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VZNIK PLEMENE
Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamněj-

ší původní plemena koní v České republice, a to 

hned vedle starokladrubského koně. Vznik pleme-

ne je spojován se šlechtickým rodem Kinských. 

První zmínky o jejich rodu pocházejí ze 13. století; 

byli typicky českou šlechtou, jejíž příslušníci byli 

povýšeni do hraběcího stavu v roce 1628. Už za 

působení Ferdinanda Kinského (v 18. století) se 

na chlumeckém panství chovali z královského po-

věření koně (pro vojenské a hospodářské účely) 

jako součást majorátu, a už v té době to byli tzv. 

žluťáci. O rozvoj chovu se dále zasloužil Ferdinan-

dův nejstarší syn Leopold a popularitu těchto koní 

rapidně zvýšila i Kateřina Kinská, když se se svými 

isabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořá-

daných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 

1814-1815. 

Pro samotné plemeno se stal nejvýznamnějším 

Oktavián hrabě Kinský (1813-1896), velký odbor-

ník a svědomitý chovatel. Ke specializaci chovu 

přispěla i náhoda, když mu Jockey club ve Vídni 

odmítl zapsat jeho žlutou klisnu Themby II do ple-

menné knihy anglického plnokrevníka. Tento fakt 

ho vedl k tomu, že založil vlastní chov koní – chlu-

meckých žluťáků a plaváků. V roce 1832 nechal 

postavit Hřebčín na Ostrově u Chlumce nad Cidli-

nou, a od téhož roku začal psát plemennou knihu. 

Hrabě Oktavián také zorganizoval roku 1836 první 

parforsní hon v Čechách podle anglických pravidel 

a později (1874) stál i u zrodu Velké pardubické. 

Cílem chovu byl od počátku kvalitní honební kůň 

(pro parforsní hony), později kůň pro překážkové 

dostihy (cross-country). Za zakladatele chovu je 

považován hřebec Caesar, syn Themby II., po ang-

lickém plnokrevníku Princ Djalma, který spolu s vý-

konností a konstituční tvrdostí často předával žluté 

zbarvení a vytvořil tak základ chovu chlumeckých 

žluťáků. Dědicem chovu se stal Oktaviánův syno-

vec Zdenko, který se také velmi zasadil o úspěš-

nost chovu, a to hlavně v oblasti dostihů (na Velké 

pardubické v roce 1901 v pokročilém věku obsadil 

4. místo na Magyarádovi). Další z rodu Kinských, 

Karel kníže Kinský, sám vyhrál Grand National 

neboli Velkou národní v Liverpoolu v roce 1883 

s klisnou Zoedone. Z chovu koní Kinských pochá-

zí i řada vítězů Velké pardubické, Magyarád 1897 

a 1900, Sláva 1899, Pohanka 1931, Norma 1937 

(proslavená jedinou ženskou vítězkou Velké pardu-

bické Latou Brandisovou, což byla neteř Oktaviána 

Kinského) a ještě v roce 1966 Nestor. 

V původním chovu si vážili rodin klisen, z nichž 

nejvýznamnější jsou: rodina N (po polokrevné Nan-

cy, z této rodiny pochází např. vítězka VP Norma), 

rodina J (založena klisnou Hero I a pokračující 

Jitřenkou), rodina Č (založená klisnou Čita po Ca-

esar), rodina M (založená klisnou Jiskra), rodina 

O (založená A 1/1 klisnou Queen of Haerts, patřil 

sem vynikající drezurní i skokový kůň 556 DAF On-

dráš). Na straně otců byli často využíváni angličtí 

plnokrevníci, např. Div, Diadém, Olin. 

V roce 1948 zabrali majetek Kinských komu-

nisté, což mělo za následek úpadek celého chovu. 

Po té docházelo k rozprodávání, utracení či křížení 

koní Kinských s jinými plemeny a plemeni hrozil zá-

nik. O záchranu koní Kinských a jejich převod pod 

Slatiňany a následně od roku 1951 pod Kladru-

by se zasloužili jednak Ministerstvo zemědělství 

a jednak Dr. Radslav Kinský, který byl u koní za-

městnán. V Kladrubech bylo z těchto koní vytvoře-

no tzv. speciální stádo. V dalším období však bylo 

mnoho z těchto koní prodáno nebo kříženo s jinými 

teplokrevníky. Část klisen se stala vlastnictvím ze-

mědělských podniků, z nichž některé vyvíjely úsilí 

tyto koně zachovat a využít jejich vlastnosti v cho-

vu (např. Státní statek Chlumec nad Cidlinou). 

Mezi chovatele, kteří se ve velké míře zasloužili 

o zachování chlumeckých žluťáků, patřili MVDr. 

V. Sixta v Týně n. Vltavou, nebo páni Frynta a J. 

Souček z Lípy u Hradce Králové. 

