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Informační občasník  Svazu chovatelů koní Kinských (SCHKK) 
a  Klubu Equus Kinsky (KEK) 

 
 

 S C H K K  zve své členy a příznivce na 
 

v ý r o č n í    s e t k á n í 
 

dne   12. března  2005  od   14.00 hod. 
v  Jezdecké  škole  Equus  Kinsky 

v Hradištku  u  Sadské 
 

   14.00 - zahájení v kryté hale – chovatelské a jezdecké ukázky  
   14.45 – v klubovně školy – valná hromada  SCHKK 
 
Program jednání : 1 )  Zahájení a uvítání hostů – Ing. Luděk Bálek 
     2 )  Úvodní slovo  Dr. Radslava. Kinského 
     3 )  Volba návrhové a volební komise 
     4 )  Zpráva o činnosti za rok  2004 – Petr Půlpán 
     5 )  Zpráva o hospodaření svazu – Libuše Půlpánová 
     6 )  Zpráva revizní komise – Josef Veselý 
     7 )  Informace o průběhu uznávacího řízení samostatného plemene koní Kinských 
    a) Výpočet původních genů koní Kinských  - Ing. Josef Volenec 
    b) Rozbor rodin koní Kinských – Aleš Kučera 
    c) Rozbor linií hřebců a šlechtitelský program – Ing. Karel Regner 
    d) Jedinečnost žlutého genu KK – Prof.Ing. Václav Jakubec, Dr.Sc. 
   8 )  Volby 
     9 )  Diskuse 
              10)  Usnesení a závěr schůze – Ing. Luděk Bálek 
   
 
Členské příspěvky :  členské příspěvky na rok 2005 je možné zaplatit hotově na Valné hromadě nebo na 
poště složenkou. Jejich výše je stanovena : 

SCHKK ( Svaz chovatelů koní Kinských ) -    150,- Kč 
    SCHČT  ( Svaz chovatelů českého teplokrevníka ) -         100,- Kč  
    ASCHK ( Asociace svazů chovatelů koní ) -    100,- Kč 
           --------------- 
              350,- Kč 
Členské příspěvky je možné zaplatit jen do těch svazů, kde chcete být členy. 
 
Vážení přátelé, 
Dovolte mi, abych Vás seznámil s vývojem naší žádosti o uznání samostatného plemene koní Kinských. Na minulé výroční schůzi 
jsme Vám oznámili, že naše žádost je projednávána na Ministerstvu zemědělství. MZe nechalo naši žádost posoudit odborníky 
z vysokých škol a následně s námi přerušilo správní řízení. Svaz chovatelů koní Kinských dostal dva měsíce na to, aby doplnil u 
jednotlivých koní procentuelní zastoupení původních genů koní Kinských (PGKK) dle metodiky používané u národních plemen. 



Požadavek na výpočet procent PGKK jsme zadali Ústřední evidenci koní ve Slatiňanech. Bohužel Mze následně zakázalo ÚEK pro 
nás tyto výsledky zpracovat s odůvodněním, že databáze patří Svazu chovatelů ČT, a tudíž není možné rozbory dělat pro SCHKK. 
Požádali jsme tedy MZe o prodloužení správního řízení, ale to SCHKK nebylo umožněno a 26.6.2004 s námi bylo ukončeno správní 
řízení.  
Následně výbor  započal s přípravou nové žádosti o uznání samostatného plemene. Stanovili jsme základní nositele PGKK, což je 
nezbytné pro další výpočty. Podařilo se nám vyjednat se Svazem chovatelů ČT možnost využít jejich databáze, za což jim patří náš 
velký dík. Naše požadavky tedy vždy pošleme na SCHČT, který o ně požádá ÚEK ve Slatiňanech, jenž po provedení výpočtu vrátí 
rozbor ČT a ten jej zase postoupí nám. Tento koloběh dokladů je nutné absolvovat i jen kvůli jedinému koni a tak se nám podařilo 
získat ucelené výstupy až po řadě měsíců. Na základě výše uvedených rozborů jsme upravili Chovatelský řád a šlechtitelský program,  
Řád plemenné knihy, Zkušební řád a Seznam koní Kinských  s procentuelním zastoupením PGKK. Vlastníme rozrody jednotlivých 
rodin a linií, abychom mohli  doložit jejich Kinský původ. S těmito rozrody Vás seznámíme na výroční schůzi v Hradištku. Velmi 
zajímavou součástí žádosti  je i odborná práce prof. Jakubce o jedinečnosti žlutého genu a jeho šlechtění.  
Výbor splnil všechny požadavky MZe, které požaduje pro uznání plemene. Doufáme, že naše nová žádost o uznání samostatného 
plemene koní Kinských bude již úspěšná. 
             Aleš Kučera – manažer pro propagaci, marketing a ekonomiku 
 
