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Abstrakt 

V rámci diplomové práce byla experimentálně otestována reaktivita celkem 39 koní, 

z toho bylo 19 huculů, 10 českých teplokrevníků, 1 norik, 1 kříženec plnokrevníka 

s lipicánem, 1 chladnokrevník, 3 polokrevníci a 4 plnokrevníci. Cílem práce je porovnat 

reaktivitu huculských koní využívaných k hipoterapii a výcviku dětí s kontrolní 

skupinou koní využívaných k rekreačnímu ježdění a posoudit tak vhodnost huculských 

koní pro využití v hipoterapii z hlediska reaktivity. Koním byli během testu 

prezentovány celkem čtyři objekty (pohyblivá zvuky vydávající hračka - prasátko, 

zrcadlo, deštník a balon), přičemž každý z nich na koně působil 20 sekund. Reakce koní 

na jednotlivé objekty byly následně hodnoceny a pro každého koně byla vypočítána 

průměrná reaktivita. Na základě statisticky zpracovaných výsledků bylo prokázáno, že 

reaktivita huculských koní využívaných k hipoterapii a výcviku dětí je výrazně nižší než 

u kontrolní skupiny. 

Klíčová slova 

huculský kůň / hipoterapie / reaktivita / výzkum / experiment 
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Seznam zkratek 

GLM ANOVA - general linear model/analysis of variance 

GLM ANCOVA - general linear model/analysis of covariance 

TEST - L a II. test 

Hucul. - huculští koně využívaní k hipoterapii a výcviku dětí 

Rekr. - koně využívaní k rekreačnímu ježdění 
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1 ÚVOD 

Kůň provází člověka již po 6 tisíc let jako věrný partner v zemědělství, dopravě, 

válkách, zábavě i sportu. V dnešní době však postoupila mechanizace tak daleko, že kůň 

přestává být využíván ke svým dřívějším účelům. Své místo má hlavně ve sportu, jako 

jsou dostihy, voltiž, vozatajské soutěže nebo třeba volnočasové aktivity. Zejména 

v posledních 25 letech je u nás využíván také jako léčebný prostředek v hipoterapii, 

která je popisována jako jedna z nej všestrannějších terapií dneška. 

Všechny druhy hipoterapie vyžadují vysoce odborné vedení, odpovídající 

zázemí a kvalitní hipoterapeutické koně. Samotné hipoterapii tudíž musí předcházet 

odborný výběr vhodného zvířete. Na hipoterapeutického koně jsou kladeny vysoké 

požadavky, ať už je využíván k hiporehabilitaci, pedagogicko-psychologickému ježdění 

nebo sportovnímu ježdění handicapovaných. Jednou ze zásadních kvalit terapeutického 

koně by bezesporu měla být psychická odolnost vůči rušivým a náhlým podnětům, aby 

při terapii nebylo ohroženo zdraví pacienta. Terapeutický kůň by proto měl být 

přiměřeně reaktivní a navíc by měl projít speciálním výcvikem na možné strachové 

stimuly, které by se mohly vyskytnout v jeho okolí. 

Ačkoliv hipoterapie staví na individualitě koně bez ohledu na plemennou 

příslušnost, je možné vyjmenovat několik plemen koní, která jsou na území České 

republiky využívaná nejčastěji. Řadí se mezi ně český teplokrevník, český 

chladnokrevník, hucul, kladrubský bělouš, kladrubský vraník a slezský norik. 

Konkrétním zájmem této práce je blíže prozkoumat vhodnost huculského koně 

pro hipoterapii z hlediska jeho reaktivity. 

1.1 Cíl diplomové práce a stanovení hypotézy 

Práce je zaměřena na experimentální testování reaktivity huculských hipoterapeutických 

koní na nové podněty v prostředí a její porovnání s reaktivitou koní určených 

k rekreačnímu ježdění. Dílčími cíli této práce je prozkoumání reaktivity koní na podněty 

z hlediska plemene, věku, pohlaví, využití koně a také toho, jak rychle se koně habitují 

na podněty ve svém prostředí a zda se jejich reaktivita významně liší při druhém, 
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případně třetím opakování experimentu. Jakákoli zvýšená reaktivita na předložené 

podněty bude indikátorem nevhodnosti využití koně v hipoterapii. Na základě výsledků 

bude možné poskytnout doporučení týkající se tréninku na strachové podněty. 

K dosažení cíle výzkumu byly stanoveny tyto hypotézy: 

H 1: Reaktivita huculských koní využívaných v hipoterapii a k výcviku dětí se 

signifikantně liší od reaktivity koní využívaných k rekreačnímu ježdění. 

H 2: Reaktivita koní na jednotlivé předměty je stejná. 

H 3: Plemeno koní nemá vliv na reaktivitu. 

H 4: Věk koní nemá vliv na jejich reaktivitu. 

H 5: Pohlaví koní má vliv na jejich reaktivitu. 

H 6: Využití huculských koní (hipoterapie versus výcvik dětí) má vliv na jejich 

reaktivitu. 
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2. PROBLEMATIKA ZKOUMANÉHO OBJEKTU 

HUCULSKÉHO KONĚ - A ANALÝZA ODBORNÉ LITERATURY 

2.1 Charakteristika a popis experimentální skupiny 

2.1.1 Testovaná zvířata 

Pro účely práce bylo využito celkem 39 koní různého věku (v rozpětí 5-24 let). První 

skupinu tvořilo 19 huculských koní užívaných pro hipoterapii a výcvik dětí. Druhá 

skupina, tzv. kontrolní, pak čítala 20 koní - 19 z toho bylo pěti plemen, v jednom 

případě šlo o křížence. 

2.1.1.1 Huculští koně užívaní k hipoterapii a výcviku dětí 

Skupinu tvořilo 19 čistokrevných huculských koní (12 kobyl, 7 valachů) chovaných 

v Hucul Clubu Zmrzlík. Věkový průměr testovaných huculů byl 14,6 let (rozpětí: 7-24 

let). Huculové jsou zde využíváni k hipoterapii a výcviku dětí. 

Koně jsou chováni celoročně venku ve výběhu s přístřeškem, se stálým 

přístupem k vodě a ke kamenné soli. Krmení koní je založeno převážně na pastvě, 

pouze v zimě se krmí senem. Oves a granule jsou podávány každému koni jednotlivě, 

dávkování závisí na jeho pracovním vytížení a potřebách. Pracovní vytížení koní je 

průměrně jedna hodina denně. 

2.1.1.2 Koně k rekreačnímu ježdění 

Tato skupina byla tvořena 20 koňmi (10 kobyl, 2 hřebci, 8 valachů). Šlo o jednoho 

norika, jednoho křížence plnokrevníka s lipicánem, jednoho chladnokrevníka, tři 

polokrevníky, čtyři plnokrevníky a deset českých teplokrevníků. Věkový průměr 

ve skupině byl 13,5 let, rozpětí 5-23 let. Všichni koně jsou využíváni k rekreačnímu 

ježdění, výcviku dětí a dospělých. Koně pocházeli ze čtyř různých provozních stájí. 

Celoročně jsou ustájeni ve stáji v boxech, přes den jsou vyháněni do výběhu na pastvu. 

Jsou krmeni senem a jádrem podle potřeb jednotlivých koní. Pracovní vytížení je stejně 

jako u první skupiny průměrně jedna hodina denně. 
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2.2 Kůň v hipoterapii 

2.2.1 Co je hipoterapie 

Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá komplexní léčebné působení koně na 

člověka. Je to nejrozšířenější forma animoterapie, neboli léčba využívající působení 

zvířat na člověka. Význam animoterapie v současné době roste a vzájemné interakci 

člověk-zvíře se věnuje stále více nejen teoretických, ale i klinických odborníků (Hollý a 

Hornáček, 2005). 

Poupětová (1998) považuje hipoterapii za vhodnou léčebnou metodu pro široký 

okruh pacientů. Nerozhoduje jejich věk ani stupeň tělesného či mentálního postižení, 

neboť každému může přinést přinejmenším radost z krásného partnerství člověk-kůň. 

Pojem hipoterapie by měl být chápán podle Hollého a Hornáčka (2005) jako 

cílené využití práce s koněm, vožení se na koni a ježdění (hipické aktivity), ale 

především jako multidimenzionální pohyb koně na zmírnění nebo odstranění příznaků 

onemocnění pohybového aparátu. 

Při hipoterapii je jezdec stimulován trojrozměrným pohybem koně (obr. 3). 

Tento pohyb napodobuje chůzový mechanismus člověka (obr. 2) a vede k uvolnění 

zvýšeného napětí kosterních svalů. Dále je stimulována páteř, a to zapojením 

mezilopatkových a zádových svalů, čímž následně dochází ke vzpřímení, pozitivnímu 

ovlivnění postury a k prohlubování dechu. Hipoterapie napomáhá k nácviku chůze, 

koordinaci pohybu, tréninku rovnováhy, posilování ostatního svalstva se sklonem k 

oslabení (Podrábská et al., 1996). 

První písemně zachované lékařské doporučení k jízdě na koni, které má sloužit 

jako jistá forma gymnastického cvičení, pochází od Galéna z 2. století n. 1. O skutečném 

rozvoji hipoterapie můžeme mluvit od 60.-70. let minulého století, a to v německy a 

anglicky mluvících zemích. S prvními snahami o provádění hipoterapie v bývalém 

Československu se setkáváme v roce 1979 v rehabilitačním ústavu Chuchelná, kde byli 

k léčbě dětí s mozkovou obrnou využíváni huculové. Od 80. let 20. století se tato 

metoda začala odborně vykonávat v Karviné-Darkově, v Jánských lázních, v Praze-

Bohnicích, v Praze-Zmrzlíku, v Bratislavě a na mnoha dalších místech (Hollý a 
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Hornáček, 2005). 

Výhod této terapie, kdy se využívá živého zvířete, lze najít hned několik. Klienti 

ji například lépe přijímají a těší se na ni. Kromě působení na pacienta mechanickým 

pohybem hřbetu koně a jeho živočišným teplem, které kůň vyzařuje, se zároveň výrazně 

zlepšuje duševní stav klienta. Představa samostatného ježdění a samostatného vedení 

koně znamená pro klienty velkou zodpovědnost. Je to možnost pohybovat se 

samostatně, bez pomoci. Hipoterapie může být pro handicapovaného klienta také 

příležitostí k návratu do společenského života a světa sportu. 