Počátkem 90. let byl rodině Kinských navrácen 

 KŮŇ KINSKÝ
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 zám-
ků, obrazy a sochy Národní galerie nebo korunovační klenoty. Toto vše jsou předměty vytvořené člověkem, 
s úžasnou vlastní historii a „životem“, ale neživé. Jednou z mála výjimek jsou koně Kinští (Equus Kinsky), 
kteří představují živý poklad a kulturní hodnotu českého státu.



Equus  Kinsky

4 5

majetek, ti však nejevili o chov koní zájem. V hřeb-

číně na Ostrově se tak ujala chovu za velkého 

osobního nasazení rodina Půlpánových, kteří od-

koupili koně většinou od nových restituentů.  Man-

želé hřebčín přejmenovali na Hřebčín Equus Kin-

sky a stále jsou největšími propagátory a jedněmi 

z největších chovatelů tohoto plemene v ČR, ač-

koliv se časem s částí původního stáda koní pře-

stěhovali do Hradištka u Sadské. Manželé Libuše 

a Petr Půlpánovi se s dalšími přáteli také zasloužili 

v roce 1995 o znovuobnovení tradice parforsních 

honů v Čechách. 

Kromě sportovní výkonnosti je velmi žádoucí 

u tohoto plemene produkce jedinců v odpovídající 

barvě. Dokonce podmínkou pro přídomek jména 

koně „Kinský“ je zbarvení isabela nebo plavák. 

I v této oblasti výzkum genetického založení barev 

pokročil. 

CHARAKTERISTIKA  
A VLASTNOSTI PLEMENE

Kůň Kinský je ušlechtilý kůň středního tělesné-

ho rámce s dobrými liniemi, přiměřeně kostnatý 

se suchými končetinami bez zjevných i podmíně-

ných genetických vad. Kohoutková výška je zhruba 

mezi 160 a 170 cm.  Má suchou ušlechtilou hlavu 

s výrazným okem. Cílem chovatelů je sportovní i re-

kreační kůň s vynikajícím charakterem, snadnou 

jezditelností a dobrou mechanikou pohybu. Měla 

by převládat barva žlutá a plavá. Isabely (palomino 

– mají zlatožlutou barvu srsti s bílou hřívou a oca-

sem) a plaváci (pískové zbarvení srsti s černou 

hřívou, ocasem a černými spodky končetin). Dále 

se vyskytují ryzáci, hnědáci, cremello (velmi světlá 

isabela s modrýma očima – srst má smetanové 

zbarvení).   

Kinští koně jsou ušlechtilí teplokrevníci v minu-

losti označováni jako polokrevníci, což je jistě dáno 

i značným podílem krve anglického plnokrevníka. 

Mají vyvážený pohyb, dobré skokové schopnosti, 

jsou dobře krmitelní a vyznačují se i příjemnou po-

vahou a dobrou plodností.

VYUŽITÍ PLEMENE
Z honebního jěždění postupným vývojem vznik-

ly překážkové dostihy. Do roku 1948 patřili koně 

Kinští k elitě dostihových překážkových koní. Od 

Čtyřspřeží isabel pana Vosáhla s kardinálem Dominikem Dukou

Martin Šoupal na hřebci Alois Kinský

Libuše Půlpánová, Nugát Kinský

Hřebec Daf Ondráš

Hřebec Nicolas Kinský
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roku 1874, kdy byla založena Velká pardubická, 

se koně Kinští stali několikrát vítězi, zvláště vítěz-

ství klisny Normy se stalo proslulým, jelikož zvítězi-

la pod Latou Brandisovou, první a poslední ženou, 

která v tomto obtížném závodě dokázala vyhrát. Po 

roce 1948 a převedení pod státní hřebčín Kladru-

by nad Labem ještě občas dosáhli dobrého umís-

tění v překážkových dostizích, ale většinou začali 

splývat s teplokrevným chovem.  

V současnosti se koně Kinští využívají ve 

všestrannosti, v drezuře, parkuru, zápřahu i ho-

nebním ježdění. Jsou snadno jezditelní, a proto 

často najdou uplatnění jako školní koně a pro 

sport dětí. 

CHOV PLEMENE V ČR 
V SOUČASNOSTI

Po sametové revoluci od roku 1991 měli nej-

větší vliv na chov koní Kinských manželé Petr a Li-

buše Půlpánovi. Podíl na vzniku značky Equus Kin-

sky měl i bývalý zaměstnanec hřebčína v Chlumci 

n. Cidlinou a pozdější ředitel Národního hřebčína 

Kladruby MVDr. Norbert Záliš. Rodina Půlpánovich 

stojí i za sportovními úspěchy koní Kinských, vyni-

kajících výsledků dosáhl hřebec 556 DAF Ondráš 

ve skocích i drezuře v které se stal 7 krát mistrem 

ČR, Polemik (784 Almhirt Kinský) byl výborný ve 

skokovém sportu, ve westernových disciplínách 

dosáhl několika titulů plavý valach Grand Kinský. 