 
Perspektiva chovu koní Kinských 
 
 Jednotlivé národy, kdekoliv na světě, mají své národní poklady. Tyto poklady jsou dílem oduševnělých, velkorysých nebo 
ctižádostivých předků a povinností následujících generací je tyto poklady uchovávat pro budoucí pokolení. V České republice patří 
k nejznámějším a nejhodnotnějším památkám řada hradů a zámků, obrazy a sochy v Národní galerii nebo korunovační klenoty. Toto 
vše jsou předměty vytvořené člověkem, s úžasnou vlastní historii a „životem“, ale neživé. Jednou z mála výjimek jsou koně Kinských 
(Equus Kinsky), kteří představují živý poklad a kulturní hodnotu českého státu. 
 

 Protože většina chovů koní sloužila zpravidla vladařským zájmům a pracovním nebo sportovním potřebám člověka, výrazně 
se měnila popularita chovu jednotlivých plemen. Řada původních plemen zanikla nebo byla zcela překřížena. Kinskému koni se 
podařilo přežít. Přežít 170 let míru a válek, technického pokroku i hospodářských a politických změn. Isabely a plaváci chlumeckého 
chovu se na Vás budou dívat z hřebčinského chovu dnes stejně mile, zvědavě i vznešeně jako určitě hleděli na hosty hřebčína jejich 
předchůdci v minulém století. 
 

 Koně Kinských patří mezi české teplokrevníky, jedná se o ráz koně, nicméně v poslední době je vyvíjen větší tlak na uznání 
těchto koní jako samostatného plemene. Typické je pro ně zlaté zbarvení s bílou hřívou (isabely, žluťáci) nebo s černou hřívou 
(plaváci). 
 

 Název isabela byl dán koním údajně po španělské regentce Isabele Kastilské, která nade vše milovala zlato a jeho barvu. 
Jistý šlechtic, který jí obdivoval, se rozhodl, že po ní pojmenuje své žluté koně. Inu, bývala to galantní doba i galantní muži. Nám 
z oněch časů zůstalo poetické označení „isabela“. Někdy se také dočteme o výrazu palomino. Tento název je odvozen od jména 
mladého španělského důstojníka Juana de Palomina, člena vojsk dobyvatele Mexika Cortéze. De Palomino měl nezvladatelného 
žluťáka, kterého předal svému poddanému. Ten vzpurného koně zkrotil a přijezdil, ale koni nadále zůstalo jméno původního majitele 
„Palomino“ a to se časem vžilo pro žluťáky. 
 

 Naši „zlatí“ koně získali přídomek „Kinských“ podle svých chovatelů – rodiny Kinských, jejíž příslušníci byli povýšeni do 
hraběcí hodnosti v roce 1628. Na chlumeckém panství žili odedávna. Odnikud nepřišli, nepřiženili se, byli typicky českou šlechtou. 
První zmínky o jejich rodu pocházejí ze 13. století (tehdy jako o Vchynských z Tetova). Že šlo o lidi vybrané a inteligentní, o tom 
svědčí skutečnost jejich velice častého jmenování diplomaty a členy poradních sborů.   

Symbolem panství se stal zámek Karlova koruna, postavený na přání Ferdinanda Kinského v letech 1721-23. Už za jeho 
působení se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně (pro vojenské a hospodářské účely) jako součást majorátu – 
a už tehdy zlatí! Práv držitele panství se roku 1806 ujal nejstarší ze šesti Ferdinandových synů Leopold, který zejména za sedmileté 
války s Pruskem chov rozšiřuje (na přání Marie Terezie) tak, aby jezdeckými koňmi kryl poptávky tehdejší armády. Leopoldovy 
dodávky zpestřovaly černohnědé šiky kavalerie – hrabě dál vycházel ze svého žlutého stáda a účelově je rozmnožoval.  

 

Mimořádnou pozornost si pak chlumečtí plaváci získali, když se s nimi Kristina Kinská–Liechtensteinová objevila na 
oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu po porážce Napoleona v r. 1815.    
 

Za oněch časů však nebývalo zvykem psát rodokmeny koní či nějak zaznamenávat jejich chov. To se změnilo v roce 1832. 
Vynikající chovatel a znalec koní té doby hrabě Oktavián Kinsky (1813 -1896) nejenže nechal postavit hřebčín Ostrov (dnes zvaný 
Hřebčín Equus Kinsky), ale protože byl pečlivý, rozhodl se také písemně podchytit rodokmeny svých koní. Vznikla plemenná kniha 
koní Kinských. Od těch dob je tedy slavná minulost koní Kinských doložena také písemně. 