Hipoterapie není amatérskou metodou, k jejímu provádění jsou nutné určité 

znalosti a zkušenosti. Má svá jasná a nepřekročitelná pravidla. Při splnění těchto 

podmínek a v návaznosti na jinou techniku může být pro klienta velice přínosná. 

2.2.1.1 Rozdělení hipoterapie 

Hipoterapie je zpravidla rozdělována do tří odvětví, která jsou dle svých odlišných 

charakteristik využívána u různých diagnóz a různě jezdecky zdatných pacientů. 

Jde o: 

1. hiporehabilitaci, 

2. voltižní a pedagogicko-psychologické ježdění, 

3. sportovní ježdění handicapovaných. 

Všechna zmíněná odvětví se mohou prolínat (Kulichová, 1995). Základní 

orientaci však umožňuje rozdělení klientů do skupin podle prioritních cílů terapie. Kůň 

působí komplexně a jednotlivé složky nelze oddělit, ale pouze upřednostnit a podle toho 

uzpůsobit metodiku terapie. Lze tak rozlišit několik forem možného využití koně 

ve prospěch člověka (Hermannová, 1995). 

K nejčastějším formám patří: 

prevence, 

rekondice, 

léčba, 

psychoterapie, 

pedagogika-socioterapie, 

psychomotorická facilitace, 

rekreace-sport. 
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2.2.2 Kritéria výběru vhodného koně pro hipoterapii 

Při hipoterapii je určujícím elementem to, že pacienta léčí kůň. Je tedy důležité, aby se 

jeho výběru věnovala zvýšená pozornost. Na hipoterapii nelze využít kteréhokoli 

věnovaného koně jen proto, že je zadarmo. Různá postižení, opotřebování či únava 

vedou ke ztrátě měkkosti chodů a brání činnosti hřbetu. Starý kůň, který jde ztuhle 

pro bolest kloubů, svalů, kopyt nebo kulhá, pod klienta nepatří. Došlo by k přenášení 

jeho patologického pohybového vzorce na pacienta a efekt terapie by byl přinejmenším 

nulový (Podrábská et al, 1996). 

Při výběru koně je nutné se na prvním místě zajímat o jeho charakter. Nesmí být 

zlý (bez náznaků kousnutí, kopnutí) a musí na sebe nechat všude sahat (tzn., že nesmí 

být lechtivý). Při pohybu na volném prostranství by měl být pozorný. Zároveň musí být 

dobře osvalený, ve hřbetě kulatý, má mít dobře nasazený masitý krk s dobrou, pevně 

svázanou zádí. Nej výhodnější je, když kůň disponuje vyrovnanou povahou a jen máloco 

ho vyvede z míry (Podrábská et al., 1996). 

V dalším výcviku se provádí habituace na rušivé vlivy okolí. Je třeba ji provádět 

postupně během celého základního výcviku, a to tak, že je kůň vystavován různým 

rušivým podnětům jako např. orající traktor, švihání bičem, šustivé předměty (Hollý a 

Hornáček, 2005). Při předvedení na ruce je třeba u koně sledovat mechaniku pohybu, 

jeho nohosled, čistotu kroku, klusu a celkovou harmonii těla. Plemeno koně nehraje 

velkou roli, každému pacientovi bude vyhovovat jiný kůň. Každopádně by ale neměl 

být mladší než 4 až 5 let a měl by mít ukončený základní všestranný remontní výcvik a 

také osvojeny základy lonžování, práce pod sedlem i práce v zápřeži (Podrábská et al., 

1996). 

Na hiporehabilitačního koně jsou jednoznačně kladeny větší požadavky 

(Hermannová, 1995): 

musí bezmezné milovat lidi a důvěřovat jim v každé situaci, 

nesmí být lekavý a lechtivý, 

musí být psychicky vyrovnaný, 

mechanika pohybu musí být dokonalá, 

musí trpělivě stát u rampy při nasedání a sesedání pacienta, 

musí být ochoten nést dva jezdce najednou, 
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musí být lehce ovladatelný, ze sedla i při vodění, 

důležitá je samostatnost, pokud pracuje sám, nesmí projevovat nervozitu ze 

samoty. 

2.3 Smyslové orgány koně 

Podněty z vnějšího prostředí jsou zachycovány specializovanými shluky smyslových 

buněk, tzv. receptory. Tyto buňky jsou rozděleny (Budd, 1996) podle toho, jaké podněty 

jsou schopny zachytit- na radioreceptory (elektromagnetické vlnění), mechanoreceptory 

(mechanické vlivy) a chemoreceptory (chemické podněty). 

Každé zvíře je schopno nepřetržitě přijímat množství podnětů, ze kterých si 

pomocí smyslových analyzátorů vybere jen ty biologicky nejdůležitější. Podněty jsou 

pak dále přeměněny na vzruchy, které se zakódované přenášejí do určitých oblastí 

ústřední nervové soustavy, kde jsou následně analyzovány. 

Každý smyslový orgán se vyznačuje specifickou citlivostí na příjem tzv. 

adekvátního podnětu. Například pro zrakový orgán (fotoreceptor) je adekvátním 

podnětem světlo určité vlnové délky, přičemž se musí brát v potaz rozdílná citlivost 

živočichů na ultrafialové a infračervené paprsky. K vyvolání podráždění v určitém 

smyslovém orgánu musí mít podnět dostatečnou intenzitu, tzv. práh intenzity, a 

dostatečnou dobu trvání. Vnímání adekvátních podnětů je aktivní fyziologický jev a 

projevuje se soustředěním organismu na vnímání určitého jevu, např. očichávání území, 

ohmatávání předmětu, nastražení uší (Czako et Novacký, 1985). 

v 
2.3.1 Čichové orgány 

Cich koně je dle četných autorů nejdůležitějším smyslem koně. Je tak dobře vyvinut, že 

jej ani zdaleka nelze srovnávat s čichem lidským. Velkou roli hraje čich především při 

výběru potravy. V otevřeném prostoru je kůň schopen diferencovat vůně na vzdálenost 

mnoha set metrů (Duruttya, 2005). 

V prodloužené obličejové části hlavy se nachází protáhlá oblast nosních dutin. 

Při nádechu se nozdry značně rozšiřují, aby kůň mohl nasát co nejvíce vzduchu 
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obsahujícího různé pachy. Ty jsou zachyceny receptory v nosní sliznici a dále 

analyzovány. Koně dýchají pouze nozdrami, nikdy ne hubou (Budd, 1996). 

Pomocí čichu a ostatních smyslů kůň poznává svého ošetřovatele nebo jezdce, 

orientuje se ve tmě, mlze i hustém lese. Podle pachu trusu dokáže rozeznat nejen 

pohlaví, ale i skupinu koní, ke které patří (Duruttya, 2005). 

Když se dva jedinci potkají poprvé, dojde zpravidla nejprve k oboustrannému 

očichání nozder a poté i těla. Každý jedinec má totiž svůj specifický pach, kterým je 

ovlivněno, zda se k němu ostatní koně budou chovat přátelsky nebo s averzí. Ke 

vnitrodruhové komunikaci využívají koně vomeronasální orgán, kterým jsou schopni 

vnímat feromony v rámci svého druhu. Za charakteristický projev tohoto typu 

komunikace je považováno flémování (obr. 2.1), kdy kůň vyhrne svůj horní pysk a 

odhalí horní a dolní řezáky zubů (Gerweck, 1997). 

Silné a výrazné vůně (kouř, voňavka apod.) nesnáší kůň dobře, protože mu 

znemožňují rozeznávat vůně slabší, díky kterým se orientuje. Pomocí čichu se ale koně 

také seznamují s okolím a očichávají vše, co je pro ně nové (Duruttya, 2005). 

Obr. 2.1 flámující kůň 

2.3.2 Smyslové orgány chutě 

Podle vybíravosti koně v potravě můžeme soudit, že je jejich chuť velmi dobře 

rozvinuta. Chuťové buňky se nacházejí převážně na jazyku, ale také okolo patra a hrdla. 

Kůň stejně jako člověk rozlišuje čtyři chutě, a to slanou, hořkou, sladkou a kyselou. 

Z těchto chutí pak koně upřednostňují slanou a sladkou (Budd, 1996). 

Kůň je schopen na základě dřívějších zkušeností rozeznávat stravitelné byliny od 

bylin jedovatých. Pokud přijde do neznámé krajiny s neznámými bylinami, žere i 
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škodlivé druhy, ale časem se je naučí rozpoznávat. Co se kvality potravy týče je kůň 

velmi vybíravý. Bude raději hladovět, než by se dotknul zkaženého nebo plesnivého 

krmiva. Někteří koně jsou velmi nároční na čistotu věder a žlabů, jiní zase vypijí vodu 

jen z určitého pramene. 

Chuťový analyzátor hraje významnou úlohu při vytváření výcvikových 

podmíněných reflexů. Pamlsky, jako je mrkev a cukr, kůň přijme bez ohledu na to, jestli 

je sytý nebo hladový. Častým a vhodným použitím pamlsků je možné upevnit 

požadované cviky, utlumit obranné nebo strachové reakce či získat důvěru koně. Chuť 

je těsně propojena s čichem a obě vlastnosti se vzájemně doplňují (Duruttya, 2005). 

2.3.3 Sluch 

Bylo zjištěno, že sluchové schopnosti koně jsou výrazně vyšší než u lidí. Kůň slyší na 

velkou vzdálenost tišší zvuky, vysoké tóny i šelest (Duruttya, 2005). Každé ucho je 

kontrolováno šestnácti svaly. Pokud jsou hlava a krk ohnuté a uši nastražené, je kůň 

maximálně koncentrován na zvuky, které zaslechne. Naopak při spánku nebo po těžké 

práci kůň uši povolí tak, aby rušivé zvuky co nejvíce omezil (Budd, 1996). 

Pohyblivé ušní boltce může kůň nasměrovat jedním směrem, a tak 

pravděpodobně i zjistit vzdálenost zdroje zvuku. Pomocí orientace ušních boltců, které 

může otáčet až o 180°, je schopen vnímat zvuky před sebou i za sebou. Sluchové ústrojí 

koně je velmi citlivé a ostré zvuky či výrazný hluk pro ně může být nezvyklým a 

nepříjemným zvukovým podnětem. Neobvyklý hluk zpravidla působí rušivě 

na nervovou konstituci, koncentraci, a tím pádem i na výkon koně. 

