
     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 a se zvyšujícím se 
podílem krve původních koní Kinských.
 
Je použitelný pro rekreační ježdění včetně terénního 
(parforsní hony).
Dospělý kůň je středního tělesného rámce s dobrými 
liniemi, přiměřeně kostnatý se suchým fundamentem bez 
zjevných i podmíněných genetických vad.
 
Tělesné míry      
   klisny                       hřebci                                                
Výška v kohoutku hůlková /KVH/    
159 - 166 cm                        162 - 168 cm   
Obvod holeně                                  
19,5 - 21,5 cm                      20,5  -  22,0 cm
 
ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM
Kůň Kinský

Úvod 
Právním základem pro šlechtění koní Kinských je 
zákon č.154/2000 Sb. o šlechtění plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů a vyhlášky MZe ČR, kterými se provádějí některá 
ustanovení tohoto zákona. Řídí se dlouhodobým programem 
navrženým Radou plemenné knihy (dále jen RPK) a 
schváleným uznaným chovatelským sdružením. SCHKK 
vede plemennou knihu pro koně Kinské (dále jen  KK) a 
zajišťuje realizaci šlechtitelského programu.
 
Šlechtitelský program (dále jen ŠP) prosazuje a uvádí do 
života chovatelské postupy vedoucí k dosažení chovného 
cíle. Základní metodou je přitom plemenný výběr (pozitivní 
selekce) a hodnotí se  plemenný typ a pohlavní výraz, 
stavba těla a výkonnost ve výkonnostních zkouškách 
případně v soutěžích. K hodnocení se používá i vhodných 
metod stanovení plemenné hodnoty.
ŠP je zárukou objektivního zjišťování a hodnocení pro 
potřeby chovatelů. Zajišťuje udržení tohoto národního 
plemene a jeho úspěšný chov a uplatnění. Stanovuje chovný 
cíl, selekční program, zjišťování a evidenci výkonnosti, 
kontrolu dědičnosti, posuzování vlastností, zveřejňování 
dosažených výsledků  šlechtění a plemenářské práce.

         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.
     Chov koní Kinských má dnes již více než 170 letou 
tradici, na které má velkou zásluhu především Oktavián 
hrabě Kinský. 
     Počátek 19. století byl poznamenán napoleonskými 
válkami a po porážce Francie Anglií nastala příznivá doba 
pro chov koní. Panovala totiž všeobecná snaha o zušlechtění 
koní anglickým plnokrevníkem. To se dělo i na chlumeckém 
panství české šlechtické rodiny Kinských. Tato rodina 
je po celá staletí spjata s chovem koní. Nejznámějším 
představitelem rodiny Kinských v předminulém století 
byl právě Oktavián hrabě Kinský (1813 – 1896), 
vynikající jezdec, chovatel a organizátor. V raném mládí 
si velmi oblíbil Anglii a tak kromě kvalitních anglických 
plnokrevníků dovezl do Čech i smečku anglických 
foxhoundů s psovodem a uspořádal první parforsní hon 
v českých zemích (1836). O deset let později zorganizoval 
v Chlumci nad Cidlinou první překážkový dostih. V roce 
1874 stál společně s knížetem E. Fürstenbergem a hrabětem 
M. Ugardem u zrodu nejvýznamnějšího dostihu kontintu 
Velké pardubické. Pro chovatele je důležité, že roku 1832 
založil hřebčín Ostrov u Chlumce n. C. a o 6 let později 
vlastní plemennou knihu. 
     K zakladatelům chlumeckých žluťáků patří isabela 
Temby II, kterou odmítl rakouský Jockey club díky 
jejímu zbarvení zapsat do plemenné knihy anglických 
plnokrevníků. Tehdy se Oktavián rozhodl založit svůj 
vlastní chov a o rozšíření žluté barvy se zasloužil syn 
Temby II. César.
     Z chovu koní Kinských pocházela řada vítězů Velké 
pardubické. Magyarád (1897, 1900), Sláva (1899), Pohanka 
(1931), Norma (1937), Nestor (l966)  v tomto náročném 
dostihu zvítězili, celá řada dalších se umístila na předních 
místech. 
     Po roce 1948 nastává smutné období i pro koně Kinské 
– nejprve se změnila správa hřebčína, koně se stěhují, 
prodávají nebo bezúčelně kříží s těžkými teplokrevníky.   
     Konsolidace nastává až koncem 60. let díky  několika 
prozíravým zaměstnancům a členům vedení Státního statku 
Chlumec nad Cidlinou.

CHOVNÝ CÍL Historie

SVAZ CHOVATELŮ KONÍ KINSKÝCH
KŮŇ KINSKÝ
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1. Plemenné knihy
 
Do šlechtitelského programu KK jsou zahrnuti všichni 
plemenní koně, kteří jsou zapsáni do některé z těchto 
plemenných knih: 
- plemenná kniha hřebců
- hlavní plemenná kniha klisen       
- hlavní plemenná kniha klisen 
- plemenná kniha klisen
- pomocná  plemenná kniha klisen

Pro plemenné knihy je dále použito zkratky PK. 

2. Metody chovu
 
1.    Základní chovatelskou metodou je čistokrevná 
plemenitba, tzn. že jsou připouštěni hřebci z PK hřebců na 
klisny z HPK, PK a PPK klisen.
2. Vzhledem k tomu, že byl chov KK v posledním, poměrně 
dlouhém období ovlivňován i hřebci mnohostranně 
užitkového typu půjde v prvé fázi šlechtění především
o harmonizaci šlechtění na užitkový typ s hlavním cílem, 
kterým je udržet v populaci
 PGKK a gen pro žluté zbarvení. Při tom není žádoucí 
neúměrně zvyšovat počet světlých izabel a plaváků. 
Proto budou využíváni i vhodní plemeníci jiných barev 
než  žluťáci a plaváci odpovídajícího užitkového typu a 
charakteru, kteří by mohli založit i další linie. 
3.   Vzhledem k rozsahu populace bude  nezbytné udržet  na 
přiměřeném stupni příbuznost. Proto počítáme s uplatněním 
rotace plemeníků v rodinách klisen a hodnocením populace 
v jednotlivých generacích s ohledem na výši koeficientu 
příbuzenské plemenitby. (Fx ). 
K ustálení  užitkového typu bude v odůvodněných 
případech možné použít  i příbuzenské plemenitby nejvýše  
však ve stupni blízká.
4.   Základním kritériem  při výběru do HPK a PK je 
rodinná příslušnost, procenické zastoupení původních 
genů koní Kinských (PGKK), minimální KVH a užitkový 
typ. Zápis do PPK bude v první fázi regenerace umožněn 
i klisnám s 0% PGKK, ale žlutého nebo plavého zbarvení, 
minimální KVH s odpovídajícím užitkovým typem. 
5.  Výpočet původních genů koní Kinských (PGKK) je 
popsán v samostatné příloze. 
6.  Rozbor rodin koní Kinských :
 Rodina  N  založená  polokrevnou klisnou Nancy, 
pokračující přes vnučku 27 Nedejse , světlou izabelou 
nar.1904.
  Tato rodina byla chována v původním typu až na některé 
výjimky, ke kterým patřil zejména hřebec 957 Notář  po 
hannoverském hřebci Alarm, který se ale především díky 
své plodnosti, zasloužil o udržení žlutého genu především 
ve východních Čechách. Z rodiny pochází celá řada 
výkonných dostihových koní, především vítězka VP Norma, 
hřebec Nezamysl, klisna Najada a další.       