V roce 1997 byli koně Kinští uznáni rázem české-

ho teplokrevníka a v roce 2005 byli uznáni Mini-

sterstvem zemědělství ČR jako samostatné ple-

meno. V prvním desetiletí po uznání plemene koní 

Kinských 2005-2015 probíhal regenerační proces 

s cílem navázat na původní koně Kinské. V tomto 

období byl kladen velký důraz na podíl původních 

genů koní Kinských (PG KK). Byl vyselektován sou-

bor klisen, na kterých byl postaven chov KK pro 

příští období. V současnosti je upřednostňována 

čistokrevná plemenitba s cílem udržet v populaci 

původní geny koní Kinských a geny pro žluté zbar-

vení, ačkoliv je žádoucí využívat i plemeníky jiných 

barev než žluťáků (nejlépe ryzáci). Výjimečně lze 

použít v plemenitbě anglického plnokrevníka, nebo 

jiné teplokrevné hřebce pro zlepšení mechaniky 

pohybu a skokových schopností. Pravidlem po-

jmenování je také, že hříbata z matek zapsaných 

v hlavní plemenné knize a plemenné knize v barvě 

isabela nebo plavák mohou mít přídomek Kinský. 

Koně Kinští jsou populární i v zahraničí. Velká řada 

koní byla také do zahraničí prodána, zvláště do Ně-

mecka, Rakouska, Švýcarska, Anglie, Holandska, 

Belgie a USA. Klisna Johanka Kinská se dokonce 

dostala do královské stáje v Anglii jako zlatý šperk 

k 100. narozeninám královny matky.

Chovatele tohoto plemene sdružuje Svaz 

chovatelů koní Kinských se sídlem v Hradištku 

u Sadské. V tuto chvíli pracuje SCHKK jako uzna-

né chovatelské sdružení, vede plemennou knihu, 

organizuje zkoušky výkonnosti klisen a hřebců 

tohoto plemene a jednou ročně Národní přehlíd-

ku. Koně Kinských byli prezentováni např. na vý-

stavách v Essenu na Equitaně, na Hengstparade 

v hřebčíně Marbachu u Stuttgartu, opakovaně ve 

Friedrichshafenu, Pferde Wels v Rakousku a také 

v Hamburku na výstavě HansePferd či Grünne Wo-

che v Berlíně.

V současnosti svaz eviduje okolo 300 chovných 

klisen a 15 plemenných hřebců koní Kinských. Ve 

svazu je přes 200 majitelů a příznivců koní Kin-

ských.  •

UŽITEČNÉ ODKAZY
Svaz chovatelů koní Kinských www.schkk.cz 

Hřebčín a Jezdecká škola Equus Kinsky 
www.kone-hradistko.cz 

Stáje v Hradištku

Barevná paleta koní Kinských

Sedlový tandem koní Kinských
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ORIGINS OF BREED 
The Kinsky horse breed is among the most im-

portant original horse breeds in the Czech Republic, 

besides the Kladruber. The origins of this breed are 

connected with the Kinsky noble family. The first 

mention of this family dates back to the 13th cen-

tury; they were characteristically Czech nobility, the 

members of which were promoted to counthood in 

1628. Already under the stewardship of Ferdinand 

Kinsky (in the 18th century), the Chlumec manor 

was in charge of breeding horses with the royal 

commission (for military and economic purposes) 

as a part of the hereditary estate. They were already 

known at the time as the so-called palominos. Fer-

dinand’s eldest son Leopold was later responsible 

for the development of breeding, and Katerina 

Kinska quickly increased the popularity of these 

horses when she appeared in four-seaters drawn by 

her palomino horses at the celebrations held at the 

Congress of Vienna between 1814 and 1815. 

The person central developing to the Kinsky 

breed was Count Oktavian Kinsky (1813-1896). He 

was a distinguished expert and diligent breeder. 

A single accident even played a part in the emer-

gence of the breed when the Jockey Club in Vienna 

refused to register the count’s golden mare Them-

by II into the stud book of Thoroughbreds. As a re-

sult, he established his own horse breed – Chlu-

mec palominos and buckskins. In 1832, he set up 

a stud farm at Ostrov near Chlumec nad Cidlinou, 

and from that year he started to maintain a stud 

book. Count Oktavian also organised the first Eng-

lish style fox hunt in Bohemia in 1836 and later (in 

1874) helped to create the Velká Pardubická Stee-

plechase. From the beginning, the aim of the breed 

was a good quality hunting horse (for fox hunts). 

Later it was a steeplechasing (cross-country) horse. 

The stallion Caesar, son of Themby II, by the Thor-

oughbred Prince Djalma, is considered the foun-

dation sire of the breed; along with stamina and 

hardiness, the horse often also passed on its gold-

en colour, thus creating the base for the Chlumec 

palomino breed. Oktavian’s nephew Zdenko inher-

ited the breed; he contributed a lot to its success, 

especially in horse racing (in 1901, already at an 

elderly age, he came in fourth at the Velká Pardu-

bická Steeplechase on Magyarád). Another mem-

ber of Kinsky family, Prince Karel Kinsky himself 

won the Grand National in Liverpool in 1883 on 

the mare Zoedone.  Many of the Velká Pardubická 

Steeplechase winners include Kinsky horses:  Mag-

yarád in 1897 and 1900, Sláva in 1899, Pohanka 

in 1931, Norma in 1937 (famous because she was 

ridden by the only woman to win the Velká Pardu-

bická Steeplechase, Lata Brandisová, the niece of 

Oktavian Kinsky) and Nestor in 1966. 