Kůň je schopen velmi dobře rozlišovat hlasy jednotlivých osob, tzn. může 

rozdílně reagovat na hlasy lidí, kteří o něj pečují nebo ze kterých má strach. Zároveň je 

schopen rozpoznat intonaci hlasu, i když jednotlivým slovům nerozumí. Hlasité 

okřiknutí u něj vyvolá jiný vjem než laskavý mírný hlas. Toho je využíváno 

při tréninku, kdy je kůň naučen reagovat na dané povely určitým způsobem, např. 

přechody do vyššího či nižšího ruchu. Na zvukové podněty se vytváří podmíněné 

reflexy (Duruttya, 2005). 

Kůň může zachytit značné frekvenční rozpětí zvuků, a to v horní i dolní části 

frekvenční škály - až 25 000 Hz, u člověka pouze 20 000 Hz (Budd, 1996). Umí rozlišit 
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zvuky a rytmy chůze a bezpečně rozpozná chůzi svého ošetřovatele (Duruttya, 2005). 

Sluch a zrak jsou základními prvky obranného systému koně a mimo to hrají i velmi 

důležitou roli v komunikaci (Budd, 1996). 

2.3.4 Zrak 

Bylo zjištěno, že kůň se vyznačuje mimořádnou ostrozrakostí. Na blízkou vzdálenost 

zpozoruje nejmenší pohyb a zaznamenává posuny, které převyšují 0,2 mm, což by 

člověk nerozeznal. Této schopnosti je pravděpodobně dosaženo tím, že je oko koně 

astigmatické, tzn., že rohovka je částí elipsoidu, nikoliv koule, a tím pádem je oko 

horizontálně jinak zakřiveno než vertikálně. Lom světlaje tedy na okrajích rohovky jiný 

než ve středu a kůň tak ostře vidí i nepatrné předměty a pohyby. Postřehne tak například 

chvění předmětu, papíru či překážky mírným vánkem, chvění karoserie auta při chodu 

motoru. Podobných předmětů se kůň většinou lekne a uskočí nebo se otočí. Tyto 

strachové podněty pro koně signalizují nebezpečí a následně vyvolávají obrannou 

reakci. Ta se projevuje útěkem, útokem nebo pasivitou (Duruttya, 2005). 

Schopnost koně vidět po stranách je velmi dobrá, ale jednotlivé strany vidí 

pouze jedním okem, a proto ploše. Oběma očima vidí jen velmi úzkou oblast před 

sebou, tzn. že jen v tomto poli vidí hloubku a je schopen odhadnout vzdálenost (Budd, 

1996). 

Kůň také lépe než člověk diferencuje intenzitu světla. Při náhlém přechodu 

z šera do ostrého osvětlení či naopak je často kůň vystrašen, neboť se jeho zrak 

na změnu světla adaptuje déle než zrak člověka. To je třeba si uvědomit, když koně 

vedeme z ozářeného dvora do tmavé stáje. 

Všeobecně je známo, že kůň v noci vidí velmi dobře. Za úplné tmy vidí cestu i 

na ní se vyskytující překážky. Tento fenomén je vysvětlován tím, že sítnice koně je 

třikrát větší než sítnice člověka. Oko koně je tedy schopno zachytit více světelných 

paprsků než oko člověka (Duruttya, 2005). Tapetum lucidum (odrazová vrstva za sítnicí 

oka) funguje v oku jako zesilující zařízení, které odráží světlo a přenáší jej zpět 

na sítnici, aby mohlo být dosažitelné světlo co nejlépe využito. 

Velikost a umístění očí po stranách hlavy jsou typické pro zvíře, které je loveno 

predátory a k jeho přežití je nezbytností vidět, co se děje za jeho zády bez toho, aby 
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muselo otočit krkem a hlavou. Zrakové pole koně je v rozmezí od 340° až do 360°, a to 

prakticky v jakékoli pozici, ať se kůň pase, stojí nebo běží. Díky tomu zůstávají ve 

zrakovém poli jen dva úzké mrtvé úhly (obr. 2.2 a obr. 2.3). Jeden se nachází přímo 

za koněm a druhý 2 metry před a pod nosem koně. Oblast za zádí může kůň 

zkontrolovat, když trochu nakloní hlavu nebo vytočí oči. Mrtvý úhel před a pod nosem 

může kůň vidět pouze tehdy, pokud si poodstoupí a pootočí se. To může způsobovat 

problémy při překonávání překážek, neboť těsně před skokem reagují koně jen podle 

paměti a mnohdy pro ně bývá problémem odhadnout správnou odskokovou vzdálenost 

(Budd, 1996). 

Dle výzkumů jsou koně schopni rozeznat bílou, růžovou, červenou, žlutou, 

fialovou a zelenou barvu. Nejsilněji pak reagují na žlutou a nejslaběji na červenou 

(Duruttya, 2005). Koně se zdají být citlivější na extrémně tmavé nebo extrémně světlé 

odstíny barev. Toho si lze všimnout, když koně vedeme kolem objektů odrážejících 

světlo nebo bílého papíru pohozeného v trávě (Budd, 1996). 

Ve srovnání s okem lidským má kůň menší schopnost barevného vidění. 

Barevné vidění umožňují čípky, které se u něj vyskytují ve výrazně nižším poměru než 

tyčinky. Koně jsou též schopni rozlišovat tvary předmětů (čtverce, kruhy, elipsy). Toho 

se využívá především při soutěžích ve skoku poslušnosti (Duruttya, 2005). 

ZORNE POLE KONĚ 

Co vidi kůň oMmi očima 

Obr. 2.2 
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Řovm» Mí-ftéíw pot» 

Obr. 2.3 zorné pole koně 

2.3.5 Hmat koně 

Celý povrch kůže, přední končetiny, jazyk a nadmíru pak horní pysk koně jsou velmi 

citlivé. Pysk je opatřen dlouhými hmatovými vousy, kterými kůň ohmatává předměty 

bez toho, aby se jich viditelně dotkl nosem. Pro pozorovatele to může vypadat, že si kůň 

k předmětům jen přičichnul. 

Neznámý předmět u koně vzbuzuje jednak zvědavost a orientační reflex, ale také 

strach. Kůň se k předmětu opakovaně pozorně přibližuje a v zápětí pokaždé polekán 

odbíhá. Jestliže se kůň ve volnosti nějakého předmětu bojí, nepřestane, dokud se ho 

nedotkne nosem. U většiny koní nakonec zvítězí zvědavost a bázeň ustoupí. 

Horní pysk koně má nejjemnější systém tkáně ze všech svalů. Je tak citlivá, že 

kůň může být silným stisknutím nikou nebo sevřením horního pysku omámen do takové 

míry, že se stává ke každé bolesti téměř necitlivý. 

Hmatové ústrojí, nacházející se na pyscích, je možné hodnotit jako dokonale 

vyvinuté a výrazně efektivní. Je-li do ovsa zamíchán tvrdý předmět, zůstane po spotřebě 

krmiva na dně žlabu. Při orientaci v boxu koni pomáhají hmatové chlupy na nose. 

U slepých koní jsou přední končetiny zvláště jemným, citlivým nástrojem hmatu. 

Vnímavost dotyku je značná, neboť kůň reaguje i na dosednutí mouchy na kůži. 

Citlivost kůže těchto zvířat je ale rozdílná na různých částech těla. Nejcitlivější jsou 
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rohovky očí, pysky, uši a slabiny (Dušek, 2001, In:Duruttya). 

2.4 Temperament a reaktivita koní 

2.4.1 Definice temperamentu 

Pod pojmem temperament se rozumí citlivost organismu, eventuálně způsob reakce 

na impulzy vnějšího prostředí (Duruttya, 2005). 

2.4.2 Rozdíly v temperamentu plemen 

Během domestikace byly u koně (Equus caballus) podporovány specifické vlastnosti 

vhodné pro nejrůznější účely, ke kterým byl používán. To mělo za následek rozdělení a 

vývoj domestikovaného koně v morfologicky odlišné typy a plemena. Výběr zvířat 

může být zaměřen buď na fyzické znaky (jako jsou velikost, síla a rychlost) nebo 

na požadovaný způsob chování (Clutton-Brock, 1999). 

Každému plemeni je připisován typický způsob chování. To lze doložit mimo 

jiné anekdotickými důkazy příznivců konkrétních plemen. Také chovatelské společnosti 

často propagují plemeno tím, že se odvolávají na jeho charakteristickou osobnost a 

temperament (Lloyd et al„ 2008). Např. irský tažný kůň je popisován jako inteligentní, 

mírný, poslušný a rychle chápající (viz internetový odkaz1). Skotský pony je zase 

popisován jako inteligentní kůň s vyváženým temperamentem (viz internetový odkaz2). 

Dá se tedy předpokládat, že se koňská plemena liší i svou osobností (Lloyd et al., 2008). 

Rozdíly v povaze mezi plemeny koní nikdy nebyly přímo testovány, některé 

studie se však věnovaly studiu koňských plemen ve vztahu k jejich chování. Hayes 

(1998) sestavil průzkum, ve kterém se ptal padesáti veterinářů a trenérů na deset 

koňských plemen a šest jejich charakteristik. Těmi byly trénovatelnost, pracovní 

morálka, temperament, chování koně v situaci, kdy je po něm vyžadováno něco, co 

nechce dělat, reakce na bolest, bázlivost a únik. 

V pozdější studii zabývající se temperamentem plemen (Lloyd et al., 2008) byla 

zkoumána vedle jiných také čtyři z plemen (appaloosa, arabský kůň, americký quarter a 

plnokrevník), kterým se už předtím věnoval Hayes (1998). Oba autoři se na popisu 
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těchto čtyř plemen shodli, např. appaloosa byl definován Hayesem jako dobrácký, 

s nízkým stupněm bázlivosti a úniku. Lloydova studie ohodnotila appaloosu nízkými 

známkami u všech studovaných vlastností, čímž byl Hayesův popis podpořen. Druhým 

příkladem může být popis Araba - toho Hayes označil jako rychle se učícího, 

energického, hravého a reaktivního z hlediska bázlivosti a úniku. I tento výsledek je 

srovnatelný s výsledky Lloydovy studie. V ní dosáhl arabský kůň ve srovnání 

s ostatními sedmi plemeny vysokých známek u pěti zkoumaných vlastností a mírnou 

u dominance. 

Hausberger et al. (2004) prozkoumal reakce 16 plemen koní na bridge test 

(překonání plochy odlišné od okolního prostoru) a určil rozdíly mezi plemeny 

na základě délky času, který kůň ke splnění testu potřeboval. Hausberger a Muller 

(2002) také zjistili rozdíly v přátelském chování a reaktivitě u francouzských 

jezdeckých koní, plnokrevníků a angloarabských koní. 