 

Oktavián Kinsky byl klíčovou postavou pro rozvoj chovu koní a dostihového sportu ve východních Čechách. V roce 1836 
uspořádal první parforsní hon v Čechách v anglickém stylu. Byl vášnivý lovec, k zábavě strhl i ostatní aristokraty, kteří a na koních za 
smečkou psů vyráželi za zvěří (zpočátku i čtyřikrát týdně).  

 

Mezitím v Kinského zámeckých stájích přivedla vynikající isabela Themby II.na svět potomka anglického plnokrevného 
hřebce Prince Djahura, hřebečka Caesara, později skutečného zakladatele již koncipovaného chovu chlumeckých žluťáků a plaváků. 
V hřebčíně si vždy nesmírně cenili významných rodin, a ctili klisny–matky. Proto jména zdejších hříbat odnepaměti začínají prvním 
písmenem jména své matky a v posledním období je doplňuje přídomek Kinský. A tak se nám až do dnešních dnů dochovali potomci 
rodin se jménem začínajícím písmeny N, H, J, M, Č, P, O.  

Oktavián v roce 1843 nechal vybudovat na chlumeckých lukách závodiště a o tři roky později se tu konaly prvé dostihy 
v království Českém podle anglických pravidel, včetně steeplechase. Kinský je samozřejmě vyhrál - na hřebci Caesar. Přechodem od 
honů k překážkovým dostihům se podílel i na vzniku Velké pardubické. Společně s dvěma dalšími šlechtici založil v roce 1874 
dlouhou tradici Velké pardubické. Oktavián zemřel v roce  1896 v 84 letech. Své koně miloval natolik, že ty které měl nejraději, si 



nechal přivést i ke smrtelnému loži… Z chlumeckého panství udělal „perlu“ mezi českými panstvími – čítalo 54 vesnic, 16 lesních 
revírů a 24 dvorů. 

 

Dědicem majorátu se stal Oktaviánův synovec Zdenko, sám vynikající jezdec. Za jeho éry chov koní a zejména dostihová 
stáj sklízely nemalé úspěchy. 
 

 Z chovu koní Kinských pochází řada vítězů Velké pardubické (Magyarád 1897, 1900, Sláva 1899, Pohanka 1931, Norma 
1937, Nestor 1966) a mnoho umístěných (Čigýr, Neklan, Nevěsta, Něva, Norbert, …). Zvláště klisna Norma získala velkou proslulost, 
když v předválečném roce 1937 v jejím sedle dokázala zvítězit ve Velké pardubické Lata Brandýsová jako první a zatím poslední žena, 
a to o rovných sedm délek. V dostihu startovala řada zahraničních koní, převážně německých. Národ oslavoval vítězství česká 
jezdkyně, na českém koní a startující za českou stáj. Panství Kinských zabírají v roce 1948 komunisté, do cíle Velké pardubické ještě 
v roce 1966 vítězně dobíhá potomek někdejšího slavného chovu Nestor… 
 
 

Po roce 1948 nastává smutné období i pro koně Kinských – nejprve se mění správa hřebčína, koně se stěhují, prodávají nebo 
bezúčelně kříží s teplokrevníky. Konsolidace nastává až koncem 60. let díky tehdejšímu vedení Státního statku Chlumce nad Cidlinou. 
 
 

 Oktaviánu Kinskému se podařilo vystavět hřebčín daleko od shonu a stresu naší doby. Hřebčín leží v místě, které se nazývá 
Ostrov a je skutečnou oázou v poušti uspěchané civilizace. Hřebčín žije svým ustáleným rytmem, který vyhovuje koním, a ti se za to 
odměňují pevným zdravím a dobrým charakterem. Každé ráno vychází stádo klisen na pastvu, aby se nasytilo, proběhlo a vyslunilo. 
Kolem poledního upozorňuje biologický budík i malá hříbata, že je čas jít domů a na uvolněnou pastvinu přibíhají mladí hřebci a 
valaši. Ti zde tráví odpoledne, během něhož jim ošetřovatelé připraví stáje a krmení, takže potom rádi vymění volnost pastviny za 
jistotu stáje. 
 

 Koně Kinských se úspěšně prezentují nejen na závodech v České republice, ale i na významných světových výstavách. 
Hřebčín Equus Kinsky se zúčastnil výstavy Hipologica v Berlíně, Hansa Pferd v Hamburku a několikrát největší světové výstavy koní 
na světě Equitany v Essenu.  

