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Vážení přátelé, 

 
dne 14.10.2005 bylo rozhodnutím Ministerstva zemědělství uznáno plemeno koní 

Kinských za samostatné. Svaz chovatelů koní Kinských získal oprávnění vést samostatnou 
plemennou knihu tohoto národního plemene. Tímto se dovršilo více jak desetileté úsilí svazu 
o dosažení samostatnosti plemene. Je to však pouze první krok a teď bude záležet na nás 
chovatelích, zda svým zodpovědným přístupem k chovu, výcviku a prezentaci plemeno 
udržíme. Prosím, mějme toto všichni na paměti. 

Přílohou tohoto dopisu je i aktualizovaná přihláška do Svazu chovatelů koní Kinských. 
Dovolujeme si Vás požádat o její vyplnění, zanesení aktuálních dat a její rychlé odeslání.  
Přihlášku vyplňují i stávající členové svazu a bude sloužit jako podklad pro žádosti o dotace 
na MZe. 

Na základě této přihlášky bude v lednu příštího roku každému koni vystaven certifikát 
potvrzující zápis do plemenné knihy koní Kinských. Zápisné do plemenné knihy činní pro 
člena svazu 100 Kč za klisnu, které zašlete na adresu svazu. Klisny přihlášené později, bude 
možné zařadit do oddílů plemenné knihy, až po výpočtu původních genů koní Kinských, který 
bude prováděn vždy k datu 31.12. a 30.6. a následném odsouhlasením radou plemenné knihy.  

Na  3. 12. 2005 od  14.oo hod.  připravuje SCHKK výběr hřebců do chovu, tak aby je 
bylo možné ještě zařadit do Seznamu hřebců v plemenitbě 2006, který vydává ASCHK. Bude 
tedy jen na majitelích hřebců, kteří splňují podmínky chovu, zda své hřebce do SCHKK 
přihlásí. Zápisné do plemenné knihy činní pro člena svazu 500 Kč za hřebce vybraného již 
dříve. Pro nově zařazované hřebce je účast samozřejmou povinností,  u již vybraných hřebců 
očekáváme prezentaci alespoň mladších hřebců. Bližší informace k této akci Vám podá p. 
Půlpán. 

Na začátek příštího roku plánujeme vydání sborníku, který bude obsahovat chovný 
řád, šlechtitelský řád, zkušební řád, finanční řád, genovou analýzu plemene, seznam chovných 
klisen zatříděných do jednotlivých oddílu plemenné knihy, dědičnost zbarvení koní Kinských, 
fotografie plemeníků  atd. Rádi uvítáme Vaše další návrhy.  

Vážení přátelé, věříme, že Vaším aktivním přístupem napomůžete výboru SCHKK 
k rychlému a zdárnému startu samostatného plemene. 

 
Výbor SCHKK 
 



PŘIHLÁŠKA 
 

do Svazu chovatelů koní Kinských 
 
Jméno: ………………………………..          Příjmení: ……………………………………. 
 
Firma: ………………………………………………………………………………………... 
 
IČO / RČ….…………………..     Kraj: ……………………………………….. 
 
Adresa: ……………………………………………Pošta (vč.PSČ): ………………………... 
 
Telefon: ……………………  fax: …………………………….E-mail: ……………………. 
 
 
Přihlašuji do SCHKK níže uvedené koně : 
 

POHLAVÍ ČÍSLO JMÉNO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Souhlasím se zveřejňováním uvedených údajů v materiálech SCHKK. Beru na vědomí, že 
tyto údaje budou zpracovány SCHKK a využity k dalšímu rozvoji plemene. 
 
 
V……………………  dne ……………………. 
 
 
Podpis ………………………………………… 
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