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I. Šlechtitelský program včetně řádu plemenné knihy
pro plemeno kůň Kinský (KK)
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Informace o historii plemene
Historie 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 historií 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 190 let míru a
válek, technického pokroku i hospodářských a politických změn.
Potomci těchto koní budili obdiv po celé Evropě díky své výdrži, poddajnosti, přizpůsobivosti a
v neposlední řadě nápadně krásnému exteriéru. Někteří měli a stále mají zvláštní zbarvení
způsobené zesvětlujícím genem. Tomuto zbarvení říkají plavák nebo isabela, ale zlatý kůň lépe
vystihuje jeho krásu. Ve slunečním světle by měli koně Kinských „zářit jak tekuté zlato“ – a také
tak září.
Přídomek „Kinských“ získali 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.
Kinští chovali na chlumeckém panství koně z královského pověření (pro vojenské a hospodářské
účely) jako součást majorátu – a už tehdy zlaté! Práv držitele panství se roku 1806 ujal 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 získala kněžna Schwarzenberková z Lichtenštejna, když na Vídeňský
kongres dorazila se čtyřspřežím zlatých koní. O této události se mluvilo v celé evropské
aristokratické společnosti.
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, 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.
V chovu si vždy nesmírně cenili významných rodin, a ctili klisny - matky. Proto jména hříbat
odnepaměti začínají prvním písmenem jména své matky a v pozdějším 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.
Dědicem majorátu se stal Oktaviánův synovec Zdenko, sám vynikající jezdec. Za jeho éry chov
koní a zejména dostihová stáj sklízely nemalé úspěchy.
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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 české 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 ostatními teplokrevníky. Konsolidace nastává až
koncem 60. let díky tehdejšímu vedení Státního statku Chlumce nad Cidlinou.
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
díky 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. Hledali pro ně
uplatnění nejen na poli chovatelském, ale i sportovním.
V novodobé historii se narodil vynikající hřebec 556 DAF Ondráš, který po úspěšné sportovní
testaci, výkonnost při skákání „ST“, dosáhl na licenci plemeníka. Později ho převzala dcera Libuše
Půlpánová ml. a získala s ním šest mistrovských titulů ČR v dětských a juniorských kategoriích,
převážně v drezuře. Dosáhla s ním výkonnosti „T“ v drezuře, čtyř startů na mistrovství Evropy
juniorů a mladých jezdců, několika mezinárodních umístění – 1. místo na otevřeném juniorském
mistrovství Polska 2004 a Saska 2003, 1. místo na CDIO Poznaň 2003 v kategorii juniorů. V roce
2006 se Libuše s Ondrášem kvalifikovali na finále světového poháru mladých jezdců v drezuře, kde
obsadili pro ČR historické desáté místo.
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,
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.
Pro svou snadnou jezditelnost a dobrý charakter jsou často používáni jako sportovní koně pro děti a
začínající jezdce. Populární jsou v jezdeckých školách jako dobří učitelé
Sídlem SCHKK je Hřebčín a jezdecká škola Equus Kinsky v Hradišťku u Sadské.
Za totalitního režimu byla snaha chov sloučit s českým teplokrevníkem, oficiálně byl veden jako
plemenný ráz českého teplokrevníka. V prvním desetiletí novodobé historie, po uznání plemene
koní Kinských Mze ČR, probíhal v letech 2005 – 2015 regenerační proces s cílem navázat na
původní koně Kinské. V prvé fázi šlechtění šlo především o harmonizaci šlechtění na užitkový typ s
hlavním cílem, kterým byl udržet v populaci podíl původních genů koní Kinských (PG KK) a gen
pro žluté zbarvení. Byl vyselektován soubor klisen, na kterých je postaven chov KK v dalších
obdobích. Chov je zaměřen na ušlechtilého teplokrevníka korektního zevnějšku, s dobrým pohybem
a skokovými schopnostmi, snadnou jezditelností, dobrou inteligencí, s chutí pracovat, s pevným
zdravím a s převažující barvou isabel a plaváků.
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1. Cíl šlechtění plemene
Cílem šlechtění koně Kinského je zachovat kontinuitu plemene, rozšiřovat počet chovných klisen a
hřebců. Selektovat koně na vlastnosti, které jsou koní Kinským historicky dány do vínku s důrazem
na dobrou jezditelnost a inteligenci při rozvíjení dalších důležitých vlastností jako zdraví,
mechanika pohybu, sportovní nadání, korektní exteriér, pohlavní výraz, pracovní ochota, snadná
krmitelnost, plodnost a další užitkové vlastnosti.

2. Název plemene
Plemeno nese název kůň Kinský (lat. Equus Kinsky, ang. Kinsky Horse, něm. Pferd Kinsky) a jeho
chov je pokračováním historie chovu a šlechtění na území České republiky, pro jehož šlechtění je
Uznaným chovatelským sdružením „Svaz chovatelů koní Kinských, z.s.“

3. Vlastnosti plemene
Charakteristické znaky plemene
Teplokrevný, ušlechtilý, jezdecký kůň středního rámce. Hlava ušlechtilá s výrazným okem, rovná,
krk středně dlouhý až dlouhý, středně nasazený s výrazným kohoutkem, dobře úhlovaná až strmější
lopatka, prostorný hluboký, delší a oválný hrudník, se středně dlouhou, rovnou horní linií, krátká,
pevná bedra, mohutná, středně široká a dlouhá, oválná a svažitá záď. Fundament pevný kostnatý,
suchý s minimem rousů, kopyta široká, pevná, pružná dobře úhlovaná. Klouby výrazné, suché,
spěnka středně dlouhá, pevná. Kůň s nadprůměrnou jezditelností, pracovitý, inteligentní,
příjemného temperamentu, pevné, suché konstituce, dobrého charakteru, dobře krmitelný,
pohyblivý, s dostatečně prostornými chody.
Barva
Převážně isabely a plaváci. Žlutou barvu u koní nelze geneticky zakódovat, proto se v chovu
vyskytují i ryzáci a hnědáci. V omezené míře je povolen výskyt bílých odznaků na hlavě a
končetinách. Žádoucí je sytý pigment srsti, zlatavé barvy. Není žádoucí neúměrně zvyšovat počet
světlých izabel (dříve označováno albín či pseudoalbín). Proto budou využíváni i vhodní plemeníci
jiných barev než isabely a plaváci odpovídajícího užitkového typu a charakteru, kteří by mohli
založit i další linie.
Chody – pravidelné, prostorné.
Užitkové vlastnosti
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Plemeno se vyznačuje, dlouhověkostí, dobrou plodností, pevnou konstitucí, adaptabilitou pro různá
prostředí a dobrou krmitelností. Je určeno především jako jezdecký kůň, v omezené míře slouží i
jako kočárový kůň.
Psychické vlastnosti
Zvířata jsou klidného, vyrovnaného až živého temperamentu, dobrého charakteru, snadno
jezditelná, učenlivá, pracovitá a dobře spolupracující s lidmi.
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.
Rozsah zjišťovaných známých dědičných vad: zejména nepravidelnosti skusu, vnitřní zánět oka,
alopatický ekzém, kryptorchismus, zlozvyky. RPK pravidelně vyhodnocuje zjištěné poznatky.

4. Chovný cíl
Chov je zaměřen na ušlechtilého teplokrevníka, korektního zevnějšku, s dobrým pohybem a
skokovými schopnostmi, snadnou jezditelností, dobrou inteligencí, s chutí pracovat, s pevným
zdravím a s převažující barvou isabel a plaváků.
Dospělý kůň je středního tělesného rámce s dobrými liniemi, přiměřeně kostnatý se suchým
fundamentem, bez zjevných a geneticky podmíněných vad. Je použitelný pro klasické jezdecké
disciplíny a rekreační ježdění včetně terénního (např. všestrannost nebo parforsní hony).
Použití jiných plemen:
Za podmínky splnění kriterií platných pro KK může být k zušlechtění použito plemeno anglický
plnokrevník (viz ŘPK KK). Použití jiných plemen je možné výjimečně po schválení RPK KK a
musí být přínosem a použit pro zušlechtění plemene.