      Rodina  J  založená anglickou polokrevnou  klisnou 
Hero I  pokračující klisnou Jitřenka isabelou, nar. 1945 po 
otci Przedswit III.
      Z rodiny pochází celá řada koní s velmi dobrou 
sportovní výkonností především ve všestrannosti (Jelena, 
Jalna, Jena a další). Příslušníci této rodiny se vyznačovali i 
odpovídajícím typem.  
     
    Rodina Č založená klisnou  VČ 391 Čita po Cesar  patří 
dnes k nejrozšířeněnším.
Z rodiny pochází plemení hřebci  7 Marin lipský -1, 4218 
Marin lipský-2, 23 Varin lipský, 155 Alarm lipský –2, 
3262 Tuzex, 3261 Darex, 333 Almhirt týnský, 409 Garut 
humburský, 497 Div týnský, 525 Taarlo Kubišta –1 i  2712 
Taarlo Kubišta –2. Rodina byla chována spíše v typu 
kombinovaném i když i zde docházelo k použití hřebců 
v jezdeckém typu včetně anglických plnokrevníků.   

    Rodina  M  byla  založena  plavou  klisnou  Jiskra a 
pokračovala dcerami Jizera, Julka a Jitra, byla později 
označována M.  Příslušníci rodiny jsou spíše v typu středně 
mohutných mnohostranně užitkových koní.

    Rodinu O založila A1/1 klisna Queen of Haerts, rodina 
pak byla silně ovlivněna anglickým polokrevným kmenem 
Furioso  a v poslední době se podílí na  rozšíření genové 
variability v barvě. Příslušníci této rodiny se vyznačují 
velmi dobrými užitkovými vlastnostmi hřebec  556 DAF 
Ondráš je výkonným skokovým i drezurním koněm. 

3. Ohraničení využitelnosti hřebců

    Vybraní hřebci musí splnit podmínky pro zápis do PK 
KK jak v hodnocení  exteriéru, rodokmenu, % PGKK i  
výkonnosti, dle Řádu plemenné knihy. 
Použití hřebců jiných plemen (viz. odstavec 4) je vymezeno 
a ohraničeno.
 
4. Použití jiných plemen
 
     Za podmínky splnění kriterií platných pro KK může být 
použito plemeno anglický plnokrevník (viz ŘPK KK).
Použití ostatních plemen je možné výjimečně po schválení 
RPK KK a musí být prokázán přínos pro regeneraci 
plemene.

5. Hodnocenía testování užitkových
    vlastností
 
    U plemenných koní je hodnocen plemenný typ a pohlavní 
výraz, rodokmen, % PGKK, stavba těla, výkonnost 
a zdravotní stav. Zásady hodnocení jsou uvedeny ve 
Zkušebním řádu (dále jen ZŘ). Výsledky budou pravidelně 
publikovány.
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6. Metody selekce
 
    Vzhledem k malé  populaci bude použita především  
metoda direkcionální (směrovaná), především na % PGKK, 
žlutý gen a zdraví. Dále bude použita i selekce stabilizační, 
především na udržení požadovaného typu a charakteru 
chovaných koní. 

Hřebečci a hřebci budou selektováni :

     -   při výběru do testační odchovny 
     -   při  předvýběru  do plemenitby 
     -   při základních zkouškách výkonnosti
     -   při udělení výběru
     -   na základě informací o potomstvu
         
 Klisničky a klisny  budou selektovány :
     -   při  označování pod klisnou        
     -   při  zkouškách výkonnosti
     -   při zápisu do plemenné knihy. 

     Metody selekce budou rozpracovány chovatelskou 
komisí a realizovány v jednotlivých krocích. Základní 
selekční kriteria jsou součástí podmínek pro zápis DO PK. 
Výsledky budou pravidelně publikovány.

7. Posuzování sledovaných znaků
 
   U hřebců a klisen se hodnotí uvedené znaky tak, aby se 
vyloučením nedostatků ve stavbě těla, v mechanice pohybu, 
v projevech výkonnosti a vyloučením dědičně podmíněných 
(genetických) vad, udržovala kvalita a zdraví chovaných 
koní.
Hodnocení a popis stavby těla probíhá před zápisem do PK, 
hodnocení koní se provádí na tzv. svodech, chovatelských 
výstavách, při zkouškách výkonnosti nebo výjimečně - na 
základě individuální žádosti - u chovatele.
 
Hodnocení se provádí dle následujícího schématu:
 a) plemenný typ a pohlavní výraz
b) stavba těla                                                                            
              b1) rámec
              b2) hlava
              b3) krk
              b4) horní linie
              b5) přední končetiny
              b6) zadní končetiny
c) pravidelnost pohybu 
d) krok                                                                                   
e) klus - kmih a lasticita                     
f) cval                                                                                      
g) skok ve volnosti                                                                    
h) výcvik
i) jezditelnost
j) skoková zkouška pod sedlem

a) Plemenný typ a pohlavní výraz
Žádoucí: ušlechtilý sportovní kůň středního rámce, suché 
klouby, dobře osvalený, s dobře vyjádřeným pohlavním 
výrazem. 
Nežádoucí: malý nebo přerostlý kůň, hrubý nebo 
lymfatický, příliš dlouhého nebo krátkého rámce, bez 
pohlavního výrazu.
 
b) Stavba těla
Cílem je korektní a harmonická stavba bez větších vad.
b1) Rámec
Žádoucí: středně velký, kratší obdélníkový.
Nežádoucí: krátký nebo dlouhý.
 
b2) Hlava
Žádoucí: suchá, ušlechtilá hlava s výrazným okem a dobře 
utvářenou elastickou hubou.
Nežádoucí: velká, neharmonická, v čele nebo v nosní partii 
klenutá, zapadlé nebo vypoulené oko, tuhý, krátký koutek.
 
