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lemeno pochází z tyrolských Alp a bylo pojmenováno podle vsi 
Hafling v jižním Tyrolsku, kde se v roce 1874 ve vesnici Schlu-

derns narodil zakladatel plemene. Tím byl krásný hřebeček pojme-
novaný po  svém hrdém chovateli, sedláku Josefu Folie, který se 

rozhodl připustit svou 
klisnu, jež byla představi-
telkou místních horských 
koní, orientálním hřeb-
cem El Bedavi XXII. Folie 
byl ryzí barvy a po matce 
zdědil úhoří pruh. Barva, 
síla, odolnost a další ty-
pické vlastnosti horských 
koní se tak zkombinova-
ly s  elegancí a  lehkostí 
orientálních koní a  tuto 

charakteristiku se navíc Foliemu podařilo přenášet i na své četné 
potomstvo, které následně nakoupila rakouská vláda. 

V roce 1897 byl speciální komisí založen první registr haflingů, 
kam bylo zařazeno 220 klisen a v roce 1898 byli haflingové uznáni 
dekretem jako samostatné plemeno. Od tohoto roku také rakouská 
vláda podporovala chovatele, aby ty nejlepší klisny připouštěli kva-
litními hřebci, a každoročně od nich pak nakupovala hříbata. V roce 
1904 byli haflingové poprvé značeni výžehy.

Šlechtění pak přerušila 1. světová válka, kdy byli haflingové stej-
ně jako další plemena využíváni pro armádní účely. Po válce také 
došlo k přičlenění jižního Tyrolska k Itálii, čímž se rozdělila popu-
lace haflingů – velká část klisen zůstala na statcích v  jižní části 
Tyrolska, hřebci byli naopak většinou na státních hřebčínech v Ra-
kousku. Celkově se vlivem války snížil počet koní, skončily chova-
telské programy a šlechtění haflingů probíhalo odděleně v Rakous-
ku a Itálii. V roce 1929 byla v Itálii založena první plemenné kniha, 
kam bylo zapsáno 330 klisen a 40 hřebců.

Během druhé světové války opět mnoho nejlepších koní zabrala 
armáda. Po válce se šlechtění plemene částečně přizpůsobilo nut-
nosti zajistit obživu 
obyvatel ve  válkou 
zničené zemi. Od té 
doby se standard 
plemene průběžně 
mírně upravoval 
s tím, jak se měnily 
i nároky na jeho vy-
užití. V současnosti 
jsou haflingové pře-
devším všestranně 
využitelnými koň-
mi určenými pro 
všechny generace.

Historie plemene
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Chcete se o plemeni hafling dozvědět další informace a sledovat 
aktuality? Navštivte náš web a staňte se naším fanouškem na Fa-
cebooku!
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eský svaz chovatelů haflingů, z. s. je samosprávný, dobrovol-
ný, nevládní a neziskový spolek, jehož účelem je rozvoj chovu 

koní plemene hafling v rámci čistokrevné plemenitby. Svaz funguje 
od roku 1994 a v současnosti má zhruba stovku členů. 

Činnost ČSCHH:
n pořádání chovatelských
    a sportovních akcí 
    (svody, zkoušky 
    výkonnosti, výstavy)

n vzdělávací a informační 
    činnost (semináře, 
    vzdělávací projekty 
    a zájezdy pro chovatele)

n propagační činnost 
    (propagace plemene 
    směrem k laické veřejnosti)

n prosazování zájmů 
    chovatelů 

Český svaz chovatelů haflingů, z. s.  je členem Světového svazu cho-
vatelů haflingů - (Haflinger Welt- Zucht- und Sportvereinigung) 
a asociace svazů chovatelů koní ČR.
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Charakteristika a šlechtění plemene Využití haflinga Haflingové v ČR

ovným cílem je menší kůň univerzálního použití, s harmo-
nickou, silnou a korektní stavbou těla. Barvou je ryzák v růz-

ných odstínech (žádoucí je zlatý ryzák) se světlou hřívou a ocasem 
bez barevných příměsí a s minimem bílých odznaků na končetinách. 
Pohyb musí být pravidelný, energický a elastický s dostatečným pro-
storem a střední akcí. Hafling má mít výborný charakter, ale zároveň 
dostatečný temperament. Plemeno vyniká odolností, tvrdou konsti-
tucí, ochotou k práci a výbornou krmitelností. Právě pro tyto svoje 
vlastnosti je velice oblíbeným hobby koněm.