Více do hloubky byly prozkoumány rozdíly plemen v osobnosti a chování u psů 

(Canis familiaris). Např. Svartberg (2006) použil data behaviorálních testů u více než 

13 tisíc švédských psů 31 plemen a prokázal, že psí plemena se výrazně liší v rysech 

hravosti, zvědavosti/bázlivosti, společenskosti a agresivitě. Rozdílnost psích plemen 

byla zkoumána také Notarim a Goodwinem (2007) či Bradshawem et al. (1996), který 

nechal veterináře a profesionální ošetřovatele ohodnotit psí plemena na základě výběru 

behaviorálních rysů s využitím jejich vlastních zkušeností z minulosti. Svartberg (2006) 

také dokázal, že současné selekční tlaky (převážně šlechtění výstavních zvířat) výrazně 

ovlivnily chování psů typické pro jejich plemeno. Jak koně, tak i psi prošli rozsáhlou 

nepřirozenou selekcí ústící ve výrazně rozdílná plemena (Cllutton-Brock, 1999). Z toho 

můžeme usoudit, že pokud tato selekce u psů vyústila ve výrazně odlišné osobnosti, je 

velmi pravděpodobné, že u koní tomu bylo podobně. 

Podobnost v chování a osobnostních charakteristikách jedinců stejného plemene může 

být také do určité míry ovlivněna genově (Lloyd et al., 2008). Bylo zjištěno, že 

šimpanzi a psi dědí po svých rodičích dominanci (Weiss et al., 2000; Svartberg, 2005), 

sýkorky velké (Parus major) dědí průzkumné chování (Dingemanse et al., 2002) a 

dobytek temperament (Gauly et al., 2001). Tyto rostoucí důkazy genetického vlivu 

na chování dále podporují hypotézy, že se plemena mohou osobnostně lišit. 

Temperament i osobnost koně jsou považovány za důležité znaky a jsou klíčové, 
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co se výkonu koně týče. Lepší porozumění typickému chování a osobnosti daného 

plemene by mohlo pomoci při výběru koní pro určité jezdecké disciplíny, rekreační či 

amatérské ježdění (Lloyd et al., 2008). 

2.4.3 Reaktivita koní a její testování 

2.4.3.1 Definice reaktivity 

Reaktivita neboli emocionalita u koní může být popsána jako zvýšený stav vzrušení. 

Někteří autoři reaktivitu ztotožňují se složkami koňské osobnosti jako je podrážděnost a 

úzkostlivost (McCall et al., 2006). Reaktivita zvířat má jak behaviorální (strachové a 

únikové reakce, vokalizace, defekace apod.), tak fyziologické složky (změny pulsu, 

respirace apod.). 

2.4.3.2 Reaktivita koně a habitace na opakující se podněty 

Přiměřená odpověď koně na potenciálně nebezpečný podnět byla důležitá pro jeho 

přežití po milióny let, neboť v divočině se šance na přežití viditelně zvyšuje, pokud je 

zvíře schopné zareagovat tak, aby omezilo případný zdroj nebezpečí. Domestikovaní 

koně reagují na vnímané hrozby a nové neznámé podněty velmi podobně jako jejich 

divocí předkové, např. když se kůň lekne, má tendenci reagovat rychlým útěkem. 

Pokouší se tedy omezit potenciální situace vyvolávající u něj strach, např. nepřibližuje 

se k podnětům, které u něj vyvolávají hrůzu, a má tendenci reagovat nervózně na nové 

podněty ve známém prostředí. U domestikovaných koní nejsou však podobné strachové 

reakce žádané, neboť by mohly vážně ohrozit bezpečnost jak člověka, tak i koně. Jeho 

schopnost zvyknout si na podnět, který u něj jinak vyvolává strach, výrazně zvyšuje 

bezpečnost ve vztahu kůň-člověk (Christensen et al, 2005). 

Protože strachové reakce jsou energeticky nákladné, zřejmou součástí adaptace 

zvířete na jeho prostředí je naučit se omezit reakce na podněty, které ho bezprostředně 

neohrožují. Pokles odpovědí na opakovaný stimulus, je označován jako habitace. To je 

jednoduchá forma učení, která je relativně dlouhodobá a specifická danému podnětu 

(Manning a Dawkins, 1998). Podnětově specifická habitace je zřejmě výhodná 

v divočině, kde změny ve vzhledu mohou signalizovat, zdaje predátor na lovu nebo ne. 

Potenciální kořist tedy neprchá před odpočívajícími predátory, zatímco predátoři, kteří 
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jsou na lovu, u kořisti vyvolají únikovou reakci (Griffin, 2001). 

Přestože je habitace pokládána za podnětově specifickou, praktické zkušenosti 

svědčí o tom, že koně vykazují generalizaci nových podnětů, pokud byli předtím 

habitováni na více stimulů, které měly stejné vlastnosti (McLean, 2003). Experimenty 

testující rozeznání podnětu koňmi zjišťovaly, do jaké míry jsou koně schopni 

diskriminovat mezi různými zrakovými podněty, aby obdrželi odměnu, např. užití 

vizuálního podnětu při rozlišování dveří (Maděr a Price, 1982) nebo kbelíků 

(Sappington et al., 1997). 

Tzv. vizuální vzory byly použity k demonstraci toho, že někteří koně jsou 

schopni naučit se odpovídat na mnohočetné stimuly, které mají společné charakteristiky 

(Sappington a Goldman, 1994; Hanggi, 1999). Tyto studie naznačují, že koně jsou 

schopni vytvářet kategorie založené na fyzikální podobnosti stimulů. Schopnost 

vytvářet kategorie např. predátorů a potravy je funkčně důležitá, neboť dovoluje 

zvířatům třídit stimuly, se kterými se setkávají poprvé, podle fyzikálních podobností ve 

vztahu k předešlým stimulům. Naše znalosti ve smyslu, do jaké míry koně prokazují 

generalizaci ve vztahu k habitaci, jsou nicméně velmi omezené (Nicol, 2002; Nicol, 

2005). 

2.4.3.3 Testování reaktivity 

Reaktivita koní byla ohodnocována připisováním subjektivních emocionálních skóre 

chovateli (Heird et al., 1986), izolováním jedince od stáda (Bagshaw et al., 1994) a 

vystavením koně novému stimulu (Mal et al., 1994). Wolff et al. (1997) srovnával 

reakce koní na izolaci provedením tzv. open field testu (při něm je kůň vypuštěn do 

známého prostoru, kde čelí novým podnětům) a na nové stimuly s absencí člověka a 

poté s jeho přítomností, kdy s koněm manipuluje. Z toho Wolff usoudil, že reakce koní 

na nové stimuly vyjadřují základní bázlivost, zatímco open field test vyjadřoval míru 

stádovosti individuálního jedince. Někteří Wolfovi spolupracovníci (Le Scolan et al., 

1997) užili podobné testy a z výsledků usoudili, že zásadní reaktivita koně je stálá 

napříč situacemi a že tento typ testů by mohl být dobrým predikátorem reaktivity 

u netrénovaných koní. 

Reakce na nové podněty jsou často využívány k testování bázlivosti nebo 

emocionality u koní, např. Le Scolan et al. (1997), Anderson et al. (1999), Visser et al. 
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(2001), McCall et al. (2005) a Christensen et al. (2005 a 2008). Novel object testy (tzn. 

testy na nové podněty) byly také použity u širokého spektra zvířat od hlodavců přes 

drůbež, ryby a masožravce až k těm druhům, které slouží jako kořist. Mezi ně patří i 

koně, u nichž byly senzorické systémy adaptovány tak, aby usnadnily včasnou detekci 

nebezpečí (Saslow, 2002). Koně pravděpodobně využívají kombinaci zrakových, 

sluchových a možná čichových podnětů k detekci nebezpečí. V současnosti máme málo 

vědomostí o tom, jak koně odpovídají na potenciální situace vzbuzující strach, které 

působí na jejich různé smysly (Christensen et al., 2005). 

V rámci mnoha studií behaviorálních reakcí zvířat ve specifických situacích jsou 

často zvířata řazena do dvou skupin (aktivně jednající jedinci - active copers, pasivně 

jednající jedinci - passive copers) podle toho, zda se se situací vypořádávají aktivně 

nebo pasivně. Podle této teorie jednotlivci, kteří řeší averzní situaci pokusem o útěk 

nebo odstraněním averzního stimulu, jsou tzv. active copers (Wechsler, 1995). Ostatní 

jedinci neodpovídají na averzní situace žádnými zjevnými vnějšími znameními a zdají 

se být nezasaženi. Ti jsou pak označováni jako tzv. passive copers. Wechsler (1995) 

tvrdí, že pasivně jednající zvířata už nevykazují chování, když nastane averzní situace a 

čekají na změnu. To pak může vyústit v to, že tato zvířata jsou vnímána jako netrpící, 

neboť navenek neprojevují, jaký na ně má dopad okolní prostředí. Podle Wechslera jsou 

jen pasivně jednající zvířata konzistentní ve svém jednání. To potvrdil i Hessing et al. 

(1993), který zjistil aktivní a pasivní jednání u prasat. Spoolder et al. (1996) také 

zkoumal stálost a individualitu behaviorálních odpovědí u prasat a zjistil, že jsou 

konzistentní ve svých rozdílech. Žádné specifické kategorie však nebyly zjevné a autoři 

předpokládají, že pokud kategorie existují, je pravděpodobné, že je jich více než dvě. 

Ačkoliv se behaviorální testy zdají být nepřesné jako způsob měření 

temperamentu koně, je možné, že lze závěry udělat, co se týče tréninku různých typů 

pozorovaných koní. Je nejpravděpodobnější, že ti koně, kteří byli zřetelně pasivní ve 

všech testech, budou nejklidnější při tréninku a s nejmenší pravděpodobností se leknou 

neznámých podnětů. Naopak koně, kteří byli zřetelně aktivní v open field testu, se 

budou pravděpodobně chovat averzně, když budou odvedeni od ostatních koní, během 

tréninku nebo při dalším zacházení. Open field testy (nebo také aréna testy) proto 

mohou jednoduše být užitečné jako objektivní způsob identifikace jedinců, kteří jsou 

extrémní v rozmezí stupňů aktivity projevené v odpovědi na izolaci, a proto jsou 
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nejméně vhodní pro určitý typ tréninku (Seaman et al., 2002). 