b3) Krk
Žádoucí: středně dlouhý, dobře osvalený, středně vysoko 
nasazený (téměř pravoúhle na plec), mírně klenutý, lehce a 
pravidelně ohebný mezi hlavou a kohoutkem.
Nežádoucí: vysoko nasazený, příliš dlouhý nebo krátký, 
obrácený nebo silný.
 
b4) Hřbet
Žádoucí: přiměřeně dlouhý, výrazný kohoutek plynule 
přecházející v pevný, středně dlouhý ale pružný hřbet, který 
pokračuje na pevná, dobře vázaná bedra.
Nežádoucí: ostrý nebo nevýrazný kohoutek, měkký nebo 
kapří hřbet a dlouhá odsazená bedra.
 
b5) Přední končetiny
Žádoucí: dlouhá šikmá lopatka s dobře osvalenou plecí, 
pravidelný postoj, suché výrazné klouby, přední holeň 
kratší, nemá přesahovat 2/3 předrámí, středně dlouhá 
spěnka v úhlu 45° - 50°, kopyto pravidelné, prostorné, s 
kvalitní rohovinou.
Nežádoucí: strmá plec, dlouhá holeň, strmá nebo měkká 
spěnka, lymfatické klouby, zaříznutá, zaškrcená nebo 
prohnutá holeň, špatně zaúhlené a defektní kopyto, 
nepravidelné postoje.
 
b6) Zadní končetiny
Žádoucí: pravidelný postoj, silné svalnaté stehno, mírně 
skloněná dlouhá záď, široké silné koleno, suché dobře 
zaúhlené (140 - 150°) široké hlezno, spěnka a kopyto tvoří 
dvě stejné poloviny z celkové délky a úhel spěnky svírá 50 
- 55° se zemí.
Nežádoucí: nepravidelné postoje, úzké krátké hlezno, sražená 
záď.
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c) Pravidelnost pohybu
Žádoucí: zepředu a zezadu pozorovaný pohyb končetin 
přímý v jedné rovné linii.
Nežádoucí: rozhazování, strouhání.
d) Krok
Žádoucí: čtyřtaktní, končetiny se pohybují pravidelně, lehce 
energicky vyšlapují s přešlapem 
zadních stop před přední.
Nežádoucí: kohoutí krok, nákrok, krok bez kmihu.
 
e) Klus - kmih a elasticita
Žádoucí: dvoutaktní chod, prostorný, elastický, výrazný 
posun zádě se zapojením hřbetního svalstva, pření plec je 
dobře uvolněná.
Nežádoucí: málo prostorný, nevýrazný.
 
f) Cval
Žádoucí: třítaktní, elastický, energický, s dobrým posunem 
zádě, s pružným hleznem.
Nežádoucí: málo prostorný, s malým posunem.
 
g) Skok ve volnosti
Žádoucí: s chutí skákající pozorný kůň, soustředěný, s 
energickým rychlým odrazem, vyklenutým hřbetem a 
krkem (skokový luk), s výrazným pohybem kohoutku 
nahoru, pružným hřbetem a otevřením úhlu v hleznech.
Nežádoucí: vysoký nos během skoku, spuštěné přední 
končetiny, plochý skok, tuhý nebo prohnutý hřbet, 
nepozornost, bázlivost.
 
h) Výcvik
Žádoucí: charakterní kůň, dobře se chovající ve stáji i 
pod sedlem, nedělající vážné problémy při ošetřování, 
korekturách, kování a veterinárních zákrocích, je živého 
temperamentu, tvrdé konstituce, dobře krmitelný a učenlivý.
Nežádoucí: nervózní, líný nebo vzpurný kůň, špatně 
komunikující při výše vyjmenovaných činnostech, bez 
temperamentu, měkké konstituce nebo špatně krmitelný.
 
i) Jezditelnost
Žádoucí: uvolněný, prostupný a ohebný kůň, pohybující 
se v dobré rovnováze, soustředěný na jezdcovy pomůcky a 
ochotně je přijímající, pružný, schopný udržovat takt.
Nežádoucí: málo prostupný, neuvolněný, neohebný kůň, 
který má problémy s udržením rovnováhy, nesoustředěný, 
na pomůcky jezdce reaguje slabě, vznětlivě nebo vzpurně, 
vypadává v některém z chodů z taktu.
 
j) Skoková zkouška pod sedlem
Žádoucí: ochotný kůň překonávající překážky dobrým 
stylem a s přiměřeným respektem, pravidelně a uvolněně se 
pohybuje mezi překážkami při nájezdech i po doskoku, je 
dobře ovladatelný.
Nežádoucí: neochotný kůň skákající strnule nebo ploše, má 
přílišný respekt před překážkami nebo je respektuje málo, 
špatně se ovládá.
 

8. Zdravotní stav
 
U plemenných koní se požaduje výborný zdravotní stav, 
plodnost a genofond bez dědičně podmíněných vad a 
nemocí.
Zdravotní stav potomstva  se posuzuje při první evidenci 
pod klisnou a při zápisu klisen a hřebců do PK. U mladých 
koní se posuzuje i růst a vývin a vylučují se jedinci 
zaostávající ve vývinu a se zjevnými dědičně podmíněnými 
vadami a nemocemi. 
 
9. Testační odchovny

 Provoz v testačních odchovnách se řídí provozním řádem 
schváleným SCHKK. Tento řád upřesňuje předepsanou 
evidenci, zoohygienické požadavky a zásady odchovu. 
Testační odchovny jsou zřizovány pro kvalitní odchov 
hřebečků a zajištění možnosti časného získávání informací 
o kvalitě plemeníků využívaných v chovu. Účelem testace 
je vyhodnocování kontroly dědičnosti plemenných hřebců a 
vlastní užitkovosti testovaných hřebečků ve srovnatelných 
podmínkách. Za testační odchovnu lze považovat zařízení, 
kde je možnost odchovávat, připravovat a základní zkoušku 
vykonávat s minimálně 10 hřebečky jednoho ročníku. 
Testační odchovna musí být vybavena minimálně: 
- řádně oplocenými pastvinami s možností napájení a 
rozlohou pastviny na jednoho hřebečka: 
        0,3 ha /do 1 roku stáří 
        0,4 ha/od 1 roku do 3 let
 0, 5 ha/ nad 3 roky stáří
- vyhovující stájí pro volné ustájení s možností 
individuálního přikrmování
- pevnou plochou pro posuzování a předvádění koní
- pohybovou dráhou pro posouzení mechaniky pohybu a 
skokového projevu
- možnost odděleného odchovu jednotlivých ročníků
- kvalitním personálem se základními znalostmi zoohygieny 
a zákroků první pomoci při ošetření drobných zranění 
před přivoláním veterinárního lékaře. Pro vykonávání 
základních zkoušek výkonnosti - možnost boxového 
ustájení s kapacitou minimálně 10 boxů, možnost přípravy 
a předvádění koní za jakýchkoli povětrnostních podmínek a 
kvalitní jezdecký personál. 
Testační zařízení musí garantovat celou testaci včetně 
závěrečné zkoušky.
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   Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen ŘPK) 
je zákon č.154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících 
zákonů a vyhlášky MZe ČR, kterými se provádějí některá 
ustanovení citovaného zákona. Níže jsou uvedeny závazné 
následující předpisy : 
Chovný cíl a Šlechtitelský program plemene.
 