5. Informace o zeměpisném území, na němž bude ŠP realizován a velikost
chovné populace
Zeměpisnou oblastí, v níž se uplatňuje chovný cíl a šlechtitelský program koně Kinského, je celé
území České republiky. Celkový počet koní Kinských evidovaných v Ústřední evidenci k 31. 12.
2021 činil 516 jedinců. Počet evidovaných chovatelů v roce 2021 činil 156.

6. Systém identifikace plemenných zvířat
Označování, identifikace a pojmenování koní
Označování a identifikace je v souladu s platnými vyhláškami k zákonu 154/2000 Sb. a jeho
dodatků.
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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.
Příklad: 203 013 258218218 identifikační číslo
203 - kód země Česká republika
013 - číslo organizace, která provádí registraci (UCHS)
258218218- registrační číslo koně (dříve životní)
25 - kód plemene KK
82 - číslo registrační knihy
182 - pořadové číslo koně v registrační knize
18 - poslední dvojčíslí roku narození
Stanovení genetického typu a genotypu zbarvení je bezpodmínečně nutné před zápisem hřebce do
PKH. Náklady s tím spojené nese žadatel.
Koně označovaní musí být označeni slovním a grafickým popisem a čipem, dle Nařízení Komise
(ES) 504/2008 a podle vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výžeh plemenného
znaku je nepovinný.
U každého zapsaného koně, popř. koně předvedeného k zápisu, může SCHKK žádat o ověření
původu. U všech narozených hříbat KK je ověření původu povinné. V těchto případech nese
náklady s tím spojené SCHKK a osvědčení o výsledku testu je uloženo u něho.
Hříbata narozená mimo území ČR a splňující podmínky pro zápis do Registru PKKK musí být
označena slovním a grafickým popisem a čipem dle Nařízení Komise (ES) 504/2008 a podle
vyhlášky č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výžeh plemenného znaku je nepovinný.
Chovatel hříběte narozeného mimo území ČR je povinen SCHKK zaslat 2. kopii PřR. SCHKK
podle počtu hříbat zorganizuje s pracovníkem pověřeným označováním koní svod, při kterém
budou hříbata označena a nebo se chovatel dohodne s pracovníkem pověřeným označováním koní
na jiném místě. Výlohy spojené s označením koně platí vždy majitel koně. SCHKK na základě
došlých 2. kopií PřR vyrozumí majitele koní o datu a místě svodu. Zároveň majitelům oznámí i
kontakt na pracovníka pověřeného označováním koní, pokud si budou přát označit koně
individuálně.
Výžeh plemenného znaku
Výžehem plemenného znaku koní Kinských (vyobrazení je samostatnou přílohou) se označují koně
z matek zapsaných do PKK KK, PPKK KK a otců zapsaných do PKH KK. Výžeh se provádí do
levého stehna, na základě potvrzení vydaného SCHKK. Označení koní plemenným výžehem je
dobrovolné, náklady nese chovatel.
Pojmenování koní
Hříbata jsou pojmenována jménem, které má začáteční písmeno shodné s označením rodiny.
6
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Hříbata z matek zapsaných v PK, barvy isabel nebo plavák, mohou použít přídomek Kinský.

7. Informace o záznamu rodokmenů, vzor zootechnického osvědčení a pravidla
jeho vydávání
Zootechnické osvědčení je oprávněn vystavovat a potvrzovat výhradně SCHKK, a to pouze
na čistokrevné plemenné koně zapsané do oddílu PK a jejich potomstvo.
Oficiální dokladem o identitě, původu a hodnotě čistokrevných plemenných koní je
Zootechnické osvědčení, které musí být v souladu s Nařízením EP a Rady EU č. 1012/2016.
Zootechnické osvědčení vydává SCHKK na všechny mladé a dospělé koně. Vystavuje se po
zaregistrování a označení hříběte a po zaslání potvrzeného připouštěcího lístku na adresu SCHKK,
u starších koní musí žadatel předložit objednávku (žádost).
Zootechnické osvědčení má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno ho použít při
prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí, atd. Při ověřování původů může
SCHKK požadovat ověření původu podle DNA. U hříbat je doklad o provedení ověření původu
podle DNA testu podmínkou k vystavení dokladu o původu.
Vystavení zootechnického osvědčení
Zootechnické osvědčení se vystavuje při splnění níže uvedených předpokladů:
• Otec i matka jsou v době připuštění nebo nejpozději v roce narození hříběte (do 31.12.daného
roku) zapsaní do příslušného oddílu plemenné knihy mimo plemenný registr .
• Při registraci hříběte byl předložen potvrzený připouštěcí lístek.
• Byla provedena identifikace a registrace hříběte pracovníkem pověřeným SCHKK.
Údaje v Zootechnickém osvědčení odpovídají přímo použitelnému evropskému předpisu. Vzor
Zootechnického osvědčení je uveden v příloze.
Na každé zvíře zapsané v oddílu plemenné knihy KK se vystavuje Potvrzení o původu, které
obsahuje obdobné údaje. Vzor Potvrzení o původu je uveden v příloze.

8. Selekční a šlechtitelské cíl
8. 1. 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.
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Hodnocení je s přesností na 0,1 0,5 bodu podle následující stupnice: 10 – vynikající, 9 – velmi
dobrý, 8 – dobrý, 7 – téměř dobrý, 6 – uspokojivý, 5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř
špatný, 2 – špatný, 1 – velmi špatný. Výsledná známka se uvádí s přesností na 0,1 bodu.
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 elasticita
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.
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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.
c) Pravidelnost pohybu
Žádoucí: zepředu a zezadu pozorovaný pohyb končetin přímý v jedné rovné linii.
Nežádoucí: rozhazování, strouhání.