Z hlediska reaktivity by neměli být terapeutičtí koně nepřiměřeně reaktivní. 

Neměli by nepřiměřeně reagovat na nové podněty nebo být náchylní k náhlým prudkým 

pohybům. Jakákoliv odchylka reaktivity v behaviorálních testech může naznačovat 

existenci stresové situace (Visser et al., 2001). Pokud jsou tyto odchylky zanedbány, 

mohou se stát potenciální příčinou nevhodného chování koně, což může následně 

ohrozit pacientovu bezpečnost. Dosud bylo publikováno jen několik studií zabývajících 

se měřením chování a reaktivity terapeutických koní a hodnocením, zda tato měření 

mohou být užita jako selekční kritérium (Anderson et al., 1999). 

2.4.4 Projevy stresu u koní 

U koní jsou čím dál častěji jejich majiteli a chovateli rozpoznávány potíže způsobené 

stresem. Ty mohou být způsobeny deficity v ustájení, krmení a tréninku nebo 

nedostatečnou přípravou na stresové situace jako např. nákladání a převoz koně, 

zákroky veterináře a kováře. Všechny tyto faktory následně ovlivňují výkon a zdraví 

koně. 

Hodnocení stresových reakcí je velmi obtížné, neboť jsou do nich zapojeny 

různé fyziologické soustavy (např. neuroendokrinní soustava, kardiovaskulární 

soustava), které ovlivňují stresové a tedy i behaviorální reakce (Herd, 1991). 

Všeobecně stres můžeme definovat jako reálné nebo předpokládané ohrožení 

duševní nebo fyziologické integrity jedince. Stresor narušuje homeostázu, na což tělo 

reaguje procesy, kterými se jej pokouší vrátit do původní rovnováhy. Stres však hraje i 

důležitou úlohu, co se týče učení a osvojování si efektivního způsobu chování (Manning 

a Dawkins, 1998). 

Některými fyziologickými odpověďmi organismu na stres jsou zvýšená tepová 

frekvence, zvýšená respirace, zvýšené koncentrace kortizolu, kontrakce sleziny, 

zvýšený průtok krve svalovinou, zvýšený metabolismus, pocení, dilatace bronchiol, 

zvýšená citlivost nervů zásobujících kosterní svalstvo a zvýšená mobilizace jaterního 

glykogenu a tukových zásob (Mariin aNankervis, 2002). 
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2.5 Huculský kůň 

2.5.1 Původ huculského koně 

Zjistit původ hucula není jednoduchou záležitostí a názory odborníků jsou rozdílné. 

Podle Lerche a Michala (1956) patří hucul k čistokrevným potomkům nordických 

ponyů, kteří se výborně adaptovali v horských podmínkách Karpat a v nejvyšších 

polohách se uchovali bez příměsi cizí krve. 

Někteří hipologové se domnívají, že hucul je ve své podstatě zakrnělý a 

zdegenerovaný arabský kůň přizpůsobený horským podmínkám. Podle kraniologických 

studií je však pravděpodobnější, že hucul je nejjižnější větví severního (nordického) 

koně, která se přizpůsobila karpatským klimatickým a půdním podmínkám (Štrupl, 

1983). 

Bláha (1977) píše, že původ hucula je odvozen od divokého koně severského, 

neboli nordického (Equus gracilit Ewart, 1904). Původ této skupiny je však 

fylogeneticky nejméně prozkoumán a může jít tedy pouze o varietu koně západního. 

Taktéž Dušek (1999) řadí hucula ke skupině koní severských - nordických. 

Misar (1992) je naopak názoru, že původ hucula není dostatečně exaktně prozkoumán, a 

proto je sporné, zda patří k plemenům stepního koně, nebo koně severního. Některé 

typy zdánlivě potvrzují, že jde o potomka nejzápadnější větve tarpana. Exteriérové 

charakteristiky naopak naznačují, že vliv severských koní byl rovněž významný. Není 

vyloučena ani možnost částečného míšení obou plemenných skupin. Tarpaních znaků se 

vyskytuje zdánlivě více, a proto je toto plemeno řazeno do skupiny koní orientálních, 

podskupina tarpanovitých koní. 

Hitrík (1987) má hucula za potomka tarpana (Equus gmelini Antonius, 1912), 

který přišel na začátku holocénu do uvolněného východoevropského areálu z Turanské 

nížiny jihozápadního Turkystánu (západ Turkménie a Uzbekistán). V Karpatech vznikla 

a stabilizovala se karpatská odnož horského poddruhu tarpana (Equus gmelini montanus 

Haeckel, 1938), známá jako horský tarpan karpatský, který byl autochtonním divokým 

horským koněm Karpat. 

Horský tarpan karpatský byl domestikován 4000-2000 let před naším 

letopočtem praobyvateli Karpat (Karpové), kteří ho dlohodobě lovili pro maso a chov. 
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Ještě v prvním století našeho letopočtu žil na jižních svazích Karpat, severně od břehu 

Dunaje, jak se můžeme dozvědět z historické zprávy římského přírodovědce G. S. Plinia 

st. v díle Historia Naturae. Domestikovaný horský karpatský kůň nesl všechny typické 

znaky svého předka. 

Ve své dřívější práci Hitrík (1967) uvádí jako nejmarkantnější důkaz tarpaního 

původu hucula existenci samostatného pásma výskytu autochtonního divokého lesního 

tarpana (Equus gmelini Antonius, subspecies silvatica Vetulani 1928) mezi Skandinávií 

a Karpaty, na celém území Polska, západní Ukrajiny, západního Běloruska a 

pobaltských krajů, což svědčí o tom, že vlastní Karpaty nemohly být souvislou jižní 

větví koně nordického. 

Leiský (2000) považuje hucula za nejpřímějšího potomka divokého koně 

evropského - tarpana, který byl ještě na počátku našeho letopočtu rozšířen i ve střední a 

částečně západní Evropě. Změnou biotopu a trvalým pronásledováním usedlými 

zemědělci se podařilo tarpana vyhubit. Poslední klisna byla ulovena na jižní Ukrajině 

roku 1879. Po tarpanovi se zachovala jediná úplná kostra v Zoologickém muzeu 

Akademie věd v Petrohradě a jedna lebka v institutu morfologie Akademie věd v 

Moskvě. Jediné co přetrvalo, jsou geny v krvi polodivokých potomků tarpana, z nichž je 

hucul jedním z nejčistokrevnějších. 

2.5.2 Chov huculského koně 

Huculský kůň se vyskytoval v dnešní podobě už u horských kmenů starých Dáků 

(Karpů) před několika tisíci lety dávno před slovanským osídlením Evropy, a to v celém 

oblouku Karpat. Menší koně typu hucula byli pravděpodobně používáni v horách 

k podpůrným bojovým činnostem Dáků. Ti nakonec v roce 105 našeho letopočtu ve 

válce s římskou armádou definitivně podlehli. Polodivoký chov pomenších koníků byl 

však nadále uchován v nezměněné podobě (Leiský, 2000). Hucul byl poté chován 

polodivoce a velice tvrdě na karpatských poloninách až do té doby, než se rakousko-

uherská armáda začala o hucula zajímat pro jeho kvality. 

V roce 1856 odborná komise ministerstva války zřídila první huculský hřebčín 

v Luczině (dnešní Rumunsko) a osadila ho deseti typickými huculskými (tzv. 

bukovinskými) klisnami. Hřebčín poté dočasně zanikl, ale v r. 1876 byl opět postupně 
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obnoven a rozšířen. Nový plemenný materiál tvořilo deset kobyl místního bukovinského 

rázu (Gajana, Kitka, Lučina, Kamjonka, Lukava, Žuravna, Magura, Tatarka a Bobejka) 

a 14 pepiniéru, zakladatelů známých kmenů a linií. Do chovu se dostali huculští hřebci 

několika (dnes už převážně vymřelých) kmenů, např. Stirbul, Myszka, Czeremosz či 

Taras (Leiský, 2000). 

Dobroruka a Kholová (1992) poznamenává, že v této době dostal hucul také své 

jméno, po Huculech. Ti si dodnes uchovali vlastní nářečí, tradiční kulturu a také 

původní typy domácích zvířat, nepříliš prošlechtěných, ale výborně přizpůsobených 

drsným podmínkám polodivokého chovu. Díky Huculům se hucul dochoval dodnes 

v téměř dokonalé čistotě. 

Hřebčín Luczina původně sloužil pro produkci vojenských soumarů pro armádu 

Rakousko-Uherské monarchie. Koně byli cvičeni na nošení beden s municí a dalších 

vojenských zařízení po nejneschůdnějších terénech. Jejich kvality se prokázaly až 

v první světové válce, kdy tito houževnatí a výkonní koně podávali výborné výkony 

nejen jako soumaři, ale i tahouni a koně jezdečtí, tedy v úlohách, pro které nebyli 

cvičeni. Je ovšem pravda, že Huculové své koně používali k jízdě stejně jako k polním 

pracem nebo nošení břemen. Hucul byl tedy původně všestranným koněm, což je 

v horských podmínkách nejvýhodnější. 

O chovu huculů v Luczině se zmiňuje také Štrupl (1983). Koně tam byli chováni 

tak, aby zůstali skromní, tvrdí, nenároční a snášeli skromné krmení a drsné klima. 

Z tohoto důvodu byla stáda huculů celoročně na pastvinách pod širým nebem. Pouze za 

studeného, větrného a deštivého počasí se zaháněli do lesa. Na podzim, když byli noční 

mrazy, zapalovali ošetřovatelé na pastvinách ohně, aby se koně mohli ohřát, a ráno je 

opět vyháněli na pastvu. Přes zimu byli ustájeni v otevřených volných stájích a 

přikrmovali se senem. Oves dostávali pouze plemeníci. Březí kobyly se hřebily bez 

pomoci lidí na pastvinách. 

Další rozvoj chovu huculského koně v Luczině se zastavil první světovou 

válkou. Po jejím skončení a rozpadu rakousko-uherské monarchie rozdělili huculské 

koně na základě mírových smluv státům, kterým bylo vráceno i území. Část huculských 

hřebců se dostala do severního Tyrolska jako náhrada za haflingy, část plemenného 

materiálu připadla po roce 1918 Československu, Polsku a Rumunsku. Maďarsko 

zůstalo bez chovu huculského koně (viz internetový odkaz3). 
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2.5.3 Chov huculského koně u nás 

Česká republika získala v roce 1922 celkem 33 chovných koní, které umístila 

v hřebčíně v Turja Remetech na Podkarpatské Rusi (zanikl před druhou světovou 

válkou). 