2. 1. Účelem ŘPK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné 
zdokonalování genetické úrovně chovné populace plemene 
v zájmu udržení typických vlastností tj. užitkového typu a 
vlastností včetně  typické barvy.
2.2. Pro naplnění tohoto cíle SCHKK, který je nositelem PK 
- stanoví standard plemene a chovný cíl včetně programů 
a metod šlechtění a rozsahu a metod zjišťování a testování 
vlastností a tělesných znaků
- hodnotí a usměrňuje vývoj plemene
- registruje plemenná zvířata a jejich potomstvo v PK
- registruje a potvrzuje jejich původ a chovnou hodnotu 
plemenných zvířat
- stanoví parametry pro výběr plemenných zvířat 
vybíraných k reprodukci populace a podílí se na jejich 
výběru
- navazuje a udržuje kontakt s podobnými organizacemi v 
tuzemsku i v zahraničí
- zveřejňuje informace o stavu a výsledcích PK, o 
kvalitativních kategoriích zvířat ve spolupráci s organizací 
pověřenou vedením ústřední evidence (dále jen ÚE) 
- plemenná kniha je přístupná pro všechny chovatele, 
jejichž koně splní podmínky pro zápis i v budoucnosti
 

 K chovné populaci náleží všichni hřebci i klisny zapsaní v 
PK KK. 
 

PK je vedena formou počítačové databáze a je průběžně 
aktualizována nově získanými a převzatými daty.
Správu, údržbu a novelizaci software zajišťuje SCHKK ve 
spolupráci s jinými organizacemi.
 

PK se člení na :
- plemennou knihu hřebců (PKH)
- hlavní plemennou knihu klisen (HPK)
- plemennou knihu klisen (PK)
- pomocnou plemennou knihu klisen (PPK)

 

  Do PKH  může být zapsán hřebec s oboustranně 
prokazatelným původem nejméně do 4. generace předků a 
splňující podmínky dané v bodě 8. ŠP (zdravotní stav).
Hřebci zapisování do PKH mimo A1/1 a hřebců se 
zvláštním přínosem vybraných výjmečně RPK    (bod 4.ŠP) 
musí mít PGKK vyšší než 5%.
Hřebec může být zapsán do PKH na doporučení RPK po 
schválení předsednictvem.
RPK zkontroluje, zda hřebec splňuje veškeré podmínky 
pro zápis a zváží jeho vhodnost a využitelnost pro 
realizaci šlechtitelského programu. K tomu ji musí majitel 
hřebce poskytnout veškeré potřebné doklady a výsledky 
veterinárních vyšetření  nařízené státním orgánem nebo 
SCHKK. 
Pro zápis hřebců do PKH platí dále tyto podmínky:

a) hřebci absolvovali zkoušku výkonnosti hřebců
    dle bodu 4 ZŘ   nebo
b) hřebci po sportovní testaci 
 - byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší 
 za a) plemenný typ a pohlavní výraz 
 a b) stavba těla, dle Šlechtitelského programu bodu 7.             

v jedné sezóně absolvovali nejméně  3 skokové soutěže st. 
„S„ s průměrem maximálně 8 tr. b. na soutěž 

nebo v jedné sezóně absolvovali nejméně  3 drezůrní 
soutěže st. sv. Jiří s průměrným hodnocením vyšším 
než 50 % nebo dokončili nejméně 2 soutěže militari CIC* 

nebo v jedné sezóně nebo absolvovali nejméně 3 soutěže 
zápřeží st. CAN s třemi úseky maratónu  ve dvou po sobě 
následujících sezónách

nebo dosáhli nejméně 60 kg národního handicapu 
v překážkovém dostihu 
nebo
c) angličtí plnokrevní - hřebci :
- byli ohodnoceni známkou 7,1 a vyšší u známek 
za a) plemenný typ a pohlavní výraz 
a b) stavba těla, dle Šlechtitelského programu bodu 7.              
- projevují se tak, že by mohli být přínosem pro zlepšení 
některých požadovaných vlastností a dosáhli nejméně 70 kg 
handicapu
 
Hřebcům zapsaným do PKH  je na žádost majitele 
každoročně udělován výběr pro klisny KK.

 

ŘÁD PLEMENNÉ KNIHY KONÍ KINSKÝCH a ŘÁD VÝŽEHU

1. Základní aspekty řádu plemenné knihy

2. Účel řádu plemenné knihy, jeho 
    naplňování, charakteristika a členění.

3. Chovná populace

4. Forma vedení plemenné knihy

5. Členění plemenné knihy

6. Podmínky pro zápis do plemenné
                   knihy hřebců
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a)  Hlavní plemenná kniha - HPK
klisny musí splnit všechny níže uvedené podmínky
1. klisny ohodnocené 7,1 a více bodů
2. klisna musí splnit alespoň jeden podbod týkající se
    PGKK
    a/ klisny pocházející z uznaných rodin N, J, M, O, Č 
        s podílem PGKK vyšším než 10%
    b/ klisny s podílem PGKK ze strany otce i matky a jehož 
        součet musí být vyšší než 20 %
    c/ klisny s vyšším podílem PGKK než 30%
3. klisny kohoutkové výšky nejméně 159 cm KVH
4. klisny se známým původem nejméně do 4.generace

b)  Plemenná kniha  - PK
klisny musí splnit všechny níže uvedené podmínky
1. klisny ohodnocené 6,1 a více bodů
2. klisna musí splnit alespoň jeden podbod týkající se 
    PGKK 
    a/ klisny pocházející z uznaných rodin N, J, M, O, Č
    b/ klisny s vyšším podílem PGKK než 10% 
3. klisny kohoutkové výšky nejméně 158 cm KVH
4. klisny se známým původem nejméně do 4.generace

c, Pomocná plemenná kniha - PPK
klisna musí splnit bod 1, 3 a 4 nebo 2, 3 a 4
1. klisny s vyšším podílem PGKK než 0%, které není
    možné zapsat do vyšších oddílů
2. klisny isabely nebo plavky s 0% PGKK, odpovídající 
    užitkovým typem
3. klisny kohoutkové výšky nejméně 155 cm KVH
4. klisna se známým původem nejméně do 2. generace