d) Krok
Žádoucí: čtyřtaktní, pravidelně se pohybující končetiny, lehké, energické vyšlápnutí s přešlapem
zadních stop před přední; korektní, tj. zepředu i zezadu přímočarý pohyb.
Nežádoucí: mimochod nebo jeho náznak, kohoutí krok, nákrok, málo prostorný krok, nedostatečně
energický; nekorektní: tj. krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, strouhání.
e) Klus
Žádoucí: pravidelný dvoutaktní chod, s vyšší akcí a velkou prostorností, pružný a kmihuplný pohyb
končetin, výrazný posun od zádě se zapojením hřbetního svalstva a zádě, pohyb předních končetin
vychází z dobře uvolněné plece. Korektní, tj. zepředu i zezadu přímočarý pohyb.
Nežádoucí: nepravidelný s poruchami taktu, málo prostorný, bez kmihu nebo příliš plochý pohyb;
nekorektní: tj. krouživý nebo nepřímý pohyb končetin, strouhání.
f) Cval
Žádoucí: třítaktní, elastický, energický, s dobrým posunem zádě, s pružným hleznem; korektní, tj.
zepředu i zezadu přímočarý pohyb.
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Nežádoucí: nepravidelný s poruchami nohosledu, s malým posunem, nepružným hleznem, plochým
a krátkým posunem končetin, málo prostorný; nekorektní: tj. krouživý nebo nepřímý pohyb
končetin, strouhání.
g) Skokové vlohy
Žádoucí: s chutí skákající kůň, pozorný, soustředěný, s energickým rychlým odrazem, rychlým
pohybem předních končetin při odrazu a dobrým zaúhlením, s ohnutím pohybující se krk se
sníženou hlavou, s výrazným pohybem kohoutku nahoru, pružným hřbetem a otevřením úhlu v
hleznech při odskoku s následnou dobrou a rychlou technikou při skrčení nohou po odskoku,
skokový luk (bascule), let a pohyb vyplývající z rytmického cvalu.
Nežádoucí: nekontrolovaný pohyb bez chuti, spuštěné přední končetiny, nepravidelné ohýbání,
vysoký nos během skoku, plochý oblouk skoku, tuhý nebo prohnutý hřbet, nepozornost, neochota,
bázlivost.
Pro potřeby hodnocení může být posuzování skokových vloh rozdělené na dílčí kritéria:
g1) skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota. Kromě posouzení silného, energického
odrazu s žádoucí dostatečnou, ale nikoli nadměrně přehnanou rezervou nad překážkou, zahrnuje
toto kritérium také posouzení odvahy a ochoty překonávat vyšší nebo nezvyklou překážku; a dále
zachování klidu a soustředění při překonávání skokové řady nebo parkuru
g2) technika a styl skoku
Kriterium hodnotí techniku a styl skoku podle požadavků popsaných v bodě g.
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, v hubě aktivní, prostupný a ohebný kůň pohybující se v dobré rovnováze,
soustředěný na jezdcovy pomůcky a ochotně je přijímající, nadaný pružností a schopností udržovat
takt. Měl by se pohybovat v přirozené rovnováze vycházející z aktivní zádě přes pružící hřbet a
dávat jezdci příjemný pocit v sedle.
Nežádoucí: málo prostupný, neuvolněný, neohebný kůň, který má problémy s udržováním
rovnováhy, jde se ztuhlým hřbetem, je nesoustředěný, reaguje slabě, vznětlivě nebo vzpurně na
pomůcky jezdce, projevuje špatnou mechaniku pohybu, nemůže nebo není ochoten ji předvádět, jde
nepravidelně nebo v nesprávném nohosledu v některém z chodů.
j) Skoková zkouška pod sedlem
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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. 2. Šlechtitelské cíle
Cílem šlechtění je zachovat současné pozitivní vlastnosti plemene (pracovitost, odolnost,
konstituční pevnost, výkonnost, dobrý charakter) a postupně rozvíjet a zlepšovat žádoucí vlastnosti
umožňující konkurenceschopnost plemene (plodnost, mateřské vlastnosti, pohyblivost, prostornost
pohybu, exteriérové vlastnosti, jezditelnost). Standard plemene je podrobně uveden v bodě 3.
8. 3. Hodnotící kritéria
Hodnocení jednotlivých kategorií koní probíhá při označování hříbat a jejich zápisu do knihy hříbat
(bod 6.) a dále na následujících chovatelských akcích.
8.3.1. Přehlídky hříbat pod klisnou
Za účelem posouzení kvality hříbat po jednotlivých otcích, jako první informace vztahující se ke
kontrole dědičnosti, jsou organizovány přehlídky hříbat pod klisnou. Klisna je předváděna na ruce a
hříbě na ohlávce rovněž na ruce s vodičem. U hříbat se hodnotí pomocí 5 bodové stupnice s
přesností na 0,5 bodu, výsledná známka zaokrouhlená na jedno desetinné místo:
a) stupeň vývinu s ohledem na věk,
b) plemenný typ a pohlavní výraz,
c) exteriér (hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny),
d) mechanika pohybu (krok, klus),
e) vnitřní vlastnosti (temperament, charakter).
Pro účely kontroly dědičnosti je využíván lineární popis exteriéru hříbat (viz příloha č. 1).
8.3.2. Zápis klisen do PK
Klisny se do plemenné knihy zapisují ve věku minimálně tří let. Zápis zahrnuje identifikaci klisny
včetně popisu základní barvy, odznaků vrozených a získaných a tělesných rozměrů. Pro vyjádření
exteriérových znaků je využito lineárního popisu podle platné metodiky (viz příloha č. 2).

Celkové hodnocení zahrnuje:
a) plemenný typ a pohlavní výraz,
b) exteriér (hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny),
c) mechanika pohybu (krok, klus),
d) vnitřní vlastnosti (temperament a charakter).
Podle výsledku celkového hodnocení je klisna zařazena do příslušného oddílu plemenné knihy.
Klisna nesplňující požadavky pro zápis do oddílu PKK 1 je zařazena do oddílu PKK 2.
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8.3.3. Zkoušky výkonnosti klisen
Zkoušky výkonnosti klisen probíhají podle schváleného zkušebního řádu. Zkoušku absolvují tříleté
klisny, výjimečně starší. Před zkoušku musí klisna být zapsána do PK.
Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a vyšším, přičemž žádná
jednotlivá známka nesmí být nižší než 5 bodů.
8.3.4. Výstava tříletých klisen
Pro porovnání kvality tříletých klisen a za účelem vzdělávání chovatelské veřejnosti jsou
organizovány výstavy tříletých klisen. Na výstavách se klisny předvádí na ruce na uzdečce s
lomeným udidlem. Hodnotící komise je nejméně tříčlenná a posuzuje:
a) plemenný typ a pohlavní výraz,
b) exteriér (hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny),
c) mechanika pohybu (krok, klus),
d) vnitřní vlastnosti (temperament a charakter).
Hodnocení je individuální, veřejné, s přesností na 0,5 bodu a pořadí je stanoveno na základě součtu
dosažených bodů. Komise je oprávněna nepovolit předvedení klisny, která není patřičně připravená,
v odpovídajícím kondičním nebo zdravotním stavu, nebo v případě, že předvádějící není patřičně
upraven podle předem daných pravidel. Obdobným způsobem se postupuje při hodnocení koní na
všech výstavách a přehlídkách pro veřejnost.
8.3.5. Zkoušky výkonnosti hřebců
Předpokladem zařazení hřebce do plemenitby je skutečnost, že úspěšně absolvuje výkonnostní
zkoušky dle zkušebního řádu (ZŘ) ve třech až čtyřech letech. Požadavek pro splnění zkoušky
výkonnosti pro hřebce je dosažení celkového výsledku nejméně 7,5 bodů, přičemž žádné kritérium
nesmí být hodnoceno méně než 7 body.
8.3.6. Výběr hřebců do PKH a jejich přehodnocení
Rozhodnutí o zařazení hřebce do plemenitby podléhá schválení Výkonným výborem, na doporučení
Rady plemenné knihy. Pro toto rozhodnutí mají k dispozici údaje o původu hřebce, rozsahu jeho
příbuzenstva z otcovské i mateřské strany, aktuální tělesné rozměry a živou hmotnost včetně
porovnání s růstovým standardem. RPK při předvedení hřebce na ruce posoudí základní zdravotní
ukazatele (oči, zuby, varlata) a jeho celkový zdravotní stav a zaznamená kvalitu exteriérových
znaků včetně celkového bodového hodnocení zahrnujícího plemenný typ a pohlavní výraz, exteriér,
mechaniku pohybu a vnitřní vlastnosti. Pro udělení výběru jsou požadována následující kritéria:
1) prokazatelný původ známý do 4 generace předků,
2) hřebec je bez zdravotních a dědičně podmíněných vad,
3) hřebec nezaostává za požadavky růstového standardu,
4) hřebec nemá závažné exteriérové nedostatky.
5) jeho celkové hodnocení je nejméně na úrovni 7,1 bodu za exteriér a 7,5 za výkonnost.
Oprávnění k připouštění jednotlivých hřebců pro připouštěcí sezónu (vydání připouštěcího
rejstříku) uděluje Výkonný výbor na základě písemné žádosti majitele plemenného hřebce. Pro
doporučení hřebce bere Rada plemenné knihy v úvahu především věk hřebce, jeho dosavadní
uplatnění v plemenitbě, kvalitu jeho potomstva a výsledky plodnosti.
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Zásadně nelze připouštět plnokrevné hřebce zapsané do PKH na plnokrevné klisny zapsané do
PPK. Hřebec, který není aktuálním přínosem ve šlechtění plemene, může VV odmítnout udělení
oprávnění k plemenitbě pro příslušný rok. Toto rozhodnutí VV sdělí majiteli hřebce písemně s
odůvodněním. V případě, že z nějakých důvodů dojde k zapuštění klisny hřebcem, jemuž pro
příslušný rok nebylo uděleno oprávnění k plemenitbě, ale který je evidován ve státním registru
plemenných hřebců, je možné takovému hřebci na základě písemné žádosti jeho majitele oprávnění
k připouštění (připouštěcí rejstřík) pro příslušný rok dodatečně vystavit v zájmu evidence
oboustranného původu potomka. Poplatek za jeho vystavení je v tomto případě pětinásobný. U
všech hříbat je požadováno ověření původu stanovením genetického typu.
8.3.7. Hodnocení potomstva hřebců (odhad plemenné hodnoty)
Posouzení kvality potomstva (kontrola dědičnosti) je chápáno jako základní metoda k postupnému
zkvalitňování chovu. Podle finančních možností chovatelské organizace bude kontrola dědičnosti
realizována některou z těchto metod nebo jejich kombinací:
a) posouzení výsledků plodnosti plemenných hřebců,
b) posouzení a porovnání kvality hříbat po hřebcích,
c) porovnání jednotlivých znaků zevnějšku potomstva podle výsledku lineárního popisu
včetně výsledku jednotlivých součástí celkového hodnocení s využitím statistických
metod,
d) statistické porovnání výsledků jednotlivých disciplín zkoušek výkonnosti po jednotlivých
hřebcích a liniích,
e) kontrola dědičnosti exteriéru a výkonnosti s využitím metody BLUP – AM ve spolupráci s
ÚŽV Praha Uhříněves (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Přátelství 815/109, 104 00 Praha,
Uhříněves).
Výsledky budou každoročně před začátkem připouštěcího období zveřejňovány na stránkách
chovatelské organizace.

