé a vzpřímené.
Nozdry: velké a otevřené.
Čelisti a hrdlo: čisté, dobře definované. Žuchvy a mezisaničí široké.
Krk: dlouhý a dobře nasazený. U klisen přiměřeně silný, u dospělých hřebců se sklonem
k výraznému tukovému hřebenu.
Lopatka: dlouhá a šikmá. Kohoutek znatelný, ale nepříliš ostrý. Pažní kost směřuje kolmo
k zemi tak, aby byl postoj korektní.
Přední končetiny: směřují kolmo k zemi tak, aby byl postoj korektní. Loket nesmí být přilehlý
(rozbíhavý postoj). Předloktí je dlouhé a silné, karpální kloub zřetelný. Holeň je krátká a plochá.
Spěnky přiměřeně šikmé a dlouhé, kopyta pevná, kulatá a dobře tvarovaná.
Hřbet a bedra: Hřbet dobře osvalený, silný, bedra dobře vázaná.
Hrudník: hluboký.
Žebra: dobře klenutá
Záď: hlezna jsou velká, plochá a suchá se zřetelnými patními hrboly a nesmějí se stáčet dovnitř
ani ven. Postoj je pravidelný, zadní končetiny dobře zaúhlené. Spěnky jsou přiměřeně šikmé a
přiměřeně dlouhé. Kopyta pevná, dobře tvarovaná.
Pohyb: energický, volný a vycházející z plece. Karpální klouby a hlezna vykazují dobrou flexi a
energický a dostatečný posun pod tělo.

Velšský pony (Welsh Pony, sekce B)
Výška: KVH do 137 cm.
Všeobecná charakteristika: plemenný standard uvedený u sekce A (viz výše) platí i pro pony
sekce B. Pony sekce B by však měl být v typu kvalitního jezdeckého ponyho, s přiměřenou
akcí vhodnou pro jezdeckého ponyho, přiměřenou kostrou a osvalením, odolností a
zřetelným pony výrazem.

Velšský pony v typu cob (Welsh Pony of Cob Type, sekce C) a velšský cob (Welsh Cob,
sekce D)
Výška: sekce C: KVH do 137 cm.
Sekce D: KVH nad 137 cm, bez horního limitu
Všeobecná charakteristika: silný, odolný s dostatečnou energií, zřetelným pony výrazem a
velmi výrazným osvalením.
Barva: Povoleno je jakékoliv zbarvení s výjimkou strakošů (piebald a skewbald).
Hlava: hlava je ušlechtilá, se zřetelným pony výrazem. Hrubá hlava, nebo hlava s klabonosem
jsou nežádoucí.
Oči: velké, výrazné a posazené široko od sebe.
Uši: hezké a dobře posazené.
Krk: dlouhý a dobře nasazený. U klisen přiměřeně silný, u dospělých hřebců se sklonem
k výraznému tukovému hřebenu.
Lopatka: šikmá, dobře osvalená.
Přední končetiny: směřují kolmo k zemi tak, aby byl postoj korektní. Loket nesmí být přilehlý
(rozbíhavý postoj). Předloktí je dlouhé a silné, karpální kloub zřetelný se silnou holení. Spěnky
jsou přiměřeně šikmé a dlouhé, kopyta pevná a dobře tvarovaná. Je přípustné přiměřené
množství rousů, které musí být hedvábné. Nežádoucí jsou hrubé, vlnité rousy.
Trup: hřbet a bedra dobře osvalená, silná a dobře vázaná. Hrudník hluboký a prostorný s dobře
klenutými žebry.
Záď: dlouhá a silná. Střechovitá, nebo sražená záď nejsou žádoucí. Ocas je dobře nasazený.
Zadní končetiny: bérce jsou silné a dobře osvalené. Hlezna jsou velká, plochá a suchá se
zřetelnými patními hrboly a nesmějí se stáčet dovnitř ani ven. Postoj je pravidelný, zadní
končetiny dobře zaúhlené. Spěnky jsou přiměřeně šikmé a přiměřeně dlouhé. Kopyta pevná,
dobře tvarovaná.
Pohyb: energický, přirozený a volný. V klusu je žádoucí výrazné ohnutí končetiny v karpálním
kloubu s následným maximálním natažením končetiny vycházejícím z lopatky. Hlezna s dobrou
flexí a energickým posunem pod tělo.