8. Plemenná kniha dále zahrnuje  
 
- plemenný registr (PR)
- připouštěcí rejstřík (PřR)
- rejstřík chovatelů
 
V PR je evidováno samčí a samičí potomstvo hřebců a 
klisen zapsaných v PK až do doby vlastního zápisu do PK. 
V případě, že potomstvo není zapsáno do PK je nadále 
vedeno v PR. 
V PřR jsou evidována všechna připuštění, včetně 
provedených inseminací a transferu embryí. PřR je průpisný 
a obsahuje :
- originál (prvopis) - má černý tisk a po připouštěcím 
období  je zaslán prostřednictvím SCHKK ústřední evidenci 
- l. kopie  - má červený tisk a zůstává SCHKK
- 2. kopie - má modrý tisk a je hlášenkou o narození hříběte 
- po narození hříběte se zasílá pracovníku, který je pověřen  
  označováním koní
- 3. kopie - má zelený tisk a slouží jako podklad pro 
centrální evidenci k vystavení průkazu koně a k vystavení 
potvrzení o původu SCHKK. Doplní jej a odešle pracovník 

provádějící označování  koní .
  
9. Údaje evidované v plemenné knize 
  
a)  identifikační číslo koně
b) základní číslo a jméno v PK hřebců nebo evidenční číslo a 
jméno v příslušné PK klisen
c) datum narození (den, měsíc, rok)
d) plemeno a pohlaví 
e) základní barva a popis vrozených i získaných odznaků, 
základní tělesné rozměry
f) výsledné hodnocení při zápisu do PK 
g) identifikační nebo základní číslo a jméno otce a matky
h) jméno, příjmení a adresa chovatele
ch) jméno, příjmení a adresa současného majitele
i) datum zápisu do PK
j) datum a důvod vyřazení z plemenitby
k) u koní získaných z inseminace a embryotransferu je nutné 
ověření původu 
l) výsledky v chovu a výsledky výkonnostních zkoušek a 
sportovní výkonnost koně
m) u plemenných hřebců stanovení genetického typu
 
10. Změny údajů v plemenné knize
 
Změna majitele nebo jeho adresy  
- provádí se po předložení vyplněného Hlášení změny a
   předložení průkazu koně
Změny záznamů o výsledcích            
- provádí se na žádost majitele
Odhlášení klisny                           
- provede majitel písemně nejpozději 6 týdnů před koncem
  roku, při úhynu nebo odporažení se mohou využít výstupy
  z ÚE
Znovuzapsání klisny                           
- klisna může být znovu zapsána, pokud o to požádá 
současný majitel klisny a žádost doloží dokladem o zaplacení 
příslušného poplatku                    
 
11. Orgány plemenné knihy
 
Rada plemenné knihy (RPK)
Radu plemenné knihy jmenuje předsednictvo SCHKK.  
RPK je nejméně tříčlenná a je jmenována  na 4 roky. 
RPK vytváří koncepční pravidla chovu plemene, stanovuje 
metodické a organizační postupy, zásady kontroly 
užitkovosti a dědičnosti, zásady vedení a řízení PK, 
kontroluje jejich plnění a stanovuje podmínky ke zkouškám 
výkonnosti.
Má právo ze závažných důvodů pozastavit, odmítnout 
nebo zrušit členství v PK. K těmto důvodům patří např.: 
výrazné zhoršení úrovně a zdravotního stavu chovu, hrubé 
nedostatky v evidenci,  porušování řádu PK apod. Ze 
stejných důvodů je možné odmítnout i zápis jednotlivých 
zvířat, zejména hřebců do PK. Vše předkládá ke schválení 
předsednictvu SCHKK.
Hodnotitelské komise 

7. Podmínky pro zápis do plemenných
    knih klisen

6



Zásady pro jejich složení a práci určuje Šlechtitelský 
program a Zkušební řád.
12. Vystavování dokladů o původu
 
Oficiální doklad je  Potvrzení o původu koně - vystavuje ho 
SCHKK.                             
Vystavuje se na plemenné koně zapsané v PK a jejich 
potomstvo. Potvrzení o původu koně se vystavuje po 
zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného 
připouštěcího lístku na adresu ÚE.
U starších koní musí žadatel předložit objednávku (žádost) 
s originálem připouštěcího lístku. Tento doklad má platnost 
oficiálního dokladu o původu a slouží k doložení původu ve 
všech případech.     
U hříbat pocházejících z inseminace a embryotransferu je 
doklad o ověření původu podmínkou k vystavení dokladu o 
původu.
 
13. Označování, identifikace a pojme-
      nování koní
 
Označování a identifikace je v souladu s platnými 
vyhláškami k zákonu 154/2000 Sb.
Plemeno kůň Kinský má kódové označení 25 .    
Každý kůň obdrží jako hříbě identifikační číslo, které je 
patnáctimístné a nemění se. Platí po celý život koně i v 
případě převodů do jiné PK . 
Stanovení genetického typu je bezpodmínečně nutné před 
zápisem hřebce do PKH.
Náklady s tím spojené nese žadatel. 
Označení je prováděno výžehem, dle vyhlášky č.136/2004 
Sb.
U každého zapsaného koně, popř. koně předvedeného k 
zápisu a u hříběte, které má být registrováno, může SCHKK 
žádat o ověření původu. V těchto případech nese náklady 
s tím spojené SCHKK a osvědčení o výsledku testu je 
uloženo u něho. 
Chovatel nese náklady spojené s tímto ověřenim v těchto 
případech:
- hříbě pochází z inseminace nebo embryotransferu
- klisna byla v průběhu jedné říje připuštěna dvěma nebo
  více hřebci
- hříbě nebylo identifikováno pod matkou

 Hříbata narazená mimo území ČR a splňující podmínky 
pro zápis do PKKK budou označena výžehem, dle 
vyhlášky č.136/2004 Sb. Chovatel hříběte narozeného 
mimo území ČR je povinen SCHKK zaslat 2. kopii PřR. 
SCHKK podle počtu hříbat zorganizuje s pracovníkem 
pověřeným označování koní svod, při kterém budou hříbata 
označena a nebo se chovatel dohodne s pracovníkem 
pověřeným označování koní na jiném místě. Výlohy 
spojené s označením koně platí vždy majitel koně. SCHKK 
na základě došlých 2. kopii PřR vyrozumí majitele koní o 
datumu a místě svodu. Zároveň majitelům oznámí i kontakt 
na  pracovníka pověřeného označováním koní, pokud si 
budou přát označit koně individuelně.