 

O koních Kinských vychází celá řada článků v odborných časopisech v České republice, ale ještě více v zahraničí, neboť 
chovatelé, novináři i fotografové jsou nadšeni koňmi, hřebčínem, krajinou v povodí Cidliny, ale i historií chovu a rodiny Kinských. 
Koně samotní si svým charakterem, snadnou jezditelností i zbarvením dělají natolik velkou reklamu, že se do hřebčína sjíždějí 
chovatelé a kupci z celého světa.  

 
Řada koní byla prodána do Rakouska, Švýcarska, Holandska, Belgie i Anglie. Nejvíce koní překročilo hranice Spolkové 

republiky Německo. Němečtí majitelé se dokonce sdružili v německém Klubu koní Kinských, pravidelně se scházejí a do hřebčína 
zasílají zprávy o sportovní kariéře svých koní, neboť ti jsou všestranně použitelní od klasické drezúry přes skokové soutěže po zápřeže 
a honební ježdění. Pro svou snadnou jezditelnost a dobrý charakter jsou často používáni jako sportovní koně pro děti. 
 
 

 Do České republiky je v současné době většina plemenných hřebců dovážena, a tak je světlou výjimkou vývoz českého 
plemeníka. Hřebčín Equus Kinsky prodal do Německa hřebce Homéra (333 Almhirt týnský – Červánek, VČ 88 Halma SPK), který 
tam byl v roce 1991 licencován. Velkým úspěchem byl rovněž prodej pětiletého Ornáta (250 Burbon, VČ 309 Odra SPK) do USA. 
Ornát, polobratr plemenného hřebce Ondráše, byl vybrán z mnoha nabízených koní z České republiky a putoval do země proslavené 
vynikajícím chovem koní – do Kentucky. 
 

 Zástupce proslulého hřebčína mají i v Anglii – „zlatý šperk“,  klisnu Johanku Kinskou, dostala ke svým 100. narozeninám 
královna matka.  
 

 Hřebčín Equus Kinsky je nejen chovatelským centrem, ale i místem organizace sportovních a společenských akcí. Když byli 
zrušeny slavné jezdecké dny v Národním hřebčíně Kladruby, převzal tuto štafetu Hřebčín Equus Kinsky. Jedenkrát za dva roky se zde 
konaly Slavnosti koní Kinských, na kterých více než dva tisíce diváků mohlo obdivovat koně v pestrých ukázkách. Slavnosti roku 
1996 se konaly ve znamení 150. výročí první steeplechase v Čechách. Jejich vrcholem byl pořádáný symbolický dostih vítězů Velké 
pardubické. Hvězdné obsazení dostihu – Ing. V. Chaloupka, P. Liebich, Fr. Vítek, K. Benš, L. Štencl, P. Vozáb, Fr. Zobal – nadchlo 
diváky. Největší radost však jistě měl dlouholetý zaměstnanec hřebčína a trojnásobný vítěz Velké pardubické se Sagarem (1981, 1982, 
1983) Pavel Liebich. V roce 2004 se role obrátily a kinští koně byli hosty na obnovených dnech v Kladrubech. 
  
 

 Česká parforsní společnost obnovila v hřebčíně parforsní hony. Lov zvěře původně patříval k běžným a nezbytným aktivitám 
člověka. Parforsní hony ho však změnily ve společenskou záležitost a jezdeckou slavnost. Vlastní vysoké jezdecké umění, vynikající 
honební kůň a smečka vycvičených loveckých psů bývaly chloubou a prestiží každého šlechtice. Ceremoniál honu vždy provázely 
fanfáry a znělky oznamující příjezd a vítání hostů, slavnostní mši, zahájení lovu, objevení a druh zvěře a ukončení honu. Cílem honu 
přestalo být ulovení štvané zvěře. Jelen po zastavení psí smečkou nebyl usmrcen, ale vrácen do obory.  
 
 Po první světové válce byly hony pořádány tak, že smečka psů, navedená na pachovou stopu zvěře, nejčastěji lišky nebo 
jelena, pronásledovala jezdce představujícího tuto kořist. Slavná éra parforsních honů v České republice zanikla s počátkem druhé 
světové války. 
 
 V roce 1995 byla založena Česká parforsní společnost, která v témže roce uspořádala v Chlumci nad Cidlinou první 
poválečný parforsní hon v Čechách. Další ročníky jsou pořádány v Chlumci nad Cidlinou a na dalších zajímavých místech v ČR. 
Novodobé pojetí českého parforsního honu vědomě čerpá jak z typu francouzského, orientovaného na společenskou stránku honu, tak 
typu anglického, který zdůrazňuje sportovní vyžití účastníků. Zachován zůstává tradiční ceremoniál, stejně jako pořádání honu 
v přírodě s doprovodem diváků v historických kočárech. 
 