The female family lines were valued in the orig-

inal breed. The most important of these include: 

family N (established by a half-blood mare Nancy, 

e.g. the Velká Pardubická Steeplechase winner 

Norma comes from this family), family J (estab-

lished by mare Hero I and continuing with Jitřenka), 

family Č (established by a mare Čita after Caesar), 

family M (established by the mare Jiskra), family O 

(established by A 1/1 mare Queen of Hearts, also 

the great dressage and jumping horse 556 DAF On-

dráš was a member). On the male line, there were 

usually Thoroughbreds, e.g. Div, Diadém, Olin. 

In 1948, the communists seized all the Kinsky 

estates, which led to a decline in the whole breed. 

The horses were sold, put down or crossbred with 

other breeds, and the breed was threatened with ex-

 KINSKY HORSE
Each nation, anywhere in the world, has its national treasures. These prized objects are the work of insight-
ful, magnanimous or ambitious forbearers, and the subsequent generations have an obligation to preserve 
these treasures for future ones. In the Czech Republic, the numerous castles and palaces, paintings and 
sculptures in the National Gallery and the Crown Jewels are among the best known and the most valuable 
historic landmarks and treasures. All these are objects created by people and have their own amazing 
history and “life”, but they are not alive. One of the few exceptions are Kinsky horses (Equus Kinsky), which 
represent a living treasure and cultural value of the Czech state.

Veletrh Friedrichshafen

Karel kníže Kinský na klisně Zoadone, vítěz Grand National 

Handicap Steeplechase
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tinction. The Ministry of Agriculture and Dr Radslav 

Kinsky, who worked with the horses, helped save the 

Kinsky horses and transfer them to Slatiňany then 

to Kladruby in 1951. In Kladruby, a special herd was 

created from these horses. In the subsequent peri-

od, a lot of those horses were sold or crossbred with 

other warmbloods. A few of the mares became the 

property of agricultural companies, some of which 

were trying to preserve these mares and use their 

qualities in further breeding (e.g. State farm in Chlu-

mec nad Cidlinou). Among the breeders who largely 

contributed to preserving Chlumec palominos are 

MVDr. V. Sixta in Týn n. Vltavou and Mr Frynta and J. 

Souček from Lípa u Hradce Králové. 

At the beginning of the 1990s, the Kinsky family 

had the estates returned to them. However, they 

were not interested in horse breeding anymore. The 

Půlpán familyf, who bought the horses mostly from 

the recent recipients of the restitution, started with 

the breed on the stud farm in Ostrov, with much per-

sonal effort. The married couple re-named the stud 

farm Stud Farm Equus Kinsky and are still the great-

est promoters and one of the greatest breeders of 

this breed in the Czech Republic, although they lat-

er moved with a part of the original herd of horses 

to Hradištko u Sadské. In 1995, Libuše and Petr 

Půlpán and some of their friends also contributed 

to the renewal of fox hunts in the Czech Republic. 

Apart from the sport performance, this breed 

is also very desirable thanks to the reproduction 

of individuals in the appropriate colour. It is even 

the condition for be awarded the name “Kinsky” 

horse to have the palomino or buckskin colouring. 

Research into genetic creation of colours has pro-

gressed, too. 

CHARACTERISTICS AND 
QUALITIES OF BREED

Kinsky horse is a noble horse of medium body 

frame with fine lines, proportionally angular with a 

dry fundament without any apparent or congenital 

defects. Horse height at the withers is approximate-

ly between 15.3 and 16.3 hands. It has dry noble 

head with a prominent eye. The goal of breeders is 

a sport and recreation horse with excellent charac-

ter, ease of riding and good movement mechanics. 

Yellow and fair colour should prevail. Palominos 

(with gold-yellow coat with a white mane and tail) 

and buckskins (tan coat with black mane, tail and 

black lower legs). There are also chestnuts, bay/

brown horses, cremello (very light palomino with 

blue eyes – the coat is cream-coloured).   

Kinsky horses are noble warmbloods that used 

to be called half-blood, which is probably due to 

the significant share of Thoroughbred blood. They 

have balanced movement, good jumping skills, are 

not fussy eaters and have also pleasant nature 

and high fertility.

