
Otázky ke koncepci koní Kinských – vyhodnocení
Na VH rozdano cca 40 dotazniku, vyplněných se vrátilo 5!!! (členove výboru do zpracování 
nezahrnuti)

1) Bylo původní využití koní Kinských správné?
a) Ano 5x
b) Ne, doplnil/a bych:

2) Bylo správné, že se podařilo vzkřísit chov koní Kinských?
a)  Ano 5x
b) Ne, doplnil/a bych:

3) Měli být koně Kinští chováni v rámci plemene český teplokrevník?
a) Ano 2x
b) Ne, v rámci jakého plemene měli být dříve chováni? 1x

2x bez odpovědi
4) Kdy byste doporučovali popisování a čipování hříbat?

a) Podle stávajících pravidel ŘPK 5x
b) Jinak, doplnil/a bych:

5) Kdy by se měly klisny zapisovat do plemenných knih?
a) Podle stávajících pravidel ŘPK 5x
b) Jinak, doplnil/a bych:

6) V jakém věku by se klisny měly účastnit zkoušek výkonnosti?
a) Podle stávajících pravidel ŘPK 3x
b) Jinak, doplnil/a bych: 1x 3-5 let; 1x 3-4

7) V jakém věku by se měli hřebci účastnit zkoušek výkonnosti?
a) Podle stávajících pravidel ŘPK 4x
b) Jinak, doplnil/a bych:1x 3-5 let

8) Z jakých částí by se měly skládat zkoušky výkonnosti pro koně Kinské?
a) Jsem pro zachování stávajícího způsobu 4x
b) Jsem pro jiný způsob a to: 1x – způsob neuveden

9) Měli by majitelé koní umožnit svým koním vyzkoušet si prostředí zkoušek?
a) Ano 5x
b) Ne, doplnila bych:

10)V případě potřeby by měli majitelé koní Kinských umožnit svému koni takového 
trenéra a jezdce, u kterého je předpoklad, že zkoušky s koněm splní?
a) Ano 5x
b) Ne, doplnil/a bych

11) Co doporučujete v případě, že majitel např. nechce či nemá peníze pro takovou 
záležitost? 1x – dotace svazu; 1x – věc majitele; 1x - splátky

12)Co byste navrhli – kromě výjimky - pro případy, že kůň při zkouškách nesplňuje:
a) Původ 2x PPK
b) Exteriér 2x PPK
c) Mechaniku pohybu 2x PPK
d) Charakter 2x nezařazovat
e) Výkon 2x PPK
f) Návrh (můžete napsat ke každému bodu, či souhrnně k f))

13)Chceme do chovu pouze nejkvalitnější klisny a hřebce:
a) Ano 5x
b) Ne, proč?



14)Jaké požadavky byste měli na klisnu, která by měla být zapsána do HPK KK:
1x PG; 2x jako u ČT; 2x exterier a zkoušky

15)Jaké požadavky byste měli na hřebce, který by měl být zapsán do rejstříku plemeníků:
1x PGKK; 1x charakter, barva, původ; 2x spíše polokrevný; 1x bez odpovědi

16)Klisny teplokrevných plemen mají při nesplnění hlavně výkonnosti při zkouškách 
výkonnosti možnost jedné opravy opakováním kompletní zkoušky:
a) Je to dobře 5x
b) Je to špatně a proč

17)Hřebci teplokrevných plemen, včetně KK, nemají při nesplnění zkoušek výkonnosti 
možnost opravy, vzhledem k možnosti účasti v KMK a v plnění podmínek sportovní 
výkonnosti, ale mladí hřebci KK mohou plnit zkoušky ve třech a dokonce i ve čtyřech 
letech:
a) Je to správné 2x
b) Je to špatně a proč? 2x důležitější kvalitni příprava

1x bez odpovědi
18)Měli by být v PK koní Kinských zapsáni jen koně, kteří splňují podmínky řádu PK 

KK?
a) Ano 5x
b) Ne, protože

19)Mají být v koních Kinských zapsáni všichni žlutí a plaví koně bez ohledu na plemeno, 
respektive má se PK KK tak rozšířit, aby byl takový zápis možný?
a) Ano, protože 4x (1x alespoň jeden rodič původ)
b) Ne, protože 1x – důvod neuveden

20)Albinismus či pseudoalbinismus je ze zootechnického hlediska nežádoucí zbarvení, 
koně bývají světloplaší, mají sklony k dermatologickým problémům, ve stádě často 
trpí pro svou jinakost. Máme chovatelské právo tyto koně využívat v chovu:
a) Ano a proč 3x 

b) Ne a proč 1x Ne -degenerace („albín není žlutý kůň“)
1x v omezené míře k zachování barvy

21)Jak cítíte rozdíl mezi využitím klisny nebo hřebce výše uvedeného zbarvení v chovu?
1x nezařazovat do chovu
1x ano – rozšíření barev koní
3x není rozdíl