  Svaz chovatelů koní Kinských sdružuje chovatele, kteří chovají koně s určitým podílem krve koní z původního 
chovu rodiny Kinských. Klub Equus Kinsky sdružuje i  ostatní příznivce těchto koní. V čele těchto organizací je Dr. Radoslav Kinský, 
všestranný jezdec a od roku 1993 majitel a správce hospodářství ve Žďáru nad Sázavou. Ne každý žlutý kůň je tedy zákonitě Kinský – 
záleží na jeho původu a zápisu v plemenné knize koní Kinských. 
 



 

 Kinští koně neměli vždy na růžích ustláno. Mají za sebou hrdou, ale leckdy i pohnutou minulost. Hrozil jim dokonce zánik, 
po roce 1953 byl jejich chov rozdroben do několika státních statků. Jen diky řadě obětavých lidí se podařilo chov udržet a v plné síle 
obnovit. Posledními z  těchto nadšenců jsou Petr a Libuše Půlpánovi. Při rušení státního statku v roce 1991 skoupili od restituentů 
koně nebo jejich restituční nároky a stali se majiteli chovného stáda koní Kinských na Ostrově. Hledali pro ně uplatnění nejen na poli 
chovatelském, ale i sportovním. Plavý valach Grand Kinský se svou jezdkyní Libuší Půlpánovou je několikanásobným šampiónem a 
mistrem České republiky ve westernové drezuře. Plemenný hřebec Polemik (784 Almhirt Kinský) zase s Petrem Půlpánem úspěšně 
reprezentují hřebčín ve skokových soutěžích. Dalšího plemenného, charakterního hřebce s  vynikající mechanikou pohybu 556 DAF 
Ondráše po úspěšné sportovní testaci, výkonnost při skákání „ST“, převzala dcera Libuše Půlpánová ml. a získala s ním pět 
mistrovských titulů ČR v dětských a juniorských kategoriích, převážně v drezuře. Dosáhla s ním pod vedením trenéra Zdeňka Beneše 
výkonnosti „T“ v drezuře, dvou startů na mistrovství Evropy juniorů a několika mezinárodních umístění – 1. místo na otevřeném 
juniorském mistrovství Polska 2004 a Saska 2003, 1. místo na CDIO Poznaň 2003 v kategorii juniorů. 
 
 

 Hřebčín má dnes v chovu dvacet klisen a čtyři plemenné hřebce, k tomu dorost a koně ve výcviku. Celkem je zde 60 koní 
Kinských a dalších 20 koní privátních, majitelů, kteří využívají služby hřebčína k ustájení. Hřebčín  poslední tři roky buduje ještě 
jedno středisko -  Jezdeckou školu Equus Kinsky v Hradištku u Sadské, které bude orientováno na výcvik koní, zatímco v domovském 
hřebčínu zůstane chov, tedy chovné klisny a hříbata s rozsáhlým pastevním areálem. Plemenní hřebci by do budoucna měli být ustájeni 
v Hradištku a využíváni k inseminaci. 
 
 

Popis plemene 
 

- cílem chovatelů je sportovní i rekreační kůň s vynikajícím charakterem, snadnou  jezditelností a dobrou mechanikou pohybu 
-   měla by převládat barva žlutá a plavá 
-   KVH klisen 161 – 168 cm 
-   KVH hřebců 165 – 170 cm 
 

Využití 
  Jsou to jezdečtí koně historicky chovaní pro parforsní hony, se snadným pohybem v terénu a velkou vytrvalostí. Vyrovnaná 
psychika, snadná jezditelnost, dobrý charakter, vstřícnost k pobídkám jezdce i dobrá krmitelnost, plodnost a pevné zdraví se geneticky, 
přísnou selekcí a vhodným výběrem hřebců upevňuje již 170 let. Kůň Kinských dává obvykle pozor, aby svého jezdce neztratil. 
Dokonce se tvrdí, že chlumečtí koně čekají, v čem by člověku vyhověli. 
 

 Koně se používají pro sportovní (skokové i drezurní) i rekreační účely. Velmi často jsou využívány pro sportovní ježdění dětí 
a v jezdeckých školách jako učitelé. 
 

 Okrajově jsou koně Kinských využívány i v zápřeži, westernu, všestrannosti nebo voltiži. 
 Atraktivní barva a dobrá jezditelnost jim již získala mnoho příznivců u nás i v zahraničí. 
 
 

 V 50. a 60. letech se zbarvení isabela nebo plavák nevyhledávalo. Celý chov českého teplokrevníka, s výjimkou speciálních 
plemen, byl podřízen zmohutňovací akci. Nehledělo se na užitkové vlastnosti, a tudíž ani na barvu. Tento zásah poznamenal nejen 
chov chlumeckého plaváka, ale např. i mnohem větší chov moravského teplokrevníka.  

