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A B S T R A K T 

V dnešním světě plném spěchu a chaosu se stále častěji setkáváme s lidmi, kteří trpí 

zdravotními potížemi, se kterými si mnohdy ani medicína nedokáže poradit. A právě 

zde se uplatňují alternativní metody jako např. hipoterapie, přestože to řada z nás ani 

neví. 

Člověk pomocí koně vybudoval civilizaci a stejně tak i pomocí koně - léčitele a 

léčebného ježdění se snaží zbavit problémů, které si sám působí současným životním 

stylem. Proto je nutné, aby byl tento zvláštní obor podporován, dostal se do podvědomí 

širší veřejnosti a tím se rozšířili možnosti využití koně v dnešní společnosti. 

Ve své bakalářské práci bych ráda zdůraznila význam a důležitost koně v životě člověka, 

nejen z hlediska jeho využití v práci a zejména ve sportu, tak jak tomu je dnes, ale 

naopak i z hlediska léčitelského, které u nás není ještě tolik známé. Předtím, než se však 

kůň stal léčitelem, doprovázel člověka po jeho boku na dlouhé cestě a stal se jeho 

nepostradatelným pomocníkem v mnoha odvětvích. Tuto společnou cestu koně a 

člověka jsem se pokusila přiblížit v následující práci, abychom nezapomínali na to, jak 

důležitou roli kůň v životě člověka zastával, zastává a vždy zastávat bude. 

K L Í Č O V Á S L O V A : 

• kůň 

• soužití 

• význam 

• léčebné ježdění 



A B S T R A C T 

Nowadays, in this accelerated world full of chaos, each time more we meet people who 

suffer hcalth problems which even the modern medicín is not ablc to resolve. And just 

there is the moment to employ these alternative methods such as a hippotherapy, for the 

moment not well known yet. With the help of a horše the human built the civilization 

and also now we look for again its help through therapeutic riding to resolve the health 

problems caused by the actual life style. It is important to support this speciál branch so 

it reaches the conscience of the wider population and therefore to extend the posibilities 

of the use of a horše in the modern society. 

In m y c s s u y I w o u l d 1 i k e t o e m p h a s i z e the i m p o r t a n c e o f a h o r š e in t h e h u m a n ' s l i f e . 

not only in the working and a sport way of use, which is quite common today, bul also 

in the healing perspective, not as known yet in our country. However, before a horše 

started to help people with their health problems, it has had walked along with him a 

long way and il became his indispcnsable helpmate in many branches. In my work I 

want to approximate this common way through of a human and a horše so that we shall 

not forget how important role had, has and always will have a horše in our liťes. 

K E Y W O R D S : 

• horše 
• living together 
• meaning 

• therapeutic riding 



Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Prof. RNDr. 

Lubomíra Haněla, CSc. a že jsem citovala všechny použité informační zdroje. 

Praha, 29. června 2009 

podpis 



Poděkování 

Ráda bych poděkovala všem, kteří mě podporovali a pomáhali mi při vypracovávání 
této prácc. 
V prvé řadě bych chtěla poděkovat Prof. RNDr. Lubomíru Hanelovi za vedení 
konzultací spojených s přípravou bakalářské prácc. 
Dále děkuji MUDr. Zamrazilové za jej í cenné rady v oblasti hiporehabilitace. 
Velké poděkování patří i mé sestře za pomoc s jazykovým překladem a stejně tak 
i Václavu Rcvcndovi za pomoc s grafickou úpravou teto práce. 
V neposlední řadě chci poděkovat svému příteli za jeho velkou trpělivost a podporu. 



Obsah 
1 Úvod 8 

1.1 Význam koně v životě člověka 8 
1.2 Význam hipoterapie 9 
1.3 Cíl práce ' 0 

2 Přehled literatury II 
2.1 Kůň jako živočišný druh I1 

2.1.1 Zařazení koně v živočišném systému 11 
2.1.2 Vývoj koně 1 • 

2.1.2.1 Fylogenetický vývoj lichokopytníků 13 
2.1.2.2 Vlastní vývoj koní 14 

2.1.3 Plemena koní 18 
2.1.4 Chov koní v ČSR a v ČR 24 

2.1.4.1 Historický vývoj chovu 24 
2.1.4.2 Řízení chovu a jeho organizace 30 
2.1.4.3 Plemena koní v ČR 32 

2.1.5 Tělesné vlastnosti koní 35 
2.1.5.1 Stavba těla koně 36 
2.1.5.2 Pohyb koně 38 

2.2 Soužití koně s člověkem 41 
2.2.1 Kůň jako lovné zvíře 41 
2.2.2 Zdomácnění koně 42 
2.2.3 Využití koně v práci 43 
2.2.4 Využití koně ve válečnictví 46 
2.2.5 Využití koně ve sportu 48 