Po druhé světové válce, pod vlivem motorizace, nebyl o chov koní velký zájem. 

V roce 1950 učinilo ředitelství Státních lesů v Košicích pokus o obnovu chovu 

huculských koní na Muráňské planině (viz internetový odkaz3). Hřebčín měl produkovat 

koně pro potřeby lesů. Na severním a severovýchodním Slovensku bylo zakoupeno 100 

plemenných klisen typu hucula. Ze začátku se uplatňovala čistokrevná plemenitba, ale 

lesníci požadovali mohutnějšího koně. Přistoupilo se ke křížení s fjordem, haflingem a 

chladnokrevníkem. Výsledky křížení byly ale neuspokojivé a v osmdesátých letech se 

s čistokrevným chovem a křížením přestalo. Chov hucula zde zanikl až na několik kusů. 

Huculské klisny z Muráně byly rozprodány a uplatnily se při zakládání huculských 

chovů VŠV Košice, Hucul clubu v Praze a TANAPu (viz internetový odkaz4). 

V roce 1972 byl Svazem pro ochranu přírody a krajiny založen (TIS) Hucul 

Club, jehož účelem byla a stále je záchrana huculských koní z Muráně. K jejich 

záchranné akci se připojilo Polsko, Rumunsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko a 

Slovensko. 

V České republice je dnes hucul chován na několika farmách. Nejznámější je 

Hucul club Praha a Hucul klub Janova hora v Krkonoších. Mnoho koní také vlastní 

soukromí chovatelé. Všichni koně by měli být zapsáni v plemenné knize Asociace 

svazu huculských koní (ACHHK), kde se vede podrobná evidence (viz internetový 

odkaz4). 

Zároveň v Česku v současnosti probíhá šlechtitelský program, který 

spolupracuje s podobnými programy v ostatních zemích, kde je čistokrevný huculský 

kůň chován. Vytvářejí se tak podmínky k zachování tohoto plemene. V roce 1994 byla 

za tímto účelem založena Mezinárodní federace huculského koně HIF (Hucul 

International Federation), jejímž členem je také ACHHK (Machek a Roubalová, 2006). 
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2.5.4 Předpoklady využití huculského koně v hipoterapii 

2.5.4.1 Chody huculského koně 

Hucul je dlouhověký kůň s tvrdou tělesnou konstitucí a s dobře vyjádřeným typem. 

Tělesný rámec má spíše delší linie a postoj je korektní. Hucul patří k pozdním 

plemenům a dospívá v 5-6 letech. Plně výkonný zůstává až do 25 let a nebývá 

výjimkou, že se dožije 30 let i více. Kohoutková výška huculů se pohybuje mezi 134-

144 cm. Chody jsou kratší a pravidelné a v terénu se hucul pohybuje velmi jistě a 

obratně (viz internetový odkaz5). 

Koubek (1937) píše, že u hucula je oceňována jeho nenáročnost a skromnost, 

stejně jako neobyčejná obratnost na cestách pro jiného koně neschůdných. Rozmanité 

jsou také možnosti využití tohoto koně - k tahu, pod sedlo, jako soumara. Dobroruka a 

Kholová (1992) se zmiňují o huculovi jako o koni nepřekonatelném ve zdolávání 

strmých horských svahů, který si poradí s každou překážkou či nástrahou na cestě. Je 

přímo mistrem v brodění dravými horskými toky s kamenitým dnem a dokonce i 

po nezpevněné suti se pohybuje obezřetně a lehce jako koza. V těžkém terénu se 

vyrovná i osvědčeným mulám. 

„Huculští koně jsou u nás užívání v hipoterapii při rehabilitaci nervových a 

pohybových anomálií i při nápravě vady řeči. Drobný krok i klus huculů masíruje 

jezdcům svaly. Koně tohoto plemene se navíc dokonale orientují v terénu. Vynikají 

stabilitou na kluzkém, blátivém i zamrzlém povrchu." (Vogeltanz a Tetzeli, 1997, s. 41) 

2.5.4.2 Charakter a temperament huculského koně 

Dle různých autorů má huculský kůň většinou dobrý charakter, je psychicky vyrovnaný, 

klidnějšího temperamentu a díky odlišnému způsobu chovu po několik staletí se 

u tohoto koně vyvinul nejen osobitý vzhled, ale i výjimečná povaha. Při dobrém 

zacházení bývá zpravidla učenlivý, pracovitý a vytrvalý. 

Moucha (1995) huculy popisuje jako koně veskrze dobrácké a mírné, i když 

s individuálně vstupující dávkou tvrdohlavosti, vzdorovitosti, ale také určitým 

čtveráctvím a především přítulností k lidem i domácím zvířatům. 

Do dnešních dob si zachoval hucul ve své povaze a chování mnoho prvků 

odvíjejících se od stádového způsobu života. Pro svou povahu, houževnatost a 
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temperament byl tento kůň již v polovině minulého století zařazen do chovného 

programu zemských chovů rakousko-uherského mocnářství. Huculský kůň se v moderní 

době ukázal být nejen všestranným pracovním koněm, ale také vyhledávaným 

kontaktem s přírodou (Moucha, 1995). 

Nováková a Leiský (1998) uvádějí, že každý hucul je značně vyhraněné 

individuum, jehož psychologii a charakter je třeba znát a respektovat. Mnohdy hucul ví 

mnohem lépe než člověk co a jak, např. při lezení do kopce a sestupu ze stráně. Hucul 

však někdy může mít také tendenci vyhnout se tomu, co ho nebaví a pak je nutné 

odhalit, zda nepředstírá nemohoucnost, únavu nebo zranění. 

Hucul je svým způsobem ctižádostivý a je uvědomuje si, když něco udělá dobře 

nebo špatně. Přirozenými, účelnými a přímo nutnými stresy jsou např. dočasné 

působení chladu pro zachování schopnosti termoregulace, tělesné zátěže (např. při 

terénních pochodech), ale i kontakt s rušivými činiteli prostředí (auta, hlukové podněty). 

Jejich působení by však nemělo být neočekávané a dlouhodobé. Podle Novákové a 

Leiského (1998) prakticky neexistuje hucul, který by byl od narození vybavený 

špatnými charakterovými vlastnostmi. Záludnost a agresivita bývají spíše výsledkem 

špatného nebo nerozumného přístupu člověka. 

Hucul chovaný v dobrých podmínkách je povážován Novákovou a Leiským 

(1998) za ideálního partnera při fyzické a psychické rehabilitaci člověka a jedinečného 

pomocníka realizace integrovaného životního stylu. Tato skutečnost je základem využití 

hucula v moderní společnosti v hipoterapii, jezdecké turistice, strážní službě a 

v ekologicko-etické výchově, zejména mladých lidí. 
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3 METODIKA 

3.1 Metody 

Experimentální testování reaktivity koní na podněty v prostředí 

3.1.1 Pretest 

Před provedením samotného experimentu byl proveden pretest. Do nej bylo po 

konzultaci se zkušenými ošetřovateli vybráno celkem deset objektu, ktere y u one 

potenciálně mohly vyvolat strach, pokud by s nimi přišel do kontaktu. V rámci tohoto 

pretestu byl experiment proveden izolovaně se šesti koňmi. 

Cílem bylo zjistit: 

1) které ze stimulů by byly nejlépe použitelné (kůň vykazuje reakci, která není 

extrémní, ale nejde ani o nevšímavost ke stimulu), 

2) jak stimuly co nejvhodněji prezentovat, 

3) v jakém pořadí stimuly prezentovat, 

4) správné načasování experimentu. 

Data z pretestu nejsou v této práci uvedena. 

3.1.2 Testované objekty 

Prasátko - pohyblivá hračka vydávající chrochtavé zvuky, velikost 15x22 cm (viz 

příloha, obr. 9.1). 

Zrcadlo - místo klasického zrcadla byla při experimentu použita zrcadlová fólie 

o velikosti 45x80 cm, která byla nalepena na dřevěnou plochu (viz příloha, obr. 9.2). 

Deštník - průměr 105 cm (viz příloha, obr. 9.3). 

Balon - průměr 14 cm (viz příloha, obr. 9.4). 
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3.1.3 Průběh experimentu 

V rámci testu byly koním prezentovány čtyři nové podněty. Na zem byl umístěn kus 

kartónu o velikosti cca 130x60 cm, kůň k němu byl přiveden a byl mu ponechán 

dostatek času, aby si na karton zvykl. Pokud byl kůň klidný a neprojevoval o něj žádný 

zájem, byl započat experiment. Kartón zůstal na zemi před koněm během celého 

experimentu, aby bylo zamezeno případným reakcím na jeho přesouvání. Všechny 

prezentované objekty včetně kartonu byly od koně vzdáleny cca 1,5 až 2 m. 

První podnět, chodící a zvuky vydávající prasátko, byl prezentován na 

kartonovém papíru, který sloužil jako podkladová plocha, na které se mohla hračka 

pohybovat. Prase bylo spuštěno a umístěno na karton po dobu 20 sekund. Po uplynutí 

tohoto času bylo prase zastaveno a odklizeno stranou, aby na něj kůň neviděl. Pak byl 

koni ponechán dostatek času na zklidnění. Poté mu bylo představeno zrcadlo, asistent se 

ke koni přiblížil se zrcadlovou plochou, která mu umožňovala vidět svůj vlastní obraz, a 

po dobu 20 sekund nechal tento podnět na koně působit. Po dalším dostatečném čase 

na zklidnění reakcí byl prezentován třetí stimul, barevný deštník. Asistent stál před 

koněm a držel deštník před sebou v úrovni pasu. Pak ho otevřel směrem ke koni a 

pomalu jím otáčel. Deštník zůstal také otevřený po dobu 20 sekund. 

Jakmile se kůň zklidnil, přešlo se k poslednímu stimulu, tedy barevnému míči. 

Asistent se s ním v ruce přiblížil ke koni a zůstal před ním stát asi 1,5-2 m. Po dobu 20 

sekund vyhazoval míč do vzduchu. Reakce koně na všechny prezentované stimuly byly 

zaznamenány digitálním fotoaparátem. Tato krátká videa pak byla analyzována a 

ohodnocena podle stupnice (tab. 3.1). Žádný z prezentovaných objektů se koně 

nedotknul, bylo jim ale umožněno se k objektům přiblížit a dotknout se jich. Během 

testování reaktivity s koňmi zacházela vždy stejná osoba, která s nimi předtím nebyla 

v bližším dlouhodobějším kontaktu. Tím byla zajištěna konzistence zacházení s koňmi a 

zároveň bylo zamezeno ovlivnění reakcí koní přítomností jim známých osob. 