9. Testování užitkovosti
Prověřování užitkových vlastností koní je podrobně uvedeno ve Zkušebním řádu, který s ohledem
na jeho rozsah tvoří samostatnou část šlechtitelského programu.
Chovatelské komise
Posuzování exteriéru a užitkových vlastností u hřebců a klisen včetně jejich potomstva provádí v
duchu ustanovení šlechtitelského programu chovatelská komise určená RPK. Závěrů je dosahováno
většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.
Chovatelská komise pro hodnocení klisen a potomstva je minimálně 3 členná a předsedu volí ze
svého středu.
Chovatelská komise pro zkoušky výkonnosti klisen je tříčlenná a předsedu volí ze svého středu.
Chovatelská komise pro hodnocení zkoušek výkonnosti hřebců je až 6 členná a předsedu určuje
RPK. Skládá se z členů RPK nebo jmenovaných RPK. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy
komise.
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Z každé akce se pořizuje zápis, podepsaný členy příslušné komise.
O výběru hřebce pro plemenitbu pořídí výběrová komise individuální Protokol o zápisu hřebce do
hlavního oddílu PK (viz příloha č. 6), jehož pravost stvrdí členové výběrové komise svými podpisy.
Originál Rozhodnutí o zápisu hřebce (příloha č. 7) je bezprostředně předán anebo zaslán majiteli
hřebce, kopie je uložena u RPK.
Změna majitele a umístění hřebce.
Změnu nahlásí nový majitel. Změna se provede na základě předložení Průkazu koně. Tento úkon je
zpoplatněn. Změnu umístění hřebce je majitel povinen nahlásit při obnovování výběru na příslušný
rok SCHKK. Změna v průběhu připouštěcího období musí být nahlášena okamžitě SCHKK, a to
písemnou nebo elektronickou formou.
Plemenní hřebci, kteří jsou zapsáni do PKH, mohou být přeměřeni a přehodnoceni při obnově
licence ve věku 5 a 7 let.

10. Dodatečné změny zápisu
Pokud se při zápisu klisny vychází z chybných předpokladů, které se týkají původu, může se
provést změna zápisu.
Odhlášení klisen.
Odhlášení klisen musí provést písemně majitel, a to nejpozději 6 týdnů před koncem roku.
Znovu zapsání klisen.
Odhlášená klisna může být kdykoli znovu zapsána po písemné zprávě majitele a při zachování
jejího dřívějšího statutu zapsání. Znovu zapsání podléhá zaplacení poplatku.
Změna zařazení klisny.
Plemenné klisny, které jsou dle typu a exteriéru zapsány do jednoho oddílu PK, mohou být na
základě výsledků vlastní užitkovosti, či na základě výsledků kontroly dědičnosti nebo udělení třech
chovatelských prémií na žádost majitele, přeřazeny do vyššího oddílu PK klisen, pokud splňují
rodokmenové hodnoty (podmínky stanovuje RPK). K přeřazení může dojít nejdříve za rok po
původním zařazení.

11. Ověřování původu koní
Stanovení genetického typu je bezpodmínečně nutné před zápisem hřebce do PK. Náklady nese v
tomto případě ten, kdo požádal o licenci a zápis hřebce do PK.
Hříběti bude vystaveno osvědčení o původu na základě ověření původu akreditovanou
imunogenetickou laboratoří.

12. Výskyt zdravotních a genetických defektů
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V současnosti se v chovu plemene plošně žádné zdravotní defekty nevyskytují. S ohledem na
využití koní je zvýšená pozornost věnována případnému výskytu letní vyrážky, měsíční slepoty,
případně dalších zdravotních problémů, u kterých je předpoklad genetické podmíněnosti. Takové
jedince je chovatel povinen vyřadit z chovu.

13. Použití reprodukčních technik
Šlechtitelský program stanovuje jako základní metodu reprodukce přirozenou plemenitbu i využití
inseminační techniky. Embyotransfer včetně oplození in vitro je možný.

14. Systém kontroly dodržování ŠP
Průběh realizace ŠP a jeho efektivnost je každoročně vyhodnocována Radou plemenné knihy, která
stanoví pravidla a kontroluje jejich dodržování a navrhuje výkonnému výboru Svazu případná
opatření. SCHKK vydává potvrzení o původu a na žádost chovatele kontroluje údaje v něm
uvedené podle zápisu koně v plemenné knize. Zkoušky výkonnosti a posuzování znaků a vlastností
koní zajišťuje Rada plemenné knihy nebo jí pověřené osoby, které mají odpovídající kvalifikaci k
této činnosti. Rada plemenné knihy má pro svoji činnost zpracovaný statut, kterým se řídí a
pravidelně vyhodnocuje výsledky posuzování a hodnocení koní při zápisu do plemenné knihy a
zkouškách výkonnosti a porovnává je s výsledky hodnocení na výstavách a přehlídkách koní.
Součástí kontroly dodržování ŠP je vyhodnocování výsledků hodnocení prováděného jednotlivými
osobami a jejich pravidelné vzdělávání směřující k objektivizaci hodnocení. Současně jsou
zaškolováni náhradníci pro tuto činnost. Výsledky kontrol a způsob řešení případných nedostatků
jsou následně součástí rozboru plnění ŠP. Správnost jednotlivých informací je kontrolována
namátkově při vydávání zootechnického osvědčení a potvrzení o původu.

15. Rozbor plnění ŠP
SCHKK předkládá souhrnnou roční zprávu o realizaci šlechtitelského programu MZe ČR.
Účastníci ŠP mají možnost se seznámit s výsledky výkonnostních zkoušek a hodnocením svých
zvířat. Pravidelně jsou publikovány souhrnné výsledky, přehledy a seznamy zvířat (www. stránky,
jednou ročně v chovatelské publikaci).
Rozbor plnění Šlechtitelského programu je každoročním přehledem o stavu a vývoji plemene a
povinnost jeho každoročního vyhodnocování je daná Zákonem 154/2000 Sb. Zákon o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů.
Rozbor plnění ŠP má následující kapitoly - měl by obsahovat následující informace:
1. Úvod.
2. Stav populace plemene.
3. Výsledky testování a posuzování.
4. Nejlepší chovy a koně.
5. Počty zapsaných hřebců a klisen do PK.
6. Prezentace plemene na výstavách.
7.Výsledky reprodukce při realizaci ŠP (Inseminace, přirozená plemenitba,
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nejvyužívanější plemeníci.
8. Selekce – důvody vyřazování s ohledem na chovný cíl.
9. Priority pro příští rok.

16. 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 apod. Je garantem pro PK KK vůči
zahraničí.

17. 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 SCHKK. Finanční řád navrhuje a
aktualizuje výbor dle finanční situace, schvaluje jej valná hromada.