Kohoutková výška hůlková se pohybuje mezi 138 a 150 cm. Ob-
vod holeně je minimálně 17,5 cm u klisen a 18,5 cm u hřebců.

Chovný cíl je zabezpečován metodou čistokrevné plemenitby 
s  cílem šlechtit koně s  maximálně 1,56% podílem arabské krve. 
Chov se již od počátku člení na sedm linií – A, B, M, N, S, St a W.

ůvodní využití haflinga jako pracovního koně v horách – v ze-
mědělství a lesnictví se v průběhu času měnilo podle poptávky. 

V dnešní době se jedná především o univerzálního koně vhodného 
pro všechny generace a pro mnoho různých aktivit.

Hafling je pro své vlastnosti a atraktivní exteriér oblíbený jako 
hobby kůň, a proto jej nejčastěji vidíme jako společníka na vyjížďky 
do  přírody. S  úspěchem se ale využívá také ve  sportu – v  jez-
deckých disciplínách od  parkuru, drezury a  všestrannosti přes 
westernové disciplíny až po spřežení či vytrvalost. V zemích pů-
vodu se dokonce jezdí tradiční cvalové a klusácké dostihy a závody 
ve skijöringu. 

Pro svou klidnou povahu a  ochotu spolupracovat je plemeno 
často využíváno pro výcvik dětí a mladých jezdců, na turistických 
jízdárnách, nebo dokonce při hippoterapii a voltiži. 
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o  českých zemí byli první haflingové údajně importováni již 
před druhou světovou válkou, kdy se několik plemenných koní 

objevilo na statku sedláka Drehera v Broumové. Ten si však svůj 
chov velmi hlídal, a  proto se krev mimo statek nijak nerozšířila, 
chov zanikl v roce 1945, kdy si koně odvezla Rudá armáda. 

Po dlouhé přestávce, během níž situace chovu koní nepřála, byli 
další haflingové do Čech importováni až po roce 1989 z Rakous-
ka a Německa. Je ovšem nutné podotknout, že koně, kteří k nám 
v té době byli dováženi, byli z převážné většiny jedinci v zahraničí 
vyřazení z chovu a tedy nekvalitní a za minimální ceny. Na druhou 
stranu je pravda, že těmto hromadným importům na začátku deva-
desátých let vděčíme dnešní oblibě haflingů u nás. 

Postupně se chov rozšiřoval a  zlepšoval jak dalšími dovozy již 
kvalitních koní ze zahraničí, tak i čistokrevným chovem, byla zalo-
žena plemenná kniha, zavedeny jednotné svody a zkoušky výkon-
nosti. V roce 2010 byly provedeny četné změny v šlechtitelském 
programu a  Řádu plemenné knihy, jejichž cílem bylo co nejvíce 
sjednotit standardy chovu s vyspělými chovatelskými zeměmi.

V roce 2017 čítá chovná populace 32 plemenných hřebců a přes 
700 klisen (v plemenné knize). Dalších více než tisíc koní jsou va-
laši, mladí koně a klisny 
nezapsané do  chovu. 
Naši chovatelé jsou pra-
videlnými a  úspěšnými 
účastníky jak národních 
výstav a  sportovních 
soutěží, tak i  meziná-
rodních akcí včetně 
Světové výstavy a Mis-
trovství Evropy haflingů.
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