  
USE OF BREED

The hunting ride gradually developed into stee-

plechasing. Until 1948, Kinsky horses were among 

the elite of steeplechase horses. Since 1874, the 

year of the inaugural Velká Pardubická Steeple-

chase, the Kinsky horses have won the race sev-

eral times. The victory of the mare Norma became 

particularly famous because she won with Lata 

Brandisová, the first and last woman to ever win 

this difficult race. After 1948 and the transfer to 

the state stud farm in Kladruby nad Labem, they 

sometimes achieved good placing at the steeple-

chase, but they usually started to be crossbred 

with the warm-blooded stud.  

Currently the Kinsky horses are used in event-

ing, dressage, show jumping, harness and hunting. 

They are easy to ride, which is why they are used 

as training horses and horses for children’s sport. 

BREEDING IN THE CZECH 
REPUBLIC AT PRESENT

After the Velvet Revolution, since 1991 to be 

precise, the married couple Petr and Libuše Půlpán 

have had the greatest influence on the Kinsky 

horses breeding. Also the former employee of the 

stud farm in Chlumec nad Cidlinou and later the 

head of the National Stud Farm Kladruby, MVDr. 

Norbert Záliš, had a role in the creation of brand 

Equus Kinsky. The Půlpán family is also behind the 

sporting successes of Kinsky horses. The stallion 

556 DAF Ondřáš achieved great results in jumping 

and dressage in which he has become the Czech 

champion seven times. Polemik (784 Almhirt Kin-

sky) was great at show jumping. In western riding 

disciplines, the dun-coloured gelding Grand Kinsky 

won several titles. In 1997, the Kinsky horses were 

recognized as Czech hot-blooded horses, and in 

2005 they were recognised by the Ministry of Agri-

culture of the Czech Republic as a separate breed. 

During the first decade following the recognition of 

the Kinsky horse breed, i.e. 2005 - 2015, a regen-

eration process was underway, aiming to build on 

Libuše Půlpánová jr. osminásobná mistrině ČR v drezůře.

Koně Kinští na veletrhu Equitana
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the original Kinsky horses. During this period, great 

emphasis was placed on the ratio of original Kinsky 

horse genes (PG KK). A set of mares was selected, 

upon which the KK breed for the next period was 

based. At present, purebred breeding is preferred, 

with the aim of keeping the original genes of Kinsky 

horses in the population, together with the genes 

for cream colouring, although it is also desirable to 

use stallions of different colours. (Chestnut individ-

uals are the best.) In exceptional case, Thorough-

breds or other warm-blooded stallions may be used 

for breeding to improve the movement mechanics 

and jumping abilities. The rule for giving names is 

that the foals from mothers registered in the main 

stud book and stud book in palomino and buckskin 

colour can have the name Kinsky. Kinsky horses 

are also popular abroad. Many of the horses were 

also sold abroad, mostly to Germany, Austria, Swit-

zerland, England, Holland, Belgium and the USA. 

Mare Johanka Kinska even joined the royal stable 

in the United Kingdom as a golden jewel for the 

100th birthday of Queen Mother.

The breeders of this breed are associated in the 

Equus Kinsky Association with its headquarters at 

Hradišťko u Sadské. At the moment, the SCHKK 

works as an accepted breeding association, keeps 

a stud book, organises the performance trials of 

mares and stallions of this breed and the Nation-

al Horse Show once a year. Kinsky horses were 

also presented, for example, at the fairs in Essen 

at Equitana, at Hengstparade at stud farm in Mar-

bach near Stuttgart, repeatedly in Friedrichshafen, 

Pferde Wels in Austria and also in Hamburg at Han-

sePferd or Grünne Woche in Berlin.

At present, the association has about 300 

breeding mares and 15 breeding stallions of Kinsky 

horse in its register. The association itself is made 

up of more than 200 owners and fans of Kinsky 

horses. •

USEFUL LINKS
Equus Kinsky Association www.schkk.cz 

Stud Farm and Riding School Equus Kinsky   
www.kone-hradistko.cz 

Skoková čtverylka koní Kinských

Koně Kinští se každoročně prezentují na veletrzích v Evropě

Hříbě Mauricius Kinský

Velká čtverylka koní Kinských 
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HERKUNFT DER RASSE 
Die Rasse des Kinsky-Pferdes gehört neben 

dem Kladruber zu den wichtigsten ursprünglichen 

Pferderassen in der Tschechischen Republik. Der 

Ursprung der Rasse ist mit der Adelsfamilie Kins-

ky verbunden. Die ersten Erwähnungen ihres Ge-

schlechtes stammen aus dem 13. Jahrhundert; sie 

waren ein typisch böhmischer Adel, dessen Ange-

hörige den Grafentitel im Jahr 1628 erwarben. Be-

reits unter dem Einfluss von Ferdinand Kinsky (im 

18. Jahrhundert) wurden auf dem Herrschaftsgut 
Chlumec im königlichen Auftrag Pferde (für militä-

rische und wirtschaftliche Zwecke) als Bestandteil 

des Majorats gezüchtet, die sogenannten Isabel-

len. Der älteste Sohn von Ferdinand, Leopold, 

machte sich ebenfalls bei der Entwicklung der 

Zucht verdient und die Popularität dieser Pferde 

steigerte rapid auch Kateřina Kinská, als sie mit ih-

ren Isabellen und dem Vierergespann auf den Fei-

ern erschien, die anlässlich des Wiener Kongres-

ses in den Jahren 1814-1815 veranstaltet wurden.