 
 

Odlišná situace byla naštěstí v tzv. speciálním stádu v Kladrubech, kde zbytek koní Kinských byl chován pro dostihovou a 
sportovní dráhu. Také díky a obětavosti několika nadšenců ( MVDr. Sixta, Frynta, Souček aj.)  se podařilo uchovat několik exemplářů 
této barvy. Ti se po stabilizaci situace stali základem regenerace tohoto chovu. 

 
 

Pro stanovení dalších selekčních kritérií je nutné si uvědomit, jaký je cíl chovu a jeho možnosti. Dnes se dá těžko 
předpokládat návrat těchto koní na Velkou pardubickou či jiné podobné závody, kde se uplatňují koně plnokrevných chovů. Můžeme 
je ale využít pro skokové či drezurní soutěže. Pochopitelně je nutné vidět, že není možné chovat koně pouze na barvu, ale na druhou 
stranu není možné selektovat pouze na výkonnost a tím potlačit žluté geny, které jsou v tomto chovu důležitým kritériem. 

 
 

V poslední době, kdy se snažíme o obnovení původních chovů, dochází k jejich jisté renesanci. Je to dáno jednak zvýšeným 
zájmen o jezdecký sport ať už v jakékoliv úrovni a také, konkrétně v chovu koní Kinských atraktivitou barvy. Pokud bude trvat zájem 
o tohoto koně i nadále a celá koncepce chovu neustrne pouze na odchovu koně se žlutým zbarvením bez dalších výkonnostních 
ukazatelů, nemělo by dojít k zániku tohoto chovu, který si již vydobyl  místo v podvědomí našich i zahraničních chovatelů. 

 
 

Mezi chovateli se diskutuje o plemenné knize kinského koně. Tento problém je nutno vidět z několika aspektů : 
 

1) stanovení, který kůň je nebo není dostatečně „v krvi“ pro zápis do plemenné knihy 
2) otevřenost či uzavřenost plemenné knihy 
3) barva koně 

 

ad. 1) Je nutné si uvědomit, že dnes už přímou a čistou návaznost na koně Kinských má jen několik jedinců, a to ještě pouze po 
matkách. Většina koní má krev mnoha dalších hřebců. Aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním, mělo by se přesně stanovit, 
kolik krve je ještě přípustné pro zápis. 
 

ad. 2) Rovněž je nutné stanovit, pro které koně je kniha otevřena a pro které ne. Je iluzorní se domnívat, že můžeme vytvořit knihu 
podobnou knize anglického plnokrevníka. Okamžik uzavření plemenné knihy by byl začátkem konce tohoto chovu.  
 

ad. 3) V neposlední řadě je třeba vyjasnit, zda se budou zapisovat všechny koně, kteří mají příslušný původ, nebo pouze žlutí či 
plaví koně.  
 

 Problém oficiálního uznání plemenné knihy je stále aktuální a staví před chovatele nejen otázky týkající se vlastního chovu, 
které jsem zde naznačil, ale i mnohé další, patřící spíše do oblasti právní. Zahraniční chovatelé koní Kinských, kteří jsou doposud 
sdruženi ve Svazu chovatelů koní Kinských v ČR, jsou natolik aktivní, že kůň Kinských bude veden v Německu nebo v Anglii, jestli 
v krátké době uznávací řízení plemene neuzavřeme.   



Dalšími otevřenými otázkami jsou : 
 

1) Jaký bude typ současného koně Kinských v porovnání s typem, o který usiloval hrabě Kinský ( parforsní – 
dostihový – sportovní ). Dnešní kůň Kinských je typem, pohybem a jezditelností nejblíže  původním parforsním 
koním. 

2) Možnost vědecké práce na téma dědičnosti barev v tomto chovu 
 

3) Využití těchto koní v době, kdy žlutá barva přestane být atraktivní pro kupce a bude nutno konkurovat chovům 
jiných plemen. 

 
 
 

 Jízda na koni odbourává stres a uvolňuje napětí. S koněm je třeba zacházet trpělivě, nic se nesmí uspěchat. Sedneme si do 
sedla a kulisa naší doby – asfalt, beton, hluk a spěch – zmizí. Kolem nás jsou louky a nad námi blankytná obloha. Svět je z koňského 
hřbetu zase krásnější.  
 