22)Měli by všichni koně, kteří jsou zapsáni v PK KK, bez rozdílu oddílu PK, barvy, 
podílu genů, exteriéru atd., mít přídomek Kinský?
a) Ano, proč 2x 

1x oboustranný původ bez rozdílu barvy, jednostranný původ jen žlutí a plaví
1x splnění ŘPK

b) Ne, proč 1x NE



23)Měli by být koně Kinští více využití v dostizích nebo jezdeckém sportu?
a) Dostihy 3x
b) Jezdecký sport 5x
c) Jinak 3x

24)V jakých jezdeckých disciplínách by měli být využití koně Kinští?
5x všechny discipliny

25)Jaký chovný cíl byste pro koně Kinské doporučili?
5x polokrevný, charakterní, gen cr

26)Jaké prioritní vlastnosti by měl mít kůň Kinský?
5x Charakter, jezditelnost, exterier pohyb

27)Jaké zootechnické a chovatelské postupy byste doporučili pro dosažení chovného cíle?
1x výběr kvalitních hřebců
1x přísný výběr
1x dotace ve sportu

28)Chov koní Kinských byl založen na rodinách klisen a na přílivu cizích genů 
prostřednictvím plemeníků, hlavně A 1/1. Bylo to správné?
a) Ano 5x
b) Ne, proč?

29)Měli bychom tento model dodržovat?
a) Ano 5x
b) Ne, proč

30)Jakými plemeny bychom měli chov koní Kinských osvěžit?
4x A1/1; 2x A1/1 s rodiči s geny KK; 1x bez odpovědi

31)Měli bychom do chovu koní zařadit více plemeníků anglického plnokrevníka?
a) Ano, proč 4x (2x charakter, teplokrevný typ)
b) Budete ho využívat?
c) Ne, proč 1x NE

32)Měli bychom do chovu zařadit klisny anglického plnokrevníka?
a) Ano, proč 4x (1x pro hřebce méně v krvi)
b) Jaké vlastnosti a výkonnost by se měly stát kritérii pro zařazení?
c) Ne, proč

33)Jaké kroky byste učinili pro realizaci zařazení koní Kinských do dostihů? 
1x NE, 1x do tren., 3x bez odpovědi

34)Měli byste osobně zájem na pořádání dostihů pro koně Kinské?
a) Ano – rovinové
b) Ano – překážkové 2x
c) Ne 1x

35)V případě kladné odpovědi na předchozí otázku, kolik koní byste mohli aktuálně pro 
tento sport poskytnout, kolik byste jich mohli v průběhu roku připravit?
Bez odpovědi



36)Trend spěje k rozšiřování krevní základny. Jste proto, aby každý žlutý kůň byl Kinský?
a) Ano a proč 2x (ale alespoŇ jeden rodič? předek KK)
b) Ne a proč 3x

37)Jak naložit s požadavkem na dodržování procenta genů koní Kinských? 
4x bez odpovědi; 1x pomocné hledisko

38)Jaká pravidla a jaké hranice pro charakteristiku plemene byste stanovili? Čím by měl 
být kůň Kinský typický, aby se odlišoval od ostatních plemen?
Ušlechtilý, teplokrevný (polokr.), v barvě

39)Kůň Kinský společně s koněm starokladrubským patří v zahraničí mezi nejznámější 
česká plemena. Je uváděn i v zahraniční odborné literatuře. Je to dobře?
a) Ano, proč 5x (2x propagace, odbyt koní)
b) Ne, proč

40)Čím jste osobně přispěli ku prospěchu chovu koní Kinských? Prosíme podrobnější 
vyjmenování (možno pokračovat na další straně papíru nebo na dalším listu):
a) Vlastním chovem – možno vyjmenovat odchované koně, sportovní či chovatelské 

úspěchy 
b) Organizací či pomocí při pořádání či průběhu akcí spojených s prezentací koní 

Kinských 1x Hubertovy jizdy- propagace žlutých koní
c) Propagační a osvětovou činností
d) Jinak

41)V jaké oblasti byste se rádi v budoucnu pro chov koní Kinských angažovali?
4x bez odpo. 1x připuštění klisny

42)Jak konkrétně můžete pomoci při organizaci Národní přehlídky koní Kinských?
1x účast na NP

43)Jaké akce, při kterých byste rovněž pomohli, bychom měli zorganizovat?
Bez odpo.

44)Jak zabezpečit jejich finanční únosnost?
Bez odpo.

45)Má pro chov koní Kinských význam členství CZ v EU?
1x ano

Velmi děkujeme za trpělivost při čtení a vyplňování tohoto dotazníku, který poslouží pro 
sestavování koncepce rozvoje chovu koní Kinských a úpravě Řádu plemenné knihy KK 
při respektování zákona o plemenitbě č. 154/2000 Sb..

Členové výboru SCHKK