Für die Rasse selbst war Graf Oktavian Kinsky 

(1813-1896), großer Kenner und gewissenhafter 

Züchter, die Schlüsselfigur. Zur Spezialisierung der 

Zucht trug auch ein Zufall bei, als der Jockey Club 

in Wien es ablehnte, seine Isabellstute Themby II in 

das Zuchtbuch für englische Vollblute einzutragen. 

Diese Tatsache führte dazu, dass er seine eigene 

Pferdezucht gründete – Chlumetzer und Böhmi-

scher Hunter. Im Jahr 1832 gründete er das Gestüt 

in Ostrov bei Chlumec nad Cidlinou und ab diesem 

Jahr begann er ein Zuchtbuch zu schreiben. Graf 

Oktavian organisierte 1836 auch die erste Parforce-

jagd in Böhmen nach englischen Regeln und später 

(1874) beteiligte er sich a der Entstehung von Velká 

Pardubická. Das Ziel der Zucht war von Anfang an 

ein hochwertiges Jagdpferd (für Parforcejagden), 

später ein Pferd für Hürdenrennen (cross-country). 

Als Beründer der Zucht gilt der Hengst Caesar, der 

Sohn von Themby II., nach dem englischen Vollblut 

Princ Djalma, der zusammen mit Leistung und kons-

titutioneller Härte häufig die gelbe Färbung übergab 

und die Basis für die Zucht des Chlumetzer Hun-

ters schuf. Zum Erben der Zucht wurde Oktavians 

Neffe Zdenko, der sich auch für den Erfolg in der 

Zucht stark einsetzte, insbesondere im Bereich der 

Pferderennen (bei Velká Pardubická im Jahr 1901 

belegte er im fortgeschrittenen Alter den vierten 

Platz auf Magyarád). Ein anderer aus dem Kins-

ky-Geschlecht, Graf Karel Kinský, gewann 1883 das 

Grand National oder das Pferdehindernisrennen in 

Liverpool mit der Stute Zoedone. Aus der Zucht der 

Kinsky-Pferde stammt auch eine Reihe der Sieger 

von Velká Pardubická, Magyarád 1897 und 1900, 

Sláva 1899, Pohanka 1931, Norma 1937 (berühmt 

durch die einzige Siegerin von Velká Pardubická, 

Lata Brandisová, die die Nichte von Oktavián Kinsky 

war) und 1966 ebenfalls Nestor. 

In der ursprünglichen Zucht legte man großen 

Wert auf Stutenfamilien, von denen die wichtigsten 

sind: die Familie N (nach der halbblütigen Nancy, 

aus dieser Familie stammt z.B. die Siegerin VP Nor-

ma), die Familie J (gegründet von der Stute Hero I 

und durch Jitřenka fortgesetzt), die Familie Č (ge-

gründet von der Stute Čita nach Caesar), die Fami-

lie M (gegründet von der Stute Jiskra), die Familie 

O (gegründet von der A 1/1 Stute Queen of Hearts, 

hierhin gehörte auch das ausgezeichnete Dressur- 

und Springpferd 556 DAF Ondráš). Auf der Seite 

der Väter wurden häufig englische Vollblute ge-

nutzt, z.B. Div, Diadém, Olin.

Im Jahr 1948 beschlagnahmten die Kommunis-

ten das Vermögen der Kinskys, was zum Nieder-

gang der gesamten Zucht führte. Danach kam es 

 KINSKY-PFERD
Überall auf der Welt haben inzelne Nationen ihre nationalen Schätze. Diese Schätze sind das Werk seele-
nvoller, großzügiger oder ehrgeiziger Vorfahren und die Pflicht der nachfolgenden Generationen ist es, die-
se Schätze für zukünftige Generationen zu bewahren. In der Tschechischen Republik gehören eine Reihe 
von Burgen und Schlössern, Gemälden und Skulpturen der Nationalen Galerie oder Kronjuwelen zu den 
berühmtesten und wertvollsten Denkmälern. All dies sind von Menschen geschaffene Gegenstände, mit 
ihrer eigenen wunderbaren Geschichte und ihrem „Leben“, aber unbelebt. Eine der wenigen Ausnahmen ist 
das Kinský-Pferd (Equus Kinsky), das den lebendigen Schatz und den kulturellen Wert des tschechischen 
Staates darstellt.