Tento příspěvek přednesl P.Půlpán na mezinárodní konferenci v aule MZLU v Brně  3. 12. 2004  „ Aktuální otázky chovu koní v ČR „ 
 
 
Úspěch plemenného hřebce  Hřebčína Equus Kinsky 
 
Libuše Půlpánová a DAF Ondráš neoficiální juniorští mistři Polska 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Ve dnech  27. – 30. 5. 2004  se Libuše Půlpánová se svým trenérem. Zdeňkem Benešem a koňmi 556 DAF Ondráš – Energy´s 
(sponzor  Zemědělské služby Běstovice a.s. )  a   Avalonem  Z – T  zúčastnila mezinárodního juniorského mistrovství  Polska  CDIJ 
Lewada Zakrzów. 
 

Už přejezd hranic, po vstupu do EU, potěšil celou ekipu svou snadností. I samotný příjezd do areálu byl letos ještě milejší a vřelejší 
než loni. Bylo zde mnoho přátel a známých jak p. Beneše ( kolega a soupeř z drezurních obdélníků, vždy dobrý přítel Andrej Salacki, 
dnes vedoucí polské drezurní reprezentace )  tak Libušky. S některými  účastníky se potkali i na loňském ME juniorů ve francouzském 
Sommer. 

Českou republiku zde zastupovala i doktorka Nesňalová, která zde plnila funkci prezidenta odvolací komise. 
Ve čtvrtek čekala koně veterinární přejímka a lehký trénink. Vše proběhlo bez problémů a jezdkyně i koně se již těšili na páteční 
soutěže. Tento den se také jezdci dozvěděli svá startovní čísla, která jsou losována s velkou vážností. 
Obloha pátečního rána nepotěšila pořadatele ani jezdce. Zato naší ekipu potěšili výsledky tohoto dne. Přes vydatné dešťové přeháňky 
si DAF Ondráš vybojoval prvenství v zahajovací soutěži  „ JU“  ( 65,029 % ). Ani Avalon ( 61,096 % ) se neztratil v početném 
startovním poli   21 jezdců z 5 států. Byl to dobrý začátek před důležitým postupovým kolem do finále. 
V sobotu již naše jezdkyně své soupeře znala.  K večeru bylo jasné, že na závody přijela dobře připravená. Opět prvé místo DAF 
Ondráše ( „JD“ 66,462 % ) a krásné 5 místo Avalona ( 62,308 ) ji dávali velkou naději pro nedělní finále.  Tam však podle propozic 
mohla pouze s jedním koněm.  Tohoto nelehkého úkolu se měl zhostit Ondráš, který svou  elegancí získává nad technicky precizním 
Avalonem.  Pořadatelé nakonec provedli změnu propozic a pustili do závodu všechny koně.   
Před nedělním finále již všichni soupeři věděli s kým mají tu čest a nastoupili do boje s patřičnou razancí. Po dvou drobných 
chybičkách, v jinak pěkně předvedené úloze,  skončil Ondráš na druhém místě s  66,872 % a Avalon s 63,590 % skončil na 5 místě. Po 
celkovém součtu bodů však naše nejlepší juniorská dvojíce obsadila první místo v mezinárodní soutěži a byli vyhodnoceni 
nejúspěšnějšími účastníky závodů.  Na druhém místě skončil nejlepší polský juniorský jezdec, oficiální mistr Polska – Piotr  
Wierzchowskij, účastník již několika ME, který obhájil svůj titul z roku 2003.  
Cílevědomá práce jezdkyně, neúnavná trenérská činnost  Zdeňka Beneše a dobré zázemí, jak krmivové ( sponzor pro letošní sezónu 
Zemědělské služby Běstovice a.s. dodávají hřebci Ondrášovi granulované krmivo „Energy´s“ ), tak prostory nově vybudovaného 
areálu Jezdecké školy Equus Kinsky s krytou halou 29 x 66 m přineslo a doufejme ještě přinese své ovoce.  Všem výše jmenovaným 
patří velké poděkování za jejich pomoc a výbornou reprezentaci ČR.  
Ondráš potvrdil dřívější vynikající výsledky v roce, kdy vyhrál otevřené juniorské mistrovství Saska a již třikrát se stal juniorským 
mistrem ČR. 
 