Řád plemenné knihy
Plemenná kniha koní Kinských je vedena jako mateřská plemenná kniha (plemenná kniha
původu).
Základní aspekty řádu plemenné knihy
Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen PK) je zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění,
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č.
448/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MZe ČR č. 136/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, daných nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8.
června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných
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plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro
obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU)
Dále jsou závazné následující předpisy: Chovný cíl, Šlechtitelský program, Zkušební řád populace
plemene KK a dále Finanční řád.
1. Forma vedení plemenné knihy
Plemenná kniha je vedena elektronicky.
2. Údaje evidované v plemenné knize
a) identifikační číslo koně,
b) číslo ÚRP,
c) jméno koně v PK,
d) datum narození (den, měsíc, rok),
e) plemeno,
f) pohlaví,
g) základní barva a popis odznaků a výžehů, základní tělesné rozměry,
h) % původních genů (PG)
ch) výsledné hodnocení při zápisu do plemenné knihy,
i) základní číslo a jméno otce a matky,
j) jméno a adresa chovatele,
k) jméno a adresa majitele (aktuální stav),
l) datum zápisu do plemenné knihy,
m) datum a důvod vyřazení z plemenné knihy,
n) výsledek ověření původu podle DNA,
o) výsledky výkonnostních zkoušek, výsledky v chovu,
p) u plemenných hřebců stanovení genetického typu,
q) záznam o plodnosti hřebců a klisen a výskytu geneticky podmíněných vad a chorob.
3. Účel plemenné knihy, její naplňování, charakteristika
3.1. 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.
3.2. 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
17
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- 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
4. Členění plemenné knihy
a) rejstřík chovatelů – registrováni jsou všichni majitelé koní, kteří mají koně evidované
v plemenné knize.
b) hlavní oddíl PK obsahuje třídy:
- plemenná kniha hřebců – PKH
- plemenná kniha klisen – PKK
- pomocná plemenná kniha klisen – PPKK
- plemenný registr - PR
c) připouštěcí rejstřík – evidence zapouštění klisen a připouštění hřebců,
d) rejstřík udělených Prémií a vyšších ocenění
e) registr sportovních koní – RSK
5. Podmínky zápisu do PK
HŘEBCI
Podmínky pro zápis do plemenné knihy hřebců
Do PKH může být zapsán hřebec s oboustranně prokazatelným původem nejméně do 5. generace
předků a splňující podmínky dané ŠP.
Hřebec může být zapsán do PKH na doporučení RPK po schválení výkonným výborem.
RPK zkontroluje, zda hřebec splňuje veškeré podmínky pro zápis a zváží jeho vhodnost a
využitelnost pro realizaci šlechtitelského programu. K tomu jí musí majitel hřebce poskytnout
veškeré potřebné doklady a výsledky vyšetření nařízené státním orgánem nebo SCHKK.
Pro zápis hřebců (a spermatu) do PKH platí dále tyto podmínky:
a) hřebci absolvovali zkoušku výkonnosti hřebců dle ZŘ
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
- v jedné sezóně absolvovali nejméně 3 skokové soutěže st. „S**“ s průměrem 8 tr. b. na soutěž
nebo
- v jedné sezóně absolvovali nejméně 3 drezurní soutěže sv. Jiří s průměrným hodnocením vyšším
než 60 %
nebo
- dokončili nejméně 2 soutěže military CIC* v jedné sezóně
nebo
- dokončili nejméně 3 soutěže zápřeží CAN** (drezura, maraton, parkur) ve dvou po sobě
následujících sezónách
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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 plemenný typ a pohlavní výraz a stavba těla,
dle šlechtitelského programu
- projevují se tak, že by mohli být přínosem pro zlepšení některých požadovaných vlastností a
dosáhli nejméně 70 kg handicapu
d) hřebci v zahraničí, u nichž jsou k dispozici jen inseminační dávky
- mohou být zapsáni na základě žádosti majitele hřebce, doporučení RPK a schválení výkonným
výborem SCHKK. Hřebec musí být zapsán v plemenné knize hřebců v jiném teplokrevném svazu
na základě výsledku z výkonnostních zkoušek nebo vlastní výkonnosti. Veškeré podklady k zápisu
do plemenné knihy hřebců a poplatky zajistí žadatel.

KLISNY
Podmínky pro zápis do plemenných knih klisen
Klisny jiných teplokrevných plemen s podílem PG KK a plnokrevné klisny mohou být zapsány do
PK KK klisen na základě výběru na svodu nebo Národní přehlídce. Výběrovou komisi navrhuje
RPK a schvaluje výkonný výbor.
Plemenná kniha
Klisny musí splnit všechny níže uvedené podmínky (a až d):
a/ klisny ohodnocené 6,5 a více bodů
b/ klisna musí splnit alespoň jeden podbod týkající se PGKK
1) klisny pocházející z uznaných rodin N, J, M, O, Č, P, H s podílem PGKK
2) klisny s podílem PGKK vyšším než 0 %
c/ klisny hůlkové kohoutkové výšky nejméně 160 cm KVH
d/ klisny se známým původem nejméně do 4. generace
Do PK mohou být rovněž zapsány klisny, které získaly v dospělosti 3 Prémie či vyšší ocenění,
nebo tři jejich potomci získali minimálně po jedné Prémii nebo vyšší ocenění.
Pomocná plemenná kniha
Klisny musí splnit všechny níže uvedené podmínky (a až d):
a/ klisny ohodnocené méně než 6,5
b/ klisny s vyšším podílem PGKK než 0 %
c/ klisny kohoutkové výšky nejméně 158 cm KVH.
d/ klisny se známým původem nejméně do 4. generace
Dále je možné do PPK, po posouzení a doporučení rady PK, zapsat plnokrevné klisny a klisny se
žlutým genem, splňující min podmínky (a,c,d)
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Registr sportovních koní
V tomto oddílu PK se evidují klisny, hřebci a jejich potomci:
- s oboustranně prokazatelným minimálně čtyřgeneračním původem
- s minimální KVH 158 cm
- splňující níže uvedenou sportovní výkonnost:
a) s vlastní výkonností stupně "S" do 8 trestných bodů, dle stupnice „A“ a vyšší (skoky)
nebo „S“ nad 58 % a vyšší (drezura) nebo dokončená soutěž CIC* (všestrannost) nebo v zápřeži,
dokončená kompletní soutěž stupně "T",
b) s výkonností potomstva "S" a vyšší (skoky) nebo „S“ a vyšší (drezura) nebo soutěž
CIC* (všestrannost) nebo v zápřeži, kompletní soutěž stupně "T" .
c) tříleté klisny, které ve zkouškách výkonnosti dosáhly známky 8,1 bodů a vyšší,
d) klisny, které mají min.1 potomka (hřebci, klisny) po základních výkonnostních
zkouškách s hodnocením 8,1 a vyšší,
e) klisny, hřebci a valaši kategorie čtyř, pěti a šesti-letých, které se kvalifikovaly do
finále KMK,
f) klisny, které mají syna zapsaného v PKH na základě sportovního výkonu.
Do Registru sportovních koni se zařazují koně na základě žádosti majitele.
Připouštěcí rejstřík
V PřR jsou evidována veškerá zapouštění klisen a připuštění hřebců, včetně provedených
inseminací a transferu embryí.
PřR je průpisový a obsahuje prvopis a 3 kopie.
- Prvopis po připouštěcím období je archivován na ÚE,
- 1. průpis je archivován po skončení připouštěcího období u SCHKK,
- 2. a 3. průpis obdrží majitel klisny, přičemž 2. průpis je hlášenkou o narození hříběte a výsledku
připouštění a 3. průpis je považován za originál připouštěcího lístku sloužící jako podklad pro
vystavení zootechnického osvědčení a potvrzení o původu.
Rejstřík udělených Prémií a vyšších ocenění
Tento rejstřík eviduje prémiované jedince na Národní přehlídce KK, která se koná jednou ročně.
Klisny a hřebci, kteří získali sami nebo jejich potomci tři prémie, nebo sami nebo jejich potomci
splnily podmínky pro zápis do Registru sportovních koní, nebo dali tři klisny zařazené do PKK
nebo dali plemenného hřebce, získávají titul:
ELITNÍ PRÉMIOVANÁ KLISNA
ELITNÍ PRÉMIOVANÝ HŘEBEC
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SCHKK naplňuje chovný cíl metodou čistokrevného chovu. Čistokrevným chovem rozumíme
páření (připařování) jedinců chovné populace (viz ŠP). Příliv genů jiných plemen koní je přípustný
pouze po schválení RPK.
6. Rada plemenné knihy (RPK)
Rada plemenné knihy je pětičlenná a je jmenována na dobu 4 let. Členy RPK jmenuje výkonný
výbor SCHKK. Rada plemenné knihy vytváří koncepční pravidla chovu koní Kinských, stanovuje
metodické a organizační postupy chovu, kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti, zásady vedení a
řízení plemenné knihy a podmínky pro zkoušky výkonnosti a kontroluje jejich plnění. Při hrubém
porušení plemenného řádu ze strany chovatele může RPK odmítnout zápis jednotlivých zvířat,
zejména hřebců, do PK.
7. Kontrola dodržování Řádu plemenné knihy
Za kontrolu dodržování Řádu plemenné knihy odpovídá Rada plemenné knihy, v souvislosti s tím
vypracovává zásady kontroly a předkládá je výboru Svazu chovatelů koní Kinských, z.s. ke
schválení. Kontrola správnosti a úplnosti vydávaných dokladů plemenné knihy je prováděna při
jejich vydávání a následně namátkově při jejich podpisu.
8. Odpovědné orgány
Odpovědným orgánem SCHKK je Výkonný výbor, Rada plemenné knihy a Valná hromada.
Povinnosti a pravomoci orgánů určují stanovy SCHKK.
Adresa: Svaz chovatelů koní Kinských, Hradištko 126, 289 12 Sadská
e-mail: schkk@equus-kinsky.cz