3.1.3.1 Opakování experimentu 

Reaktivita koní na objekty u experimentální i kontrolní skupiny byla testována dvakrát 

s časovým odstupem 14 dní. Huculští koně pak byli testování potřetí s figurantem 

na hřbetě. 
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3.1.3.2 Prostředí experimentu 

Aby mohly být prověřeny jen reakce na dané stimuly, pokoušeli jsme se zvířata testovat 

v neutrálním kontextu. Testy byly prováděny v prostředí, které bylo koním známo, buď 

uvnitř (krytá jezdecká hala) nebo venku tak, aby během experimentu testované zvíře 

nemělo na dohled jedince svého druhu. 

3.1.3.3 Hodnocení reakcí koní 

Hodnocení reakcí (Anderson, 1999) bylo doplněno o známku 0 pro případ nulové 

reakce koně na podnět. Jako reakce nebyla hodnocena zvědavost koně a jeho 

přibližování se k objektu, tzn. byly počítány jen kroky při couvání a ustupování 

do strany. 
Tab. 3.1 Stupnice k hodnocení reaktivity koně na jednotlivé podněty 

Bodování )efinice chování 

)ez reakce 

1 
žádný pohyb nohou, dochází k vyvalování očí, pohybu usi, hlasové projevy, 

rozhlížení se kolem 

2 
žádný pohyb nohou, reakce jako v bodě 1, navíc trhnuti, pohozem 

hlavou/krkem 

3 pohyb nohou (1-4 kroky), jakákoliv reakce z bodu 2 

4 pohyb nohou (5-12 kroků), jakákoliv reakce z bodu 2 

5 
jakékoliv poskočení (kdy jsou alespoň dvě nohy nad zemi), jakakoliv reakce 

z bodu 2 
(Podle Anderson et al., 1999) 
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3.1.3.4 Etika experimentu 

Všichni koně, kteří byli zahrnuti do experimentu, byli v dobré zdravotní kondici. 

Nastavení testu bylo vytvořeno tak, aby se během experimentu předešlo jak zranění 

koní, tak i lidí, kteří se ho zúčastnili. 

3.1.3.5 Statistické zpracování dat 

Pro testování nulových hypotéz jsem použila víc statistických metod. Vliv jedné závisle 

proměnné na nezávisle proměnnou byl hodnocen analýzou rozptylu jednoduchého 

třídění (One-Way ANOVA). V případě, že data neměla shodný rozptyl a normální 

rozdělení reziduí, byl použit neparametrický Kruskal-Wallisův test a jako 

mnohonásobný porovnávací test Kruskal-Wallisův Z test. Vliv dvou a více faktorů 

na závisle proměnnou byl hodnocen GLM ANOVOU, kdy všechny nezávisle proměnné 

měly fixní efekt. 

GLM ANOVA byla použita místo vícerozměrné ANOVY z toho důvodu, že 

data obvykle nesplňovala normalitu reziduí a shody rozptylů ani po transformaci 

logaritmem, resp. odmocninou. Jako mnohonásobný porovnávací test u GLM ANOVY 

byl použit Tukey-Kramerův test. Bylo-li potřeba vyloučit signifikantní vliv některé z 

proměnných na zkoumané proměnné, byla použita analýza kovariance (GLM 

ANCOVA) s jedním či vícero kovariáty. Závislost dvou spojitých proměnných byla 

hodnocena neparametrickým Spearmanovým korelačním koeficentem, pokud bylo třeba 

odfiltrovat vliv další z proměnných, byl použit Spermanův parciální korelační 

koeficient. 

Veškerá analýza byla provedena na 95% hladině významnosti ve statistickém 

softwaru NCSS 2004 (Hintze 2004). Pokud tedy byla dosažená hladina testu < 0,05, pak 

byla nulová hypotéza zamítnuta. 
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4 VÝSLEDKY 

Ze studií, které se v minulosti zabývaly měřením reaktivity a temperamentu koní, lze 

usoudit, že je možné reaktivitu koně hodnotit a na základě výsledků testu na nové 

podněty pak následně vybrat vhodného jedince pro daný účel. Záměrem této práce bylo 

zjistit, do jaké míry se huculští koně využívaní k hipoterapii a výcviku dětí liší 

v reaktivitě od koní využívaných k rekreačnímu ježdění a zda na případný rozdíl mají 

vliv i další faktory, jako věk, pohlaví koně apod. Experiment byl uskutečněn v průběhu 

ledna až března 2009 a bylo otestováno celkem 39 koní. 

4.1 Srovnání reaktivity huculských a rekreačních koní 

Obecně lze konstatovat, že huculští koně vykazovali v obou testech nižší reakce než 

koně využívaní k rekreačnímu ježdění (p<0,0001) - viz. tab. 4.1, graf 4.1. 

Tab 4.1 Reaktivita koní na jednotlivé předměty (GLM ANOVA; ct=0,05). Barevně 

označené hodnoty jsou signifikantní na 95% hladině významnosti. 

Faktor 
Průměrná 

Reaktivita 

A: Hucul+Rekr. <0,0001 

B: Test <0,0001 

Interakce AB 0,7876 

Prasátko Zrcadlo Deštník Balon 

0,0001 0,1386 0,0068 0,0146 

0,0138 <0,0001 0,0141 0,0255 

0,6958 0,2624 0,8698 0,3559 
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(.raf 4.1: Průměrné hodnoty reaktivity hueulských koní a koní používaných k 

rekreačnímu ježdění při prvním (I) a druhém (II) testování na jednotlivé předměty 

a jejich průměr. Odchylky značí střední chybu průměru. Odlišná písmena na sloupci 

značí statisticky signifikantní rozdíl (GLM ANOVA Tukey-Kramer Test). 

4.1.1 Reaktivita koní na jednotlivé předměty 

Reaktivita obou skupin testovaných koní se předmět od předmětu lišila (p<0,0001) 

kromě zrcadla, na které obě skupiny reagovaly shodně. U druhého testu jsme 

zaznamenali u obou skupin koní pokles reakcí, a to u všech předmětů (viz. tab 4 1 graf 
4.1). • • ' 6 

Zatímco reakce u rekreačních koní na jednotlivé předměty (konkrétně prasátko a 

mic) byly shledány jako rozdílné, u koní huculských se tyto hodnoty výrazně nelišily. 

Nejm/s, reaktivita u obou testovaných skupin byla zaznamenána u balonu (viz. graf 
4 Z t T * 

J i s t i 1 jsme, že průměrná reaktivita na prezentované předměty se u obou typů koní 

(p<0,0001) a koně huculští reagovali na jednotlivé předměty méně než koně 
rekreační (p<0,0001). 
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4.1.2 Význam plemene ve vztahu k reaktivitě 

Další možnou příčinou zvýšené reaktivity mohl být vliv plemene, což bylo prokázáno 

pomocí testu GLM ANCOVA se dvěma fixními faktory (p=0,0002). Do tohoto testu 

byla zařazena celkem čtyři plemena koní (polokrevník1, plnokrevník, český 

teplokrevník, huculský kůň), tedy celkem 36 koní. Plemena se signifikantně lišila 

ve svých reakcích na prasátko a zrcadlo (viz. tab. 4.2). 

Tab 4.2 Vliv plemena koní na reaktivitu na jednotlivé předměty (GLM ANCOVA, 

a=0,05). Barevně označené hodnoty jsou signifikantní na 95% hladině významnosti. 

Faktor 
Průměrná 

Reaktivita 
Prasátko Zrcadlo Deštník Balon 

Plemeno 0,0002 <0,0001 0,0348 0,0604 0,1934 

Test 0,0007 0,0813 0,0001 0,3731 0,2358 

Interakce 0,937 0,9979 0,7252 0,1509 0,2345 

'Polokrevník je jedinec, který má nejméně 50% krve plnokrevníka a pochází z teplokrevné klisny. Pro 
potřeby výzkumu byl zařazen jako plemeno. 

39 



Zrcadlo I Deštník | Balon 

Huculové 

Prasátko | Zrcadlo | Deštník | Balon 

Rekreační ježdění 

Graf 4.2: Průměrné reaktivita huculských koní a koní využívaných k rekreačnímu 

jezdění na jednotlivé předměty. Odchylky značí střední chybu průměru. Odlišná 

písmena na sloupci značí statisticky signifikantní rozdíl (GLM ANCOVA Tukey-

Kramer Test; a=0,05). 

4.1.3 Další možné faktory ovlivňující reaktivitu 

4.1.3.1 Vliv věku na reaktivitu koní 

Věk koní zastoupených v obou skupinách se pohyboval v rozmezí 5-24 let. Pomocí 

parciálního korelačního koeficentu s kovariančními proměnnými jsme zjistili, že vliv 

věku byl signifikantní jen v případě prasátka (R=-0,17). Přitom platí, že se reaktivita se 
zvyšujícím věkem snižovala. 

4.1.3.2 Pohlaví koně 

V testovaném vzorku bylo zastoupeno celkem 22 kobyl, 15 valachů a 2 hře 

statistických důvodů byli hřebci sloučeni s valachy. Po odstranění vlivu typu 
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testu pomocí kovariančního faktoru bylo zjištěno, že pohlaví koně nemělo signifikantní 

vliv na jeho průměrnou reaktivitu. 

4.1.3.3 Reaktivita huculů z hlediska využití (hipoterapie versus výcvik dětí) 

Skupina huculských koní zahrnovala 11 koní hipoterapeutických a 8 koní využívaných 

k výcviku dětí. Mezi těmito dvěma skupinami koní nebyl nalezen žádný významný 

rozdíl v jejich reaktivitě. 

Graf 4.3: Průměrné hodnoty reaktivity huculských koní určených k hipoterapii 

(H) a výcviku (V) u prvního (I) a druhého (II) testu na jednotlivé předměty a jejich 

průměr. Odchylky značí střední chybu průměru. Odlišná písmena na sloupci značí 

statisticky signifikantní rozdíl (GLM ANOVA Tukey-Kramer Test; a=0,05). 
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5 DISKUSE 

5.1 Srovnání reaktivity huculských a rekreačních koní 

V minulosti bylo uskutečněno jen několik studií, které zkoumaly reaktivitu 

hipoterapeutických koní a testovaly ji ve známém prostředí pomocí nových podnětů. 