Hříbě Orisa Kinská

Petr Půlpán, Orfeus Kinský

Zdenko hrabě Kinský
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zum Verkauf, zur Schlachtung oder zur Kreuzung 

der Kinsky-Pferde mit anderen Rassen und der 

Rasse drohte der Untergang. Um die Rettung der 

Kinsky-Pferde und ihre Übernahme durch Slatiňany 

und nachfolgend seit 1951 durch Kladruby mach-

te sich einerseits das Landwirtschaftsministerium 

und andererseits Dr. Radslav Kinsky verdient, der 

eine Anstellung bei den Pferden bekam. In Kladru-

by wurde aus diesen Pferden die sog. Sonderherde 

gebildet. In der nächsten Periode wurden jedoch 

viele dieser Pferde verkauft oder mit anderen 

Warmbluten gekreuzt. Ein Teil der Stuten ging in 

den Besitz landwirtschaftlicher Betriebe über, von 

denen einige Anstrengungen unternommen ha-

ben, diese Pferde zu erhalten und ihre Eigenschaf-

ten für die Zucht zu verwenden (z.B. Staatsgut 

Chlumec nad Cidlinou). Zu den Züchtern, die sich 

um die Erhaltung der Chlumetzer Hunter verdient 

gemacht haben, gehörte MVDr. V. Sixta aus Týn n. 

Vltavou, oder die Herren Frynta und J. Souček aus 

Lípa u Hradce Králové. 

Anfang der 1990er Jahre wurde der Familie 

Kinsky das Vermögen zurückgegeben, sie inter-

essierten sich jedoch nicht für die Pferdezucht. In 

dem Gestüt in Ostrov übernahm so die Zucht unter 

großem persönlichen Einsatz die Familie Půlpán, 

die die Pferde überwiegend von den neuen Restitu-

enten kaufte. Die Eheleute benannten das Gestüt 

in Hřebčín Equus Kinsky um und stellen heutzuta-

ge die größten Unterstützer und einen der größten 

Züchter dieser Rasse in der Tschechischen Repu-

blik dar, obwohl sie später mit einem Teil der ur-

sprünglichen Herde nach Hradištko bei Sadská um-

gezogen sind. Das Ehepaar Libuše und Petr Půlpán 

machten sich ebenfalls zusammen mit Freunden 

im Jahr 1995 um die Wiederherstellung der Traditi-

on von Parforcejagden in Tschechien verdient.

Neben der sportlichen Leistung ist es bei dieser 

Rasse sehr wünschenswert, Individuen in der ent-

sprechenden Farbe zu züchten. Sogar die Bedin-

gung für das Prädikat des Pferdenamens „Kinsky“ 

ist die Isabell- oder Falb-Verfärbung. In diesem Be-

reich ist die Erforschung der genetischen Grundla-

gen von Farben fortgeschritten. 

CHARAKTERISTIK UND 
EIGENSCHAFTEN DER RASSE 

Das Kinsky-Pferd ist ein edles Pferd mittleren 

Körperbaus mit großzügigen Linien, mit stabilem 

Fundament und trockenen Gliedmaßen ohne 

offensichtliche und bedingte genetische Defek-

te. Die Widerristhöhe beträgt zwischen 160 und 

170 cm. Es hat einen trockenen, edlen Kopf mit 

großen Augen. Das Ziel der Züchter ist ein Sport- 

und Freizeitpferd von hervorragendem Charakter, 

leichter Rittigkeit und guter Bewegungsmechanik. 

Die Isabell- und Falb-Farben sollten überwiegen. 

Isabellen (Palomino – haben eine goldgelbe Fell-

Ukázka parforsního honu na Hengstparade, Marbach

Libuše Půlpánová - Nicolas Kinský, a Libuše Půlpánová jr. - Česarion Kinský

Hřebec Famousdance

Petr Půlpán s koněm Orfeusem Kinským na Hengstparade, 

Marbach
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farbe mit weißer Mähne und Schweif) und Falben 

(sandige Fellfarbe mit schwarzer Mähne, Schweif 

und schwarzen im unteren Teil des Fundamentes). 

Es gibt auch Füchse, Braune, und Cremello (sehr 

heller Isabell mit blauen Augen - das Fell hat eine 

cremefarbene Farbe).

Die Kinsky-Pferde sind edle Warmblüter, in der 

Vergangenheit wurden sie als Halbblüter bezeich-

net, was sicher auf einen erheblichen Blutanteil 

des englischen Vollbluts zurückzuführen ist. Sie 

haben dri ausgeglichene gute grundgangarten, 

eine sehr gute Springveranlagung, sind leichtfutt-

rig und zeichnen sich durch eine angenehme Natur 

und gute Fruchtbarkeit aus.

  
VERWENDUNG DER RASSE 

Aus dem Jagdreiten entstanden durch allmäh-

liche Entwicklung die Hürdenrennen. Bis 1948 

gehörten die Kinsky-Pferde zu der Elite der Hürden-

pferde. Seit 1874, als Velká Pardubická gegrün-

det wurde, wurden die Kinsky- Pferde mehrmals 

Sieger. Vor allem der Sieg der Stute Norma wurde 

berühmt, weil sie unter Lata Brandisová gewann. 

Sie war die erste und letzte Frau, die es geschafft 

hatte, dieses schwierige Rennen zu gewinnen. 