II. Zkušební řád pro plemeno kůň Kinský
Ve zkušebním řádu jsou uvedeny zásady a pravidla pro jednotlivé druhy posuzování a
výkonnostních zkoušek a zásady pro složení a určování hodnotitelů nebo hodnotitelských komisí.
Hodnotitelem může být hodnotitel schválený RPK a SCHKK. Ten, kdo provádí výběr a určování
hodnotitele nebo členů hodnotitelské komise, je garantem jejich odbornosti a nestrannosti.
Hodnotitelem může být pouze oprávněná osoba dle §7 zákona 154/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, případně jiná odborně způsobilá osoba jmenovaná RPK. Hodnocení je prováděno u hříbat
do stáří 3 let i u starších koní při zápisech do PK nebo výkonnostních zkouškách známkami v
rozsahu 1 -10 bodů. Hodnotí se s přesností na 0,5 bodu.
STUPNICE pro hodnocení známkami: 10 – vynikající, 9 – velmi dobrý, 8 – dobrý, 7 – téměř dobrý,
6 – uspokojivý, 5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř špatný, 2 – špatný, 1 – velmi špatný
Hodnotí se:
1. hříbata pod klisnou,
2. hřebečci v testačních odchovnách a při výkonnostních zkouškách,
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3. klisny při zápisu do PK a při výkonnostních zkouškách,
4. koně na výstavách a přehlídkách,
5. hřebci při udělování výběru k plemenitbě a při zápisu do PK.
1. Hodnocení hříbat pod klisnou
Hodnocení provádí hodnotitel(é) jmenovaný(í) RPK a schválený(í) SCHKK při označování hříběte,
na svodech a výstavách a při výběru hříbat do odchovny, případně při přehlídkách hříbat.
Posuzování hříběte se provede u klisny na tvrdém podkladu.
Hodnotí se pomocí 10 bodové stupnice s přesností na 0,5 bodu:
a) stupeň vývinu s ohledem na věk,
b) plemenný typ a pohlavní výraz,
c) exteriér (hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny),
d) mechanika pohybu (krok, klus),
e) vnitřní vlastnosti (temperament, charakter).
Výsledná známka se vypočítá jako průměr jednotlivých kritérií a až e. Pro účely kontroly dědičnosti
se využívá metoda lineárního popisu zevnějšku dle popisového listu.
2. Hodnocení hřebečků v testačních odchovnách.
Účelem testace je vyhodnocení kontroly dědičnosti plemenných hřebců a vlastní užitkovosti
testovaných hřebečků ve srovnatelných podmínkách.
Za provádění testace je odpovědná osoba, provozující testační zařízení, dle zák. č. 154/2000 Sb.
Testační zařízení je zařízení, které splňuje kritéria pro uznání testačního zařízení a kde počet
vybraných teplokrevných hřebečků stejného ročníku je minimálně 5 ks.
Komise
Pro vlastní výběr do testu a hodnocení hříbat v testu stanovuje komisi odpovědná osoba testačního
zařízení po schválení Radou plemenné knihy. Pro závěrečnou zkoušku je jmenovaná komise RPK.
Výběr do testu

Každý hřebeček musí splňovat:
a) původ známý min. do 5. generace,
b) splnění růstového předpokladu,
c) exteriér bodové hodnocení min. 5,0 bodu,
d) zdravotní stav bez zdravotních problémů.
Začátek testu
Test začíná komisionálním výběrem hříbat přihlášených do testu, vybráno musí být min. 5
teplokrevných hřebečků do jednoho ročníku. Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionálně,
nebo pokud uhyne. Tento stav je považován za ukončení testu. Hřebečci se naskladňují ve stáří 4-9
měsíců. Začátek je limitován termínem do 30. října.
Podmínky testu
a) zajištění volného ustájení s možností individuálního přikrmování,
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b) plocha ohrazené pastviny s napajedlem na 1 kus 0,3 ha ročky, 0,4 ha dvouletý
ročník, 0,5 ha tříletý ročník,
c) pevná plocha pro předvádění a posuzování,
d) nutnost odděleného ustájení jednotlivých ročníků,
e) pohybová dráha pro posouzení mechaniky pohybu,
f) pro vykonání závěrečných zkoušek možnost individuálního ustájení min. 5 koní,
g) smluvní zajištění kontroly zdravotního stavu,
Opatření:
Testační zařízení musí garantovat celou testaci včetně závěrečných zkoušek, přičemž je možné
zajistit ustájení jednotlivých ročníků hříbat odděleně na různých hospodářstvích. Posuzování růstu a
vývinu se provádí pomocí růstových standardů, a to v průběhu celého testu. Dále se posuzuje
tělesný rámec, korektnost a mechanika pohybu. Min. tříčlenná komise hodnotitelů provede 2 x
ročně (jaro, podzim – do 30. října) vyhodnocení růstových schopností, exteriérových znaků a
mechaniky pohybu. Podle možností SCHKK jsou před hodnocením zjišťovány tělesné rozměry
hřebců a jejich živá hmotnost. Hodnocení se provádí celkovou známkou 1-10 bodů (růstové
standardy -3 až +3).
Provádění hodnocení
Hodnocení v testační odchovně se provádí:
• u odstávčat po ukončení naskladnění
Posuzuje se: 1) vzrůst, tělesný rámec, korektnost a zdravotní stav na tvrdém podkladu
Hodnotí se známkami 1- 10.
• u hřebečků jednoletého a dvouletého ročníku před zahájením a po ukončení
pastevního období
Posuzuje se:
1) vzrůst podle růstových standardů, tělesný rámec, korektnost a pravidelnost pohybu na tvrdém
podkladu
2) překonávání překážek – dle plánku v příloze č.1
výška poslední překážky:
jednoletý ročník – 60-80 cm
dvouletý ročník - 100 cm
Hodnotí se dvěma známkami 1- 10. Hodnocení se vyplňují do protokolů v přílohách IX.1
(třídění)
a IX.2 (po naskladnění).
• u hřebečků tříletého ročníku
Hodnocení: viz. odstavec 8.3 Základní zkouška výkonnosti hřebců v testačních odchovnách
Známky jsou zaneseny do dokumentace předepsané Provozním řádem.
Trvání testu je 900 až 960 dní. Test je ukončen základní zkouškou výkonnosti dle ZŘ, kterou
provádí tříletý ročník.
Vyřadit hřebečka z testu je možno jen komisionálně nebo je vyřazen po úhynu.
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Závěrečná testační zkouška
Testace je ukončena závěrečnou zkouškou, kterou absolvuje tříletý ročník.
Hodnocení závěrečné testační zkoušky:
1. Exteriér
a) stupeň vývinu s ohledem na věk,
b) plemenný typ a pohlavní výraz,
c) exteriér (hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny),
d) mechanika pohybu (krok, klus),
e) vnitřní vlastnosti (temperament, charakter)
Výsledná známka se vypočítá jako průměr jednotlivých kritérií a až e.
2. Výkonnost
Stejným způsobem jako zkoušky výkonnosti klisen (viz 3.2.).
3. Hodnocení klisen při zápisu do PK a při výkonnostních zkouškách.
3.1. Zápis klisen do PK
Klisny se do plemenné knihy zapisují ve věku minimálně 3 let. Zápis zahrnuje identifikaci klisny
včetně popisu základní barvy, odznaků vrozených a získaných a tělesných rozměrů. Pro vyjádření
exteriérových znaků je využito lineárního popisu podle platné metodiky. Exteriérové znaky a
celkové hodnocení se zaznamenávají do popisového listu. Klisna se předvádí pro posouzení na ruce,
na tvrdém podkladu.
Celkové hodnocení zahrnuje:
a) plemenný typ a pohlavní výraz,
b) exteriér (hlava, krk, stavba těla, přední končetiny, zadní končetiny),
c) mechanika pohybu (krok, klus),
d) vnitřní vlastnosti (temperament a charakter).
Podle výsledku celkového hodnocení je klisna zařazena do příslušného oddílu plemenné knihy.
Zápis provádí oprávněný pracovník, obvykle za účasti člena RPK KK. Hodnocení klisny je veřejné
a majitel klisny obdrží kopii popisového listu.
3. 2. Zkoušky výkonnosti klisen
Zkouška je určena pro tříleté nebo čtyřleté klisny zapsané v PK a pro tříleté hřebce odchované v
testačních odchovnách.
Základní zkoušky výkonnosti klisen pod sedlem
Základní zkoušky výkonnosti klisen (ZZV) organizuje hodnotitel ve spolupráci s pořadatelem.
Hodnotitelskou komisi schvaluje RPK. Hodnotitelská komise je nejméně 3-členná. Termíny a místa
konání ZZV schvaluje výkonný výbor SCHKK.
Klisna může absolvovat 1 ZZV a v případě jejího nedokončení je povolena 1 opravná zkouška
výkonnosti.
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Výstroj koně a jezdce:
Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné
otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče nohou jsou povoleny jen pro skokovou
zkoušku. Jezdec je ustrojen dle pravidel ČJF.
Průběh zkoušky:
Tříleté klisny nejprve absolvují skok ve volnosti ve skokové řadě, kdy výška posledního skoku je
stanovena na: 100-110-120 cm a šířka 110 cm – schéma zkušební řady a vzdálenosti ve skokové
řadě jsou zobrazeny v Příloze VIII.1 ZŘ. Zkouška skoku ve volnosti se provádí v bezpečně
ohraničeném koridoru. Klisna nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvovala
výšku nižší. Po třetí chybě (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce klisna zkoušku končí
s hodnocením neabsolvovala. Při této zkoušce se hodnotí skokové vlohy dle kritérií popsaných
v ŠP.
Druhou částí ZZV je zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, která se provádí na
ohraničeném prostoru o doporučených rozměrech 20 x 60 m. Předváděná klisna absolvuje v
ohraničeném prostoru úlohu předepsanou pro zkoušku mechaniky pohybu a jezditelnosti.
Následující klisna se připravuje v prostoru za hrazením tak, aby předváděnou klisnu nerušila. Při
zkoušce mechaniky pohybu a jezditelnosti se hodnotí tato selekční kritéria, Krok, Klus, Cval a
Vnitřní vlastnosti (Pracovní ochota a charakter).
Třetí částí ZZV je křížek s odskokovou bariérou – viz Příloha. Klisna ihned po absolvování úlohy
celkem dvakrát překoná z klusu křížek s odskokovou bariérou, aby prokázala ochotu skákat pod
sedlem. Při této zkoušce bude hodnoceno kritérium. Pracovní ochota a charakter.
Bodování a způsob výpočtu:
Výsledkem ZZV je Konečná známka zkoušek výkonnosti klisen. Vypočítá se podle následující
tabulky z jednotlivých hodnocených kritérií a jako průměr známek všech hodnotitelů.
Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou součástí zkušebního protokolu. Jednotliví komisaři
zadávají do pracovního protokolu.
Kritérium