Anderson et al.( 1999) prověřoval reaktivitu terapeutických a neterapeutických koní na 

tři různé nové stimuly a hledal vztahy mezi průměrnou reaktivitou koní, stresovými 

projevy a hodnocením temperamentu koní instruktory. Zjistil, že více jak 60 % koní 

s nejvyšší průměrnou reaktivitou byli koně terapeutičtí a též kůň s nejvyšší průměrnou 

reaktivitou byl využíván v hipoterapii (nezohlednil plemennou příslušnost koní). V této 

studii bylo zjištěno, že huculští koně využívaní k hipoterapii a výcviku dětí vykazovali 

výrazně nižší průměrnou reaktivitu než koně rekreační (viz graf 4.1, tab. 4.1). Huculští 

koně jsou známí pro svou klidnou a dobráckou povahu (viz kap. 2.5.4.2), což souhlasí 

se zjištěním Andersona et al. (1999). U koní testovaných Andersonem nebyl 

instruktory pravděpodobně při výběru koní na hipoterapii kladen důraz na nízkou 

reaktivitu ale na jiné kvality koně (např. pravidelnost chodu). 

5.1.1 Reaktivita koní na jednotlivé předměty 

Při bližším prozkoumání reakcí koní na jednotlivé rušivé předměty, jsme zjistili, že 

u huculů byly průměrné reakce na všechny objekty poměrně vyrovnané a reagovali na 

všechny objekty vyjma zrcadla méně než koně rekreační (viz tab. 4.1), jejichž reaktivita 

na prasátko byla signifikantně vyšší než na balon (viz graf 4.2). Rozdílnost těchto 

hodnot mezi skupinami mohla být zapříčiněna výcvikem, neboť koně huculští jsou na 

rozdíl od koní rekreačních před zařazením do provozu podrobováni speciálnímu 

výcviku (viz kap. 2.2.2). Zvýšená reaktivita rekreačních koní na prasátko 

pravděpodobně vychází z přirozených únikových reakcí koně. Christensen et al. (2005) 

se zmiňuje, že visuální (v této práci barva a pohyb objektu) a zvukové stimuly u koně 

vyvolávají chování, které má za úkol tyto podněty eliminovat (strachové reakce, únik, 

apod). Spojení těchto dvou stimulů zřejmě reakci umocňuje. 
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5.1.2 Význam plemene ve vztahu k reaktivitě 

Stanovená hypotéza, že plemeno koní nemá vliv na reaktivitu byla vyvrácena jako 

nepravdivá (viz. tab. 4.2). Při testování vlivu plemene na reaktivitu koní, byla u českých 

teplokrevníků a polokrevníků zjištěna vyšší reaktivita, zatímco reaktivita plnokrevníků 

byla neočekávaně srovnatelná s reaktivitou huculů (viz příloha 8.5 graf 8.5). Vzhledem 

k malému zastoupení koní plemen plnokrevníka a polokrevníka je nutno dodat, že 

výpovědní hodnota údajů může být tímto snížena. Plnokrevníci jsou všeobecně 

považováni za vysoce temperamentní koně a u polokrevníků je tomu obdobně. Lloyd et 

al. (2008) zkoumal potenciální osobnostní rozdíly mezi osmi různými plemeny koní 

metodou hodnocení osobnosti koně (koni jsou připisovány subjektivní skóre u 

jednotlivých vlastností). Plnokrevník v této studii dosáhl nejvíce bodů ve vlastnostech 

bojácnost a podrážděnost. Naproti tomu český teplokrevník je v literatuře popisován 

jako kůň s vyrovnanou povahou a přiměřeným temperamentem. Charakteristiky těchto 

dvou plemen nekorespondují s našimi výsledky, a proto by bylo přínosné uvedenou 

problematiku lépe prozkoumat na větším počtu koní. 

5.1.3 Další možné faktory ovlivňující reaktivitu 

Další faktory, které mohly ovlivnit reaktivitu, byly věk, pohlaví a využití huculských 

koní. Vliv žádného ze zmíněných faktorů však nebyl prokázán. 

5.1.3.1 Vliv věku na reaktivitu koní 

Ke zjištění korelace věku s reaktivitou byla použita lineární regrese. Následně byl určen 

koeficient determinace (KD), který vyjadřuje přesnost použitého testu. KD se při obou 

testech blížil 0, což poukazuje na fakt, že lineární závislost mezi věkem a reaktivitou je 

velmi nízká. Abychom mohli vyloučit potenciální vliv věku na reaktivitu, bylo by třeba, 

aby byl v každé věkové kategorii zastoupen větší počet koní. 

5.1.3.2 Pohlaví koně 

Vliv pohlaví jsme shledali jako nesignifikantní u všech prezentovaných předmětů. 

Zastoupení kobyl a valachů bylo poměrně vyrovnané (22 kobyl, 15 valachů a 2 hřebci). 
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Ze statistických důvodů byli hřebci sloučeni s valachy. Hřebci (obecně 

temperamentnější než valaši) patřili ke skupině koní rekreačních. Vzhledem k jejich 

počtu se ve výsledcích případná zvýšená reaktivita neprojevila. Valaši jsou všeobecně 

považováni za vyrovnané, neboť kastrací se vliv hormonů na jejich chování značně 

omezuje. V době experimentu (zimní období) nebyly kobyly sexuálně aktivní, a proto 

se na našich výsledcích neprojevila jejich typická náladovost provázející říji. 

5.1.3.3 Reaktivita huculů z hlediska využití (hipoterapie versus výcvik dětí) 

Koně určeni na hipoterapii jsou podrobeni přísnějšímu výběru a následně i tréninku než 

koně určení k výcviku dětí. Na základě těchto poznatků jsme předpokládali, že se 

huculští koně určení k hipoterapii budou chovat klidněji než koně určení k výcviku. 

Tento fakt však nebyl statisticky prokázán. Podobnost výsledků u obou skupin lze 

vysvětlit obdobnou tréninkovou náplní huculských koní v dané stáji. 

5.1.3.4 Testování huculských koní s figurantem na hřbetě 

Koně huculští byli potřetí testováni na předměty s figurantem na hřbetě, abychom si 

ověřili, jak by na ně po tréninku reagovali v praktické situaci tzn. při hipoterapii. 

Reakce koní ve většině případů byly minimální a dokonce se i nepatrně snížily ve 

srovnání s druhým testem, u něhož reakce koní už tak byly nízké (viz příloha 8.6 graf 

8.6). Na pokles v tomto případě mohly mít vliv dva faktory, a to předchozí testování či 

přítomnost figuranta. 
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6 ZÁVĚR 

1) Na základě výsledků můžeme konstatovat, že reaktivita huculských koní 

využívaných k hipoterapii a výcviku dětí je prokazatelně nižší než u koní využívaných 

k rekreačnímu ježdění. 

2) Hypotéza, že reaktivita koní na prezentované předměty je stejná, byla vyvrácena jako 

nepravdivá. Rozdílnost reaktivity koní na předměty byla s velkou pravděpodobností 

způsobena různorodostí objektů. 

3) Výsledky získané statistickou analýzou prokázaly vliv plemene na reaktivitu koní. 

Vzhledem k malému zastoupení u plemen plnokrevníka a polokrevníka mohla být 

výpovědní hodnota získaných údajů snížena. Pro získání lepší korelace by v dalším 

experimentu bylo vhodné zvýšit počet koní těchto dvou plemen. 

4) Vliv věku na reaktivitu koní nebyl potvrzen, což pravděpodobně mohlo být 

způsobeno nízkým počtem koní v různých věkových kategoriích. Z tohoto důvodu by 

bylo vhodné uskutečnit následující experiment s větším zastoupením koní 

v jednotlivých věkových skupinách. 

5) Pohlaví bylo shledáno jako statisticky nevýznamný faktor u všech prezentovaných 

předmětů. Za možnou příčinu můžeme považovat roční období, ve kterém byl 

experiment uskutečněn. Aby byla vyloučena souvislost říje u kobyl s jejich reaktivitou, 

bylo by žádoucí provést podobný experiment v tomto období. 

6) Reaktivita huculských koní využívaných v hipoterapii nebyla statitisticky významná 

v porovnání s huculskými koňmi určenými k výcviku dětí. Podobná reaktivita u obou 

skupin je pravděpodobně způsobena obdobným výcvikovým programem. 

7) Poznatky z této studie potvrzují, že huculští koně jsou z hlediska reaktivity vhodní 

k využití v hipoterapii. 
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SUMMARY 

This thesis experimentally tested the reactivity of 39 horses from which there were 19 

huzuls, 10 Czech warmblood horses, 1 Noriker, 1 crossbreed of thoroughbred and 

Lipizzaner horse, 1 coldblood horse, 3 half-blood horses and 4 thoroughbreds. The 

objective of the thesis was to compare the reactivity of Huzul horses used for 

hippotherapy and training of children with a control group of horses used for 

recreational riding, and asses the suitability of huzul horses for use in hippotherapy 

from a reactivity point of view. During the test horses were presented with four objects 

(a moving and vocalizing toy of piglet, a mirror, an umbrella and a ball). Each of those 

was presented to the horse for 20 sec. The reactions of the horses to each of the objects 

were evaluated and used to calculate an avarage reactivity score for each horse. Based 

on the results of the statistical analysis, it was shown that the reactivity of the huzul 

horses used in hippotherapy and training of children was lower than that of the control 

group. 

Key words 

huzul horse / hippotherapy / reactivity / research / experiment 
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Příloha 8.5 

Graf 8.5 Průměrné hodnoty reaktivity rekreačních koní pro čtyři plemena (český 

teplokrevník, polokrevník, plnokrevník, hucul) na jednotlivé předměty a jejich 

průměr. Odchylky značí střední chybu průměru. Odlišná písmena na sloupci značí 

statisticky signifikantní rozdíl (GLM ANCOVA Tukey-Kramer Test; a=0,05). 
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Příloha 8.5 

Graf 8.6 Průměrné hodnoty reaktivity huculských koní na jednotlivé předměty a 

jejich průměr při opakovaných experimentech. 

Odchylky značí střední chybu průměru. Odlišná písmena na sloupci značí statisticky 

signifikantní rozdíl ( Kruskal-Wallisův Z Test; a=0,05). 
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