
               Hodnocení šlechtění  v PK  koní Kinských od r. 2008 do r. 2012 

 

 

Plemenná kniha koní Kinských byla uznána Ministerstvem zemědělství v r. 2005. 

V prvních letech proběhla registrace klisen a hřebců, kteří splnili podmínky pro zápis 

do plemenné knihy, Národní přehlídka koní Kinských se stala pravidelnou přehlídkou 

výsledků chovatelské práce a koně Kinských se představili i na výstavách doma i v zahraničí 

a postupně se etablovali jak na naší, tak i mezinárodní scéně. O tom svědčí mimo jiné 

i skutečnost, že se koně s geny koní Kinských dnes objevují i ve výkonnostních zkouškách 

i na aukcích v Evropě i Severní Americe. 

        Cílem regeneračního procesu plemene koní Kinských je ušlechtilý teplokrevník vhodný 

především pro terénní jízdy, korektního zevnějšku s vyváženým pohybem, dobrými 

skokovými schopnostmi i velmi dobrým charakterem s převažující barvou izabel a plaváků.  

    

   Plemenní hřebci 

                
rok počet hřebců 4-10 let 11-15 let 16 a starší žluťáci Plaváci ostatní  

2008       11    2     5        4     5     3     3 

2009       12    3     4        5     6     3    3 

2010       15     5     5        5      7     5    3 

2011       16    5     5        6     7     5    4 

2012       15    5     4        6     6     5    4 

    

      Počty i věková struktura hřebců je stabilizovaná. Počty hřebců, nositelů žlutého genu jsou 

příznivé. Pozitivní bylo zařazení hřebce 1463 Dubela, velmi světlého plaváka (perlino), 

který může příznivě ovlivnit typické zbarvení u potomstva. Využití hřebců je nižší, někteří 

chovatelé to zdůvodňují vzdálenostmi. Někteří hřebci působí v inseminaci, ani ti nebyli 

v tomto období optimálně využíváni. Určitá stagnace v odbytu koní v ČR může ovlivnit i tuto 

oblast. Většina klisen je evidována i v dalších PK a někteří chovatelé se postupně orientovali 

na hřebce z dalších plemenných knih.  Zařazení hřebce bez ZV v roce 2012 tento trend 

uspíšilo. Pozitivní je rostoucí počet hřebců, prověřených ve sportovních soutěžích. V kategorii 

4-10 let byli prověřováni čtyři hřebci, v kategorii 11-15 let mají vlastní sportovní výkonnost 

tři hřebci a v kategorii starších čtyři. Čtyři z nich mají prověřeno i potomstvo.            

 

  Plemenné klisny 

 

rok    Počet klisen         HPK          PK           PPK 

2008          159               37                 73          49 

2009          205            40         92          73 

2010          273            45       101         127 

2011          272            43       124          105 

2012          270             46        122         102 

 

     Počty klisen se ustálily na výše uvedených číslech. Protože limitním kriteriem pro zápis 

do HPKK  je počet původních genů počty v HPKK stagnují, počty v PKK rostou mírně 

a v posledním době dosáhly rovněž rovnováhy (nově zařazené pokryjí úbytek). Při současném 

trendu zapouštění klisen hřebci se žlutým genem i v dalších PK lze očekávat mírný nárůst 

i v PPK. Vzhledem k rozdílné dotační politice absolvuje většina tříletých klisen VZ v jiných 

PK. 

   



 

Hříbata  

       Přehled o zaregistrovaných hříbatech do PK KK je uveden v následující tabulce: 

 

Ročník      celkem  

       hříbat 

    hřebečků     klisniček          nositelů  

     žlutého genu 
ostatní 

2008         17       10       7            9       8 

2009         19         9      10         13        6 

2010         16       12        4         10      6 

2011         15       12       3            9      6 

2012         13         6       7              11      2 

Celkem         80       49     31          52    28 

   
     Počty zaregistrovaných hříbat v jednotlivých letech mají mírně sestupnou tendenci. 

Nepříznivý je poměr mezi klisničkami a hřebečky, poměr ve zbarvení je příznivý. Do PK je 

však možné zapisovat tříleté klisny z dalších PK, které splní podmínky a tam určité možnosti 

budou.  

 

Výkonnostní zkoušky 

 

      Svaz chovatelů koní Kinských pořádá každoročně zkoušky výkonnosti pro hřebce i klisny 

v Jezdecké škole Equus Kinsky manželů Půlpánových. 

      K výkonnostním zkouškám ve sledovaném období přihlásili majitelé 10 hřebců, všichni 

zkoušky úspěšně dokončili. Podmínky pro zápis do plemenné knihy hřebců splnili Mano 

Kinský, Milan, Drak a Asio Zdelovský.     

      Výkonnostní zkoušky klisen absolvovalo na různých místech úspěšně 30 klisen.  

 

Národní přehlídka a účast na výstavách 

 

SCHKK každoročně pořádá Národní přehlídku koní Kinských, které se zúčastňuje okolo 

60 koní Kinských. Koně jsou pro posuzování rozdělení do základních chovatelských 

kategorií. Hodnotiteli jsou zkušení komisaři, kteří posuzují v ostatních teplokrevných svazech 

v ČR, často se Národní přehlídky zúčastňují i zahraniční posuzovatelé. V rámci NP se koně 

Kinští představují v ukázkách výcviku ve vybraných disciplínách.  

 

Výstavy 

Koně Kinští se každoročně zúčastňují hlavních českých výstav v Lysé nad Labem, 

v Pardubicích nebo v Brně, dále regionálních výstav a chovatelských akcí a také výstav 

zahraničních. 

K nejdůležitějším patřila účast na nejvýznamnější světové výstavě na Equitaně v Essenu 

(2011, 2013), na Pferd International v Mnichově (2010), na Pferd Bodensee 

ve Friedrichshafenu (2012), na Pferdmesse v Landshutu (2012), na jezdeckých dnech 

v hřebčíně v Marbachu (2013). V Rakousku se koně Kinští zúčastnili výstavy ve Welsu 

(2012) a na Slovensku v Trenčíně (2009, 2010). V plánu je prezentace na dalších našich 

i zahraničních výstavách. 

Účast na zahraničních akcích přináší své plody v podobě lepší informovanosti o významném 

českém plemeni a řadu článků v odborném a odborně-populárním tisku. Potěšitelné jsou údaje 

a fotografie v řadě zahraničních publikací, které se věnují popisu jednotlivých plemen koní.  

 

Ing. Karel Reger, Ing. Lenka Gotthardová, CSc. 