Procento započítávané do konečné známky
(v %)

Krok

15,0

Klus

15,0

Cval

15,0

Skoková schopnost

20,0

Styl a technika skoku

15,0

Pracovní ochota a charakter

20,0

Součet procent
jednotlivých kritérií

100,0
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Hodnocení mechaniky pohybu
Kvalita pohybu je jedním z rozhodujících předpokladů pro pracovní využití koně do té míry, že kůň
s velmi dobrým zevnějškem, který nemá odpovídající pohyb, je pro pracovní využití bezcenný.
Vydatný, pružný a pravidelný pohyb vycházející z pravidelného postavení předních i zadních
končetin je zároveň předpokladem menšího opotřebení koně, udržení jeho dobrého zdraví a
pohyblivosti do vysokého věku a tím i ekonomické efektivnosti jeho chovu.
Hodnocení temperamentu a charakteru - vnitřní vlastnosti
Temperament je termín pro vyjádření stupně dráždivosti nervové soustavy, který se navenek
projevuje reakcí na různé podněty. Stupeň temperamentu souvisí s výkonností a vytrvalostí koně a
proto je vhodné ho posuzovat nejen při předvedení koně, ale i při jeho pracovním využití. V
klasické zootechnice se rozlišuje temperament živý s vyšším stupněm označovaným jako ohnivý,
ariózní nebo až nervózní. Opakem je temperament klidný až flegmatický. Posuzování
temperamentu by mělo proběhnout na uvolněném a vypohybovaném koni, aby nedocházelo k
záměně s takzvaným „stájovým ohněm“. Koně s vyšším stupněm temperamentu jsou obvykle
náročnější na správné zacházení. Projevy temperamentu lze rozdělit na čtyři charakteristiky a to:
energie, bázlivost, citlivost, adaptabilita.
Charakter vyjadřuje ochotu koně přizpůsobit se vůli člověka. Kromě dědičného podmínění je do
značné míry ovlivněn životními zkušenostmi koně, které v případě jejich nepříznivého působení
mohou charakter koně významně negativně ovlivnit. Protože zkušenost souvisí s určitou životní
situací, je třeba posuzovat charakter při různých činnostech, jelikož se může v různých situacích
projevovat odlišně (při ošetřování ve stáji, při kování, při práci pod sedlem). Výsledná kvalita
charakteru je dána kombinací čtyř charakteristik: submisivita, agresivita, hledání kontaktu s lidmi,
samostatnost.
Žádoucí: charakterní a dobře se chovající kůň pod sedlem, nedělající vážné problémy při jakékoli
manipulaci, projevující ochotu klidně spolupracovat a ochotu k výkonu, přiměřeného charakteru,
psychicky odolný a učenlivý. Kritérium temperament posuzuje reaktivnost na vnější podněty;
kritérium charakter posuzuje zejména ochotu spolupracovat s člověkem, dále pak klid a
vyrovnanost při přijímání pomůcek jezdce. Žádoucí je výrazná schopnost podat výkon, toto
kritérium popisuje schopnost plného využití svého nadání k výkonu díky tělesným předpokladům a
vnitřním vlastnostem.
nežádoucí: nervózní, líný nebo vzpurný kůň špatně komunikující při výše vyjmenovaných
činnostech, neochotný spolupracovat nebo podat výkon, bez temperamentu nebo se vznětlivým
temperamentem, psychicky málo odolný, neochotný se učit nebo trpící stájovými zlozvyky.
Temperament a charakter je při posuzování vlastností koní hodnocen u hříbat pod klisnou, u hřebců
při závěrečné zkoušce užitkovosti při ukončení odchovu a u klisen při zápisu do plemenné knihy,
přičemž posuzování těchto vlastností u hříbat je považováno za orientační.
Jezditelnost
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Žádoucí: uvolněný, v hubě aktivní, prostupný a ohebný kůň pohybující se v dobré rovnováze,
soustředěný na jezdcovy pomůcky a ochotně je přijímající, nadaný pružností a schopností udržovat
takt. Měl by se pohybovat v přirozené rovnováze vycházející z aktivní zádě přes pružící hřbet a
dávat jezdci příjemný pocit v sedle.
Nežádoucí: málo prostupný, neuvolněný, neohebný kůň, který má problémy s udržováním
rovnováhy, jde se ztuhlým hřbetem, je nesoustředěný, reaguje slabě, vznětlivě nebo vzpurně na
pomůcky jezdce, projevuje špatnou mechaniku pohybu, nemůže nebo není ochoten ji předvádět, jde
nepravidelně nebo v nesprávném nohosledu v některém z chodů.
4. Hodnocení na výstavách a přehlídkách
Hodnocení na přehlídkách a výstavách, jejichž význam přesahuje rámec oblasti, provádí minimálně
tříčlenná komise určená RPK. Při přehlídkách, které jsou organizovány v jednotlivých oblastech,
určuje komisi organizátor. Při celostátních akcích přesahujících rámec chovatelské oblasti určuje
členy hodnotitelské komise UCHS.
Hodnocení na výstavách a přehlídkách se provádí s přesností na 0,5 bodu za jednotlivé posuzované
znaky a vlastnosti. Hodnocení jednotlivých hodnotitelů je veřejné. Pořadí koní v jednotlivých
kategoriích je vytvořeno podle souhrnného počtu bodů za hodnocení typu a pohlavního výrazu,
exteriéru a mechaniky pohybu od všech hodnotitelů. Při shodném počtu dosažených bodů se
preferuje pořadí hodnocení za typ, pohlavní výraz, mechaniku pohybu v kroku, klusu a tělesnou
stavbu.
5. Hodnocení hřebců při udělování výběru k plemenitbě a při zápisu do Plemenné knihy
hřebců (PKH)
Hřebci jsou zapisováni do plemenné knihy hřebců na základě následujících předpokladů:
1. Stejnosměrný původ známý nejméně do 5 generace předků,
2. Splnění požadavků na minimální tělesné rozměry s ohledem na věk hřebce,
3. Hodnocení minimálně 7,5 bodů za zevnějšek (plemenný typ a pohlavní výraz, exteriér,
mechanika pohybu, vnitřní vlastnosti) přičemž žádné z jednotlivých kritérií nesmí být
nižší
než 7,0 bodu a 7,5 bodů za výkonnost (krok, klus, cval, ovladatelnost), přičemž žádné z
jednotlivých kritérií nesmí být nižší než 7,0 bodu,
4. Zdravotní stav bez známek onemocnění a poruch.
Podmínky pro zápis do plemenné knihy hřebců:
Hřebci zapisovaní do PKH mimo A1/1 a hřebců se zvláštním přínosem vybraných výjimečně RPK