Plemenný výžeh
Plemenným výžehem koní Kinských (vyobrazení je 
samostatnou přílohou) se označují koně z matek zapsaných 
do HPK nebo PK KK a otců zapsaných do PKH KK.
Výžeh se provádí do levého stehna,  na základě potvrzení 
vydaného SCHKK.

Pojmenování koní
   Hříbata jsou pojmenována jménem, které má začáteční 
písmeno shodné s označením rodiny.    
Klisny zařazené do HPK musí mít začáteční písmeno jména 
shodné s označením rodiny.
Koně zapsaní do HPK a PK barvy isabel nebo plavák 
mohou použít přídomek KINSKÝ.
 
14. Mezinárodní spolupráce a spolupráce 
      s ostatními svazy a organizacemi
 
SCHKK zajišťuje  mezinárodní spolupráci i spolupráci 
s ostatními subjekty, zejména při řešení a inovaci 
metodických, organizačních a technických postupů 
při vedení PK, při vymezení a uznávání podkladů pro 
mezinárodní obchod s plemennými zvířaty a pod. Je 
garantem pro PK KK vůči zahraničí.
 
15. Způsob financování

Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch 
členů PK a systematické péče o zvelebování plemene. 
Nezbytné náklady spojené s vedením PK a zajištění 
jejího technického a organizačního rozvoje jsou hrazeny 
z poplatků za  úkony placené chovateli, z dotací popř. ze 
souvisejících aktivit SCHKK a organizací pověřených 
výkonem jednotlivých činností, z dědictví a darů. 
Výši poplatků a způsob hospodaření určuje finanční řád PK, 
který je nedílnou součástí řádu PK. Finanční řád navrhuje a 
aktualizuje předsednictvo dle finanční situace, schvaluje jej 
valná hromada.
            
16. Kontrola dodržování řádu plemenné 
      knihy.  

    Předsednictvo a RPK kontrolují prostřednictvím svých 
členů dodržování pravidel tohoto řádu ŠP a ZŘ. Po zjištění 
nedostatků je povinen člen předsednictva nebo RPK, 
pokud je to možné, zjednat nápravu na místě a své zjištění 
projednat na nejbližším zasedání předsednictva. Dodržování 
veškerých ustanovení tohoto řádu kontroluje též revizní 
komise volená na čtyři roky valnou hromadou. 
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ZKUŠEBNÍ ŘÁD KONÍ 
KINSKÝCH

    Zkušební řád obsahuje zásady a pravidla pro posuzování 
koní a hodnocení výkonnostních zkoušek, zásady pro 
jmenování hodnotitelů a složení hodnotitelských komisí.
Hodnotitelem může být člen SCHKK nebo hodnotitel 
schválený výborem SCHKK. Výbor SCHKK dbá, aby 
hodnotitelé splňovali odborné předpoklady a byli nestranní. 
K hodnocení se používá stupnice 0 - 10 bodů.
 
l. Hodnocení hříbat pod klisnou.    
 
Provádí hodnotitel při označování hříběte. Hodnocení 
na svodech, výstavách a při výběru hřebečků do testační 
odchovny provádí nejméně dvoučlenná komise. 
Hodnotí se dvěma známkami. První známka zahrnuje 
hodnocení typu, zevnějšku a tělesný vývin, druhá hodnotí 
mechaniku pohybu. Prvé hodnocení se provádí vedle stojící 
matky, druhé vedle matky při předvedení klisny v pohybu. 
 
2. Hodnocení mladých koní a plemenných 
    zvířat na svodech   
 
Hodnotí nejméně tříčlenná komise, členy určuje předeseda 
výboru SCHKK.
Hodnotí se třemi známkami:
1) Plemenný typ a pohlavní výraz
2) Tělesná stavba - oba znaky se hodnotí v zootechnickém 
postoji na tvrdém podkladu
3) Mechanika pohybu v kroku a klusu na ruce - rovněž na 
tvrdém podkladu
Při shodném počtu bodů rozhoduje o umístění vyšší známka 
za mechaniku pohybu.
 
3. Hodnocení klisen při zápisu do PK
 
Hodnocení provádí hodnotitel, samostatnými známkami 
hodnotí znaky, vyjmenované v  odstavci 7. ŠP - v bodech a), 
b) 1-6, d), a f). Hodnocení se provádí na tvrdém podkladu.
Výsledná známka se stanoví podle následujícího schéma :
K známce za a) plemenný typ a pohlavní výraz přičteme 
průměr  známek b) 1- 6  výsledek dělíme 2 a násobíme 
koeficientem 0,4 a známé d) a e) sečteme, dělíme 2 a 
výsledek násobíme 0,6. Výsledná známka je pak součtem 
takto získaných hodnot. 
 
4. Základní zkouška výkonnosti 

 a/   Tříletí hřebci
Zkoušku mohou absolvovat hřebci mezi třetím a čtvrtým 
rokem stáří.
Hodnotitelská  komise pro výběr hřebečků je tříčlenná 
a jmenuje ji předseda výboru SCHKK, který zároveň 

rozhodne o místě konání zkoušky. Výběr hřebečků je 
jednokolový. Komise ve stejném složení hodnotí i hřebce 
při zkoušce výkonnosti.
Zkouška výkonnosti je jednodenní.
Hodnotí se:
   -      typ a pohlavní výraz 
   -      tělesná stavba
   -      výkonnost
a) Plemenný typ a pohlavní výraz se hodnotí s ohledem na 
parametry uvedené ve ŠP. Součástí hodnocení je hodnocení 
rodokmenu.
b) Stavba těla se hodnotí podle ŠP v klidu na pevném 
podkladu.
Výkonnost c), d), e), f), g),h, i), j).
Zásady pro hodnocení jsou uvedeny ve ŠP.
c) Pravidelnost pohybu, 
d) Krok, 
e) Klus - kmih a elasticita 
f) Cval 
i) Jezditelnost se hodnotí při předvedení na obdélníku 20 x 
60 m podle úlohy – viz. příloha č. 3.
g) Skok ve volnosti se posuzuje při volném pohybu na 
překážkách, z nichž zkušební je dvojbradlí o základní 
výšce 100 cm, která se při bezchybném překonání dvakrát 
zvýší (110 a 120 cm). Hřebec může pokračovat pouze 
tehdy, když bezchybně absolvuje předcházející výšku. Třetí 
chyba (zastavení nebo shození překážky) nebo nedosažení 
předepsané výšky zkoušku končí s hodnocením 0 bodů. 
Kůň může být vypouštěn z ruky – viz. příloha č.1. Majitel 
může nechat hřebce skákat i vyšší překážku.
h) Výcvik  - posoudí se v průběhu zkoušek podle chování 
při nakládání a vykládání z dopravního prostředku, chování 
ve stáji, nasedání a sesedání a prověří se zvedání končetin.
j) Skoková zkouška pod sedlem.
          1) Kavaletová řada – viz. příloha 1 ZŘ
          2) Postupová řada - viz. příloha 1 ZŘ
          3) Parkur – viz. příloha 2 ZŘ
          4) Terénní zkouška

