
Také v VI. ročníku ankety šlo 
především o propagaci a tím 
i podporu chovu koní v této ze-
mi. Současně měla akce přispět 
k omezení zásadní negativní re-
ality v českém chovu koní, tím 
že představí veřejně to z lepší – 
a hlavně regulérní – části popu-
lace.

„Značný, a bohužel stále vzrůs-
tající podíl z celkového počtu 
více než 82 000 chovaných kusů 
představují koně bez plemenné 
příslušnosti (nyní 30 %). Jsou to 
nejčastěji kříženci, dále koně 
buď zcela bez známého původu 
nebo s jednostranným půvo-
dem po matce, kteří bývají často 
produktem černé plemenitby 
(připuštění hřebcem nezařaze-
ným do ústředního registru ple-
meníků),“ vysvětlila Ing. Alena 
Dvořáková, vedoucí Ústřední 
evidence koní ČR. 

Tato početně velmi silná sku-
pina podle jejího vyjádření za-

hrnuje také koně s oboustran-
ným původem, ovšem bez re-
gistrace rodičů v rámci stejné 
plemenné knihy, což je podmín-
kou uznání plemenné přísluš-
nosti. 

„V ojedinělých případech bý-
vá důvodem neuvedení pleme-
ne nedodržení podmínek  ple-
menné knihy pro registraci 
hříběte nebo nedodání ověření 
paternity testem DNA v přípa-
dě inseminace,“ dodala Dvořá-
ková.

Domácí – hosté 5 : 5
Mezi deseti finalisty bude v Br-

ně přesně polovina koní domácí-
ho, českého chovu.

Když je seřadíme podle počtu 
získaných hlasů, pak první mís-
to obsadil starokladrubský vra-
ník Solo Farola XXX „Falco“, 
produkt společnosti MANEO 
z Maršovského mlýna u Vever-
ské Bítýšky.

Za ním následuje 2077 Noe 
Kinský chovatele Ing. Vítězsla-
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Nejkrásnější kůň roku 2015 ve finále

1437 Maral (českomoravský belgický kůň), majitel Zemský 
hřebčinec Písek, s. p. Foto Šárka Votavová

Solo Farola XXX „Falco“ (starokladrubský vraník), majitel MANEO, 
s. r. o., Brno Foto Stanislav Pitela

2077 Noe Kinský (kůň Kinský), majitel Ing. Vítězslav Krček, 
Jedomělice Foto Lukáš Klingora

1975 Athos (hafling), majitel IMOBA, a. s., Praha
 Foto Lucie Spálenková

Felskin HVB (fjordský kůň), majitelé Veronika Myslivečková a Filip 
Vincenc, Ekofarma Nelske Dlouhomilov Foto Lenka Daňková

6170 Rocky of Gracie (FR, anglický plnokrevník), majitel BORS 
Břeclav, a. s. Foto Šárka Votavová

678 Schönbrunn Landgraf (velšský pony, sekce B), majitel 
Vlastimil Kadlec, Kladruby nad Labem Foto Tomáš Voršilka

1468 El Paso II (hannoverský kůň), majitelka Petra Větrovská, 
Praha Foto Šárka Votavová

Pavilon F brněnského výstavního areálu bude v sobotu 27. června poprvé místem dekorování vítěze internetové ankety Nejkrásnější kůň České 
republiky (2015). Letos soutěžilo 32 hřebců a klisen, reprezentujících nejrozšířenější a nejpopulárnější plemena chovaná v naší zemi. Zajímavá 
bude opět konfrontace názoru veřejnosti a expertů – ti rozhodnou o udělení Poháru odborníků, nezávisle na přízni hlasujících.

Finalisté VI. ročníku internetové ankety Nejkrásnější kůň České republiky (2015)
Vítězové divizí podle počtu získaných hlasů

Pořadí Vítěz divize Počet hlasů
A 678 Schönbrunn Landgraf (velšký pony, sekce B) 232
B 1975 Athos (hafl ing) 258
C 1437 Maral (českomoravský belgický kůň) 204
D Solo Farola XXX „Falco“ (starokladrubský vraník) 418
E 6170 Rocky of Gracie (FR, anglický plnokrevník) 204
F 2077 Noe Kinský (kůň Kinského) 277
G 1361 AP Royal Bar (quarter horse) 200
H 1468 El Paso II (hannoverský kůň) 189

Koně, kteří postoupili díky vysokému zisku hlasů

Pořadí Jméno koně Počet hlasů
1 Felskin HVB (fjordský kůň) 240
2 Reitse (fríský kůň) 231

va Krčka z Jedomělic u Řisut na 
Kladensku.

Třetím „domácím“ je  fjord-
ský hřebec Felskin HVB, od-
chovaný  Veronikou Mysliveč-
kovou a Filipem Vincencem na 
Ekofarmě Nelske Dlouhomilov 
(okres Šumperk).

Pětici doplňují českomoravský 
belgický kůň 1437 Maral (Ro-
man Vlach, Roztrhánky-Roha-
tec, okres Hodonín) a quarter 

horse AP Royal Bar z chovu Ivy 
Zezulkové (Valašská Bystřice).

Německo je zemí původu ko-
ní 678 Schönbrunn Landgraf 
(velšský pony sekce B), 6170 
Rocky of Gracie (anglický plno-
krevník) a hannoverského bě-
louše 1468 El Paso II.

Hafling Athos se narodil v Ra-
kousku a domovem fríského 
vraníka Reitse je samozřejmě 
Nizozemsko. 

1361 AP Royal Bar (quarter horse), majitelka Mgr. Tereza 
Třeštíková, Strakonice Foto Aneta Hynková

Reitse (fríský kůň), majitel PVZ, s. r. o., Praha Foto Renáta Kolářová