(bod 4. ŠP) musí splňovat podmínku PGKK. Hřebec může být zapsán do PKH na doporučení RPK
po schválení výkonným výborem. RPK zkontroluje, zda hřebec splňuje veškeré podmínky pro zápis
a zváží jeho vhodnost a využitelnost pro realizaci šlechtitelského programu. K tomu jí musí majitel
hřebce poskytnout veškeré potřebné doklady a výsledky vyšetření nařízené státním orgánem nebo
SCHKK.
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Pro zápis hřebců (a spermatu) 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 8 tr. b. na soutěž
- v jedné sezóně absolvovali nejméně 3 drezurní soutěže st. sv. Jiří s průměrným hodnocením
vyšším než 60 % nebo
- dokončili nejméně 2 soutěže military CIC* v jedné sezóně
- nebo dokončili 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
d) hřebci v zahraničí, u nichž jsou k dispozici jen inseminační dávky, mohou být zapsáni na
základě žádosti majitele hřebce, doporučení RPK a schválení výkonným výborem SCHKK. Hřebec
musí být zapsán v plemenné knize hřebců v jiném teplokrevném svazu na základě výsledku z
výkonnostních zkoušek nebo vlastní výkonnosti. Veškeré podklady k zápisu do plemenné knihy
hřebců a poplatky zajistí žadatel. Hřebcům zapsaným do PKH je na žádost majitele každoročně
udělován výběr pro klisny KK.
Při výběru hřebce je vyplněn popisový list hřebce podle metodiky Lineárního popisu a hodnocení
zevnějšku a jsou zjištěny následující tělesné rozměry a živá hmotnost (ŽH):
1) Výška v kohoutku měřená hůlkovou mírou (KVH),
2) Výška v kohoutku měřená páskovou mírou (KVP),
3) Obvod hrudi (OH),
4) Obvod holeně (Ohol).
Rozhodnutí o zápisu hřebce do plemenné knihy náleží Radě plemenné knihy KK, která rozhoduje
hlasováním o jednotlivých hřebcích, z něhož je pořízen písemný protokol s uvedením poměru hlasů.
Jednání komise je uzavřené, konečný výsledek sdělí předseda komise při předvedení hřebce včetně
zdůvodnění. Toto rozhodnutí včetně zdůvodnění obdrží majitel hřebce v písemné formě. Kladné
rozhodnutí o zápisu do Plemenné knihy hřebců je předpokladem pro udělení oprávnění k
plemenitbě příslušného hřebce. Oprávnění k plemenitbě na příslušné připouštěcí období uděluje VV
na doporučení Rady plemenné knihy před začátkem připouštěcího období.
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Pro účely aktualizace informací v seznamu hřebců a v katalogu hřebců se doporučuje přeměření
hřebců v 5 a 7 letech věku a pravidelné hodnocení jeho potomstva.
Základní zkouška výkonnosti
Tříletí hřebci
Zkoušku mohou absolvovat hřebci v daném roce tříletí a čtyřletí. 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. Body d), e), f) a i) se hodnotí při předvedení na
obdélníku 20 x 60 m podle úlohy – viz příloha č. 3.
c) Pravidelnost pohybu
d) Krok
e) Klus – kmih a elasticita
f) Cval
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.
i) Jezditelnost
j) Skoková zkouška pod sedlem.
1) Kavaletová řada – viz příloha č. 1 ZŘ
2) Postupová řada – viz příloha č. 1 ZŘ
3) Parkur – viz příloha č. 2 ZŘ
4) Terénní zkouška - Po dvou hodinách odpočinku následuje terénní zkouška.
Úsek : A) klus 1.760 m rychlost 220 m/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
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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 7,5 bodů a výše, přičemž
nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů. K hodnocení se používá známek 1-10 bodů. Pro
každého hřebce bude vystaven formulář o provedené zkoušce – ZZV hřebců SCHKK, popisový list
a Lineární popis.

III. Přílohy
Plemenný výžeh
Příloha č.1: Základní zkouška výkonnosti
Příloha č.2: Skoková zkouška
Příloha č.3: Úloha
Příloha č.4: ZV hřebců SCHKK
Příloha č.5: Výběr hřebců do plemenitby
Příloha č.6: ZV tříletých hřebců SCHKK
Příloha č.7: Popisový list
Příloha č.8: Lineární popis zevnějšku KK
Příloha č.9: Zápis klisny do PK
Příloha č.10: Zápis z výběru hřebečků do TO
Příloha č.11: Protokol o třídění hřebečků v TO

IV. Finanční řád
plemenné knihy koni Kinských
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Hospodaření plemenné knihy se řídí tímto Finančním řádem, který je součástí Řádu plemenné
knihy KK. Finanční řád (dále jen FŘ) vydává KK, na základě zásad schválených vrcholným
orgánem KK.
1. Účel finančního řádu
Účelem FŘ je stanovit jednotná, platná a kontrolovatelná pravidla finanční účasti členů PK na
tvorbě (a užití) zdrojů nezbytných pro vedení PK.
2. Předmět finanční činnosti a způsob účtování poplatků
Členové PK se účastní na tvorbě zdrojů formou poplatků za vymezené úkony spojené s vedením
PK, jmenovitě za:
a) Vstupní zápis majitele koní do plemenné knihy – složenkou na základě přihlášky do PK
b) Označení hříběte
c) Zápis klisny do plemenné knihy
d) Zápis hřebce do plemenné knihy
e) Oprávnění k plemenitbě plemeníka či inseminace na příslušný rok
f) Potvrzení o původu koně
g) Výpis z plemenné knihy
h) Sankce
i) Změna majitele
Fakturace se řídí obecně závaznými předpisy. Neplacení faktur má za následek, vedle opatření
vyplývajících z obecně závazných předpisů, pozastavení, popř. zrušení zápisu hřebce či klisny.

3. Poplatky
Sazebník poplatků za jednotlivé úkony PK navrhuje a schvaluje vrcholný orgán KK podle aktuální
situace. Příjmy dle sazebníku jsou součástí rozpočtu KK a dává se na vědomí valné hromadě.
Vydává, popř. prodlužuje ho vrcholný orgán KK, a to na období nejméně jednoho roku a je povinno
s ním seznámit všechny členy PK. Schválený sazebník pro dané období tvoří nedílnou součást FŘ.
4. Plátci poplatků
Plátci poplatků jsou majitelé koní.
5. Závěrečná ustanovení
FŘ vstupuje v platnost dnem vyhlášení vrcholným orgánem.
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