Po dvou hodinách odpočinku následuje terénní zkouška 
Úsek :
A klus  1.760 m rychlost 220m/min     8 min
B cval  1.200 m rychlost 400 m/min    3 min   6 pevných 
terénních skoků  . Skoky jsou do 80 cm vysoké. Druhé 
zastavení nebo vybočení v terénní zkoušce vylučuje ze 
zkoušky a je hodnoceno 0 body. Nedodržení časového 
limitu nebo pád jezdce zohlední komise snížením známky. 
Z těchto známek se vypočte průměrná známka za bod j. 

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí 
zkušebního protokolu. Průměr známek z c), d), e), f), g),h, 
i), j) je výsledná známka za výkonnost.
    Zkoušky úspěšně absolvuje hřebec s celkovým 
hodnocením 7,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé 
známky nižší než 5 bodů. 
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 b/ Tříleté klisny
Zkouška je určena pro klisny, které v daném roce dovrší 3 
roky. Klisna musí vykonat zkoušku pod sedlem.
Požadavky :
1)   Skok ve volnosti 100-110-120 cm, šířka 110 cm  
       – viz. příloha 1 ZŘ
2)   Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti 
       – uloha viz. příloha 3 ZŘ
3)   Kavaletová řada – viz. příloha 1 ZŘ
4)   Postupová řada - viz. příloha 1 ZŘ
   Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečném 
ohraničeném koridoru vypuštěním z ruky. 
Zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti se provádí na 
ohraničeném obdelníku 20x60 m. Při zkoušce je nařízeno 
uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny 
žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 
cm. Chrániče jsou povoleny jen pro skokovou zkoušku. 
Jezdce ustrojeného dle pravidel  ČJF a  čtenáře úlohy zajistí 
majitel klisny.
   Základní zkoušky výkonnosti (ZZV) klisen organizuji 
inspektoři a hodnotitelskou komisi určuje předsednictvo 
SCHKK.
   Zkoušky může absolvovat v jeden den na jednom místě 
maximálně 15 klisen. Klisna může absolvovat 1 ZZV a 
v případě jejího nedokončení je povolena jedna opravná 
zkouška.
Hodnotí se :
   -   mechanika pohybu při drezurní úloze
   -   vrozené schopnosti, pracovní ochota a charakter 
       v průběhu celé zkoušky
   -   skokové vlohy
   -   připravenost
Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky. 
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí 
zkušebního protokolu.
   Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým 
hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí být jednotlivé 
známky nižší než 5 bodů. 

c/ Tříletí hřebečci v odchovně
 Absolvují základní zkoušku výkonnosti totožnou se 
zkouškou tříletých klisen.
Hodnotí se:
   -   typ a pohlavní výraz 
   -   tělesná stavba
   -   výcvik
   -   mechanika pohybu při drezurní úloze
   -    vrozené schopnosti, ochota, charakter
   -    skokové vlohy
   -    připravenost
Hodnotí se podle ŠP a ZZV klisen. 
Zkoušku  organizuje oprávněná osoba provozující testační 
odchovnu. 
 

5. Hodnocení hřebců před zápisem do PK  
 
Toto hodnocení se provádí u hřebců, jejichž majitelé žádají 
o zápis do PK hřebců, a kteří splnili podmínky uvedené v 
bodě 6 ŘPK a nemají posouzen 
a) Plemenný typ a pohlavní výraz 
b) Stavbu těla  
c) Pravidelnost pohybu
d) Krok 
e) Klus. Hodnocení provádí komise jmenovaná pro 
hodnocení zkoušek výkonnosti hřebců předsedou výboru 
SCHKK. Hodnocení se provádí na tvrdém podkladě.
O hodnocení je veden protokol.
 
6. Hodnocení na výstavách
 
Směrnice pro hodnocení vydává pořadatel. Cílem je 
zpravidla určit vítěze (šampióna, šampiónku) a dva další 
umístěné (vicešampióna, vicešampiónku).
Tento titul může udělit pouze SCHKK. 

7. Hodnocení hřebečků v testačních
    odchovnách

Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách Hodnocení 
organizuje oprávněná osoba provozující testační odchovnu. 
Vlastní hodnocení provádí tříčlenná hodnotitelská komise. 
Komisi jmenuje předsednictvo SCHKK. Komise provede na 
základě písemné přihlášky majitele, potvrzené inspektorem, 
posouzení a výběr do testačního zařízení. Vybráni mohou 
být jen hřebečci KK s oboustranně prokazatelným původem 
do 4.generace předků splňující růstový standard, bez 
zásadních exteriérových vad. Hřebečci se naskladňují do 
30.října ve stáří 5-9 měsíců. Do testační odchovny musí být 
vybráno minimálně 10 hřebečků jednoho ročníku, aby mohl 
být test zahájen. 

Hodnocení se provádí

*  u odstávčat po ukončení naskladnění. 
Posuzuje se
- vzrůst, tělesný rámec a korektnost (na tvrdém podkladu)
- mechanika pohybu v klusu (na pohybové dráze) Hodnotí 
se dvěma známkami 1 - 5. 

*  u hřebečků ve stáří 1 a 2 roky před zahájením a po 
ukončení pastevního období Posuzuje se
- vzrůst podle růstových standardů, tělesný rámec, 
korektnost a pravidelnost pohybu (na tvrdém podkladu)
- mechanika pohybu v klusu a překonávání překážek (na 
pohybové dráze).
Překážka je vysoká 1-2 roky stáří 80 cm
   2-3 roky stáří 100 cm
 Hodnotí se dvěma známkami 1 - 5. 