Připravované akce na rok 2005 : 
 
12. března  -  výroční setkání členů a příznivců  SCHKK  v Hradištku u Sadské  
15. dubna  -   zkoušky základního výcviku jezdce  v Hradištku u Sadské 
26. dubna  -   svod klisen v hřebčíně v Chlumci n.Cidlinou od  13.00 hod. 
červen  – základní zkouška výkonnosti tříletých hřebců 
22. září – výkonnostní zkoušky tříletých klisen od 10.00 hod. 
září – výstavy Pardubice , Lysá nad Labem 
28. září – Svatováclavská přehlídka koní v Hradci Králové 
říjen – Hubertova jízda 

        Plemeníci Hřebčína Equus Kinsky  v roce 2005 
 



                    Na stanici v Hradištku 

• 556 DAF Ondráš – čtyřnásobný mistr ČR v dětských a juniorských soutěžích, účastník 
juniorského mistrovství Evropy 2003 a 2004. V současné době kůň zařazený do juniorské reprezentace ČR. 
Hřebec vynikajícího charakteru, jezditelnosti a mechaniky pohybu. Licenci plemeníka získal přes sportovní 
výkonnost ve finále KMK. Patří mezi jednoho z mála plemeníků s vlastní sportovní výkonností ve skákání ST a 
v drezůře ST. Ondráš je ušlechtilý kůň s velmi dobrou konstitucí a suchým fundamentem. Důležité je, že 
uvedené vlastnosti dědí i jeho potomstvo,  KVH  172 cm,  přip.poplatek  5.000,- Kč 

• 784 Almhirt Kinský – Polemik – mladý perspektivní hřebec, specialista na skákání 
s velmi dobrou sílou odrazu, ochotou skákat a pozorností při skákaní. Má vlastní sportovní výkonnost ST, při 
skoku mohutnosti překonal výšku 190 cm je velmi líbivý až pohádkově krásný zlatohřívák s povahou mazlivého 
dítěte. Tento hřebec má dva ročníky nadějných potomků, KVH 169 cm ,  přip.poplatek   4.000,- Kč 

•  
 

Na stanici v Chlumci n/C. 

• 250 Burbon  - hřebec zařazený mezi elitní plemeníky, svou dobrou jezditelnost a ušlechtilost 
prokázal na potomstvu, vhodný na A 1/1 klisny, se kterými zachovává ušlechtilost a zesiluje tělesnou stavbu,  
KVH  165 cm,  potomstvo dosáhlo výkonnosti ST ve skákání. Burbon má zařazeno v chovu  66  klisen 
přip.poplatek  3.000,- Kč  

• 333 Almhirt týnský – Červánek - již po léta patří k pepinierům Chlumeckého 
hřebčína. Zájem chovatelů o připouštění potvrzuje jeho kvality a pevné postavení plemeníka. Z matčiny strany 
patří k velmi hodnotné rodině koní Kinských  „Č“ ,  KVH  168 cm, potomstvo výkonnost ST, v chovu má 
kromě dcer i dva syny, přip.poplatek  3.000,- Kč 

 

Hřebci připouští přirozenou plemenitbou.Při nezabřeznutí klisny v roce 2004 je poskytována sleva 50 % z připouštěcího 
poplatku v roce 2005. Nabízíme veškerý servis spojený s připouštěním, ustájení klisen, vyšetření březosti ultrazvukem, 
transport klisen, ubytování majitelů apod. 
Před připouštěcí sezónou je nutné nechat klisnu vyšetřit veterinářem na infekční metritidu. 
 
 
Poskytované služby na obou střediscích : 
 

Hřebčín Equus Kinsky         Jezdecká škola  Equus Kinsky 
 
- cena ustájení                     :   3.000,- Kč měsíčně    :   4.500,- Kč/měs. včetně haly 
- výcvik koně                                                :                           :      100,- Kč / lekce 
- hodina jízdy na koni s trenérem                 :                         :      300,- Kč 
- předplatné na 10 hodin                             :          :   2.800,- Kč 
- kurz jízdy na koni  -  15 hodin           :   3.000,- Kč  
- pronájem haly            :      100,- Kč / kůň  / lekce 
- stáže s trenérem            :      100,-  až 300,- Kč / lekce 
- ubytování v penzionu Caezar  -  18 lůžek          :      250,- Kč osoba / noc 
- penzion s klubovým zařízením je vhodný pro oslavy, svatby, semináře, školení, výjezdní zasedání. Kapacita klubu je 70      
   osob 
- dovoz a prodej přívěsů na koně dánské výroby – MUSTANG   a  jezdeckých sedel světové značky a kvality  -  
   PASSIER z Hannoveru.  
- prodej krmných směsí pro koně ZD Kelečsko – KWP ,  KWP – G  ,  KDS 
 
Uvedené ceny jsou bez  DPH. 
 
 
Kontaktní adresy :  
 

Hřebčín Equus Kinsky, Ostrov  68,  503 51 Chlumec nad Cidlinou 
Jezdecká škola Equus Kinsky,  Hradišťko u  Sadské  126 ,  289 12 
Libuše a Petr Půlpánovi ,  fax. :  495 486 035 ,  mobil :  777 247 110 ,  776 057 706 
E-mail :  equus.kinsky @volny.cz  ,         http: // www.equus-kinsky.cz

http://www.equus-kinsky.cz/
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