Nach 1948 und nach der Übernahme durch das 

Staatsgestüt Kladruby nad Labem erreichten sie 

noch ab und zu eine gute Platzierung in Hürden-

rennen, aber überwiegend begannen sie mit der 

warmblütigen Zucht zu verschmelzen. 

Heutzutage werden die Kinsky-Pferde in den 

Bereichen Vielseitigkeit, Dressur, Parcourssprin-

gen, Fahren und Jagdreiten verwendet. Sie sind 

leicht rittig und finden daher häufig Verwendung 

als Schulpferde und Pferde für den Kindersport. 

ZUCHT DER RASSE IN 
DER TSCHECHISCHEN 
REPUBLIK HEUTE  

Nach der Samtenen Revolution hatten die Ehe-

leute Petr und Libuše Půlpán den größten Einfluss 

seit 1991 auf die Zucht der Pferde. Auch der ehe-

malige Mitarbeiter des Gestüts in Chlumec nad 

Cidlinou und später der Direktor des Nationalge-

stüts Kladruby, MVDr. Norbert Záliš, beteiligte sich 

an der Entstehung der Marke Equus Kinsky. Die 

Familie Půlpán steht hinter den Sporterfolgen der 

Kinsky-Pferde. Ausgezeichnete Ergebnisse erreich-

te der Hengst 556 DAF Ondráš im Springen und in 

der Dressur, in der er zum siebenfachen Meister 

der Tschechischen Republik wurde, Polemik (784 

Almhirt Kinský) war ausgezeichnet im Springsport, 

in den Westerndisziplinen gewann einige Titel der 

falbe Wallach Grand Kinsky. 1977 wurden die Kin-

sky-Pferde als eine tschechische Warmblutart und 

2005 vom Landwirtschaftsministerium der Tsche-

chischen Republik als selbstständige Rasse aner-

kannt. Im ersten Jahrzehnt nach der Anerkennung 

der Kinsky-Pferde verlief 2005-2015 der Regene-

rationsprozess mit dem Ziel, an die ursprünglichen 

Kinsky-Pferde anzuknüpfen. In dieser Zeit wurde 

der Anteil der ursprünglichen Gene von Kinsky-Pfer-

den (PG KK) hervorgehoben. Es wurde eine Gruppe 

von Stuten selektiert, auf denen die Zucht KK für 

die nächste Periode aufgebaut wurde. Zurzeit wird 

die reinrassige Zucht bevorzugt, um die ursprüng-

lichen Gene der Kinsky-Pferde und die Gene für 

die gelbe Verfärbung in der Population zu erhalten, 

obwohl es wünschenswert ist, auch Zuchttiere an-

derer Farben als Isabellen (am besten Füchse) zu 

nutzen. In Ausnahmefällen kann in der Zucht das 

englische Vollblut oder andere warmblütige Hengs-

te für die Verbesserung der Bewegungsmechanik 

und der Springfähigkeiten genutzt werden. Die Be-

nennungsregel besagt auch, dass die Fohlen der 

Mütter, die im Hauptzuchtbuch und in dem Zucht-

buch unter der Isabell- oder Falb-Farbe eingetragen 

sind, das Prädikat Kinsky bekommen können. Die 

Kinsky-Pferde sind auch im Ausland beliebt. Vie-

le Pferde wurden ebenfalls ins Ausland verkauft, 

insbesondere nach Deutschland, Österreich, die 

Schweiz, England, den Niederlanden, Belgien und 

den USA. Die Stute Johanka Kinsky gelangte sogar 

als goldenes Juwel anlässlich des 100. Geburtsta-

ges der Königin Mutter in die englischen Ställe.

Die Züchter dieser Rasse haben sich im Zucht-

verband der Kinsky-Pferde, mit Sitz in Hradištko bei 

Sadská, zusammengeschlossen. Momentan arbeitet 

SCHKK als anerkannte Züchtervereinigung, die das 

Zuchtbuch führt, Leistungsprüfungen von Stuten und 

Hengsten dieser Rasse und einmal pro Jahr die Nati-

onalschau organisiert. Die Kinsky-Pferde wurden z.B. 

auf den Messen Equitana in Essen, auf der Hengst-

parade im Gestüt Marbach bei Stuttgart, wiederholt 

in Friedrichshafen, auf der Pferd Wels in Österreich 

und auch in Hamburg auf der Messe HansePferd 

oder der Grünen Woche in Berlin präsentiert.

Zurzeit registriert der Verband um 300 Zuchts-

tuten und 15 Zuchthengste der Kinský-Pferde. Der 

Verband zählt über 200 Besitzer und Anhänger der 

Kinsky-Pferde.  •

NÜTZLICHE LINKS 
Züchterverband der Kinsky-Pferde www.schkk.cz 

Gestüt und Reitschule Equus Kinsky   
www.kone-hradistko.cz 

Centrum Koní Kinských

Isabell Werth na isabele Oriele Kinské

Koně Kinští na výstavě v Plzni



www.kone-hradistko.cz  
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