*  u hřebečků tříletého ročníku před zahájením pastevního 
období 
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Posuzuje se
- plemenný typ, tělesný rámec, korektnost a pravidelnost 
pohybu (na tvrdém podkladu)
- mechanika pohybu v klusu a překonávání překážek 100 
cm (na pohybové dráze) Hodnotí se dvěma známkami 1 - 5. 
Známky jsou zaneseny do dokumentace předepsané 

Provozním řádem. Trvání testu je 940 až 960 dní. 
Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle ZŘ, 
kterou provádí tříletý ročník. Vyřadit hřebečka z testu je 
možno jen komisionelně nebo je vyřazen po úhynu.

Příloha č. 2

Skoková zkouška 

Rozměry kolbiště :
Hala : min. 50 x 18 m
Venku : min. 60 x 25 m

6 skoků vysokých maximálně 90 cm.
1.dublbar
2.triplbar – šíře do 110 cm
3.kolmý skok
4.oxer – šíře max. 90 cm
5.kolmý skok
6.oxer – šíře max. 90 cm

Vzdálenost mezi jednotlivými skoky nejméně 5 cvalových 
skoků.
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Metodický postup výpočtu podílů tzv. „původních 
genů koní Kinských“ u populace teplokrevných koní 
evidovaných Svazem chovatelů koní Kinských v ČR.

Úvod
    Podstatou projektu byla původová  genová analýza 
aktuální populace plemenných hřebců a chovných 
klisen(únor 2005) evidovaných Svazem chovatelů koní 
Kinských v ČR. 
   Cílem analýzy bylo definování  konkrétních hřebců 
a klisen, kteří jsou, z pohledu cca 150 leté historické 
kontinuity vývoje chovu populace koní Kinských 
v Čechách, nositeli tzv. „původních genů koní Kinských“ 
v současné aktuální cca 180 členné populaci koní 
Kinských  evidované Svazem chovatelů koní Kinských 
v ČR. Následně pak bylo cílem práce promítnout podíly 
„původních genů koní Kinských“ dále jen „PGkK“ 
prostřednictvím jejich nositelů (hřebcům a klisen) do 
rodokmenů aktuální populace plemenných hřebců a 
chovných klisen a stanovit relativní podíly „PGkK“ u 
konkrétních jedinců tj. plemenných hřebců a chovných 
klisen evidovaných Svazem chovatelů koní Kinských v ČR.

Metodický záměr   
    Prostřednictvím původové genové analýzy byly 
analyzovány 6 ti generační rodokmeny aktuální populace 
174 teplokrevných koní tj. plemenných hřebců a chovných 
klisen evidovaných Svazem chovatelů koní Kinských v ČR. 
    Respektive byli v 6 ti generačních rodokmenech těchto 
174 jedinců analyzováni všichni známí samčí a samičí 
jedinci. Těchto cca 11000 hřebců a cca 11000 klisen, 
kteří se vyskytovali v 6 ti generačních rodokmenech 
výše uvedených 174 aktuálních jedinců, bylo počítačem 
vygenerováno do rozrodů samčích linií a rozrodů 
mateřských rodin. 
    Tyto vygenerované  rozrody samčích linií a rozrody 
mateřských rodin byly předány zástupcům Svazu chovatelů 
koní Kinských v ČR k určení - definování  konkrétních 
hřebců a klisen, zakladatelů linií a zakladatelek rodin, kteří 
jsou, z pohledu cca 150 leté historické kontinuity vývoje 
chovu populace koní Kinských v Čechách, nositeli tzv. 
„původních genů koní Kinských“ v současné aktuální cca 
180 členné populaci koní Kinských.    
Výsledky
    Bylo definováno 11 hřebců (Tab.č.1.) a 12 klisen (Tab.
č.2.) ,  narozených  v období  let 1890 – 1950, kteří byly 

Příloha č.3

A vjezd středním krokem

X
stát, pozdrav, středním krokem 
vchod

C na pravou ruku
M pracovní klus - lehký 1x kolem

   MXK změnit směr – střední klus
K pracovní klus - lehký  
A velký kruh 1x kolem
A pracovní cval - velký kruh 1x kolem

FM střední cval
M pracovní cval 
C pracovní klus - lehký

HFX změnit směr – střední klus
 F pracovní klus - lehký  
A velký kruh 1x kolem
A pracovní cval - velký kruh 1x kolem
A přímo

KH střední cval
H pracovní cval
C pracovní klus - lehký

MXK změnit směr – střední klus
K pracovní klus - lehký
H střední krok na dlouhých otěžích
K střední krok a otěže zkrátit
A ze středu
X stát, pozdrav, odjezd volným krokem 
 na dlouhých otěžích
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označeni jako 100 % ní nositelé „původních genů koní 
Kinských“ dále jen „PGkK“.
   100%-ní podíly „PGkK“  výše uvedených 11 hřebců 
(Tab.č.1.) a 12 klisen (Tab.č.2.) tzv. nositelů „PGkK“  
byly programově přepočítávány k jednotlivým aktuálním 
plemenným hřebcům a chovným klisnám populace koní 
Kinských  v ČR a  to v celém generačně dostupném rozsahu 
jejich rodokmenů (v řadě případů od 12-tých až 16-tých, 
neúplných generací  předků). 
   Tímto exaktní metodickým postupem byly,  počínaje r. 
2005, stanovoveny  podíly„PGkK“  u všech aktuálních 
jedinců /plemenných hřebců a chovných klisen/ populace 
koní Kinských  v ČR.
Úroveň  podílů „PGkK“ v % v celé aktuální, 174 členné, 
populaci koní Kinských  v ČR se na počátku r. 2005 
pohybuje v rozpětí od 0 % do 62,5  %, s průměrem 18,9 % 
v celé evidované populaci 174 koní Kinských.  

   Pro srovnání  uvádíme průměrné úrovně původních  genů 
u ostatních populací  koní zařazených do  GZ , r.  2003 
– českomoravský belgik - průměr PBG  v populaci - PBG  
- plemenní hřebci 62,9 %, chovné klisny 46,1 % , r.  2003 
- slezský  norik - průměr PSG  v populaci - PSG  - plemenní 
hřebci 53,2 %, chovné klisny 44,9 %, starokladrubský kůň 
- průměr starokladrubských genů v populaci  - bělouši 
- plemenní hřebci  61,2 %, chovné klisny 59,5 %, vraníci  
- plemenní hřebci 65,6 %,  chovné klisny 64,1 %, moravský 
teplokrevník – plemenní hřebci 55,2 %, chovné klisny 42,4 
%, hucul - průměr huculských genů v aktuální populaci 
tohoto plemene neuvádíme z důvodů zcela odlišného a 
neporovnatelného  metodického výpočtu oproti populacím 
plemen koní výše uvedeným.
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