2.2.5.1 Sportovní jezdecké soutěže 50 
2.2.5.1.1 Drezurní ježdění 50 
2.2.5.1.2 Skokové ježdění 52 
2.2.5.1.3 Všestranná způsobilost 54 
2.2.5.1.4 Westernové ježdění 56 
2.2.5.1.5 Voltiž 59 
2.2.5.1.6 Distanční jízdy 60 

2.2.5.2 Soutěže spřežení 61 
2.2.5.3 Jezdecké hry 63 
2.2.5.4 Dostihy 64 
2.2.5.5 Jiné jezdecké využití koně 67 

2.3 Léčebné ježdění 67 
2.3.1 Vymezení pojmů a účel léčebného ježdění 67 
2.3.2 Historie léčebného ježdění 69 
2.3.3 Rozdělení hiporehabilitace 72 

2.3.3.1 Hipoterapie 72 
2.3.3.2 Pedagogicko-psychologické ježdění 74 
2.3.3.3 Sportovní ježdění handicapovaných 76 

2.3.3.3.1 Paradrezura 77 
2.3.3.3.2 Para vol tiž 78 

2.3.4 Prostředky hiporehabilitace 79 
2.3.4.1 Kůň pro hiporehabilitaci 79 
2.3.4.2 Výstroj pro hiporehabilitaci 81 
2.3.4.3 Zařízení pro hiporehabilitaci 82 

3 Závěr 83 



4 Seznam literatury 84 
4.1 Tištěná literatura 84 
4.2 On-line literatura 
4.3 Použité obrázky 91 

Příloha I : Kůň jako živočišný druh I 
Příloha 2 : Soužití koně s člověkem VI 
Příloha 3 : Léčebné ježdění 



1 Úvod 

1.1 Význam koně v životě člověka 
Stejnč tak jako v minulosti i dnes má kůň pro člověka obrovský význam. Již od 

pradávna je kůň součástí lidského života, ať už člověku sloužil nejprve jako potrava 

nebo po zdomácnění byl využíván k práci v zemědělství, v boji proti nepřátelům 

a jiných odvětvích. Stejně jako dnes byl před mnoha sty lety zdrojem zábavy 

a sportovních soutěží. Zkrátka bez koně by se historie lidstva nemohla vůbec psát. 

Málokterý vztah má v životě člověka takový význam jako právě vztah člověka a koně. 

Vždyť kůň člověka doprovází po jeho boku již více než 6 tisíc let. Od té doby, co byl 

kůň domestikován, se stal pro člověka nepostradatelným pomocníkem. Jak už jsem 

zmínila, nejprve ho člověk lovil kvůli masu a kůži, poté byl zvířetem tažným a později 

ho člověk využíval jako koně jezdeckého, ať už ve válce, nebo jak tomu je zejména 

dnes, ve sportu. Využití koně je a vždy bylo velmi rozsáhlé a zároveň prošlo různými 

historickými etapami vývoje. 

Dnes se často může zdát, že vlastnit koně je jakýsi módní trend, což na jednu stranu 

pravda je, avšak na stranu druhou se může jednat o únik člověka z dnešního světa plném 

stresu a spěchu. Člověk v koni hledá klid, uvolnění a naplnění citového života. Znovu se 

navrací ke zvířeti, které se tolik podílelo na vývoji lidské společnosti. 

Nejen na poli válečném či zemědělském sehrával kůň důležitou roli, ale také v oblasti 

umění, kdy se stal inspirací pro mnoho umělců různých žánrů. Kůň byl v umění častým 

námětem zejména pro svou krásu, barevnost a ladný pohyb. Již v pravěku člověk 

vytvořil na stěnách jeskyní nejrůznější kresby koní. Také ze starověku se zachovalo 

mnoho památek, které znázorňují koně s jezdcem. Ve středověku měli panovníci 

a šlechtici v oblibě nechat se vyobrazovat od slavných malířů opět na koni. Jedním 

z nejznámějších portrétů je dílo španělského malíře Velasqueze, který zobrazil krále 

Filipa IV. na koni. Obraz najdeme v muzeu Prado v Madridu. 

I mezi našimi výtvarnými umělci byli výborní malíři koní. Vzpomeňme jen krásných 

kreseb koní Mikoláše Alše, malířů Emila Kotrby, který vytvořil portréty pepiniérů 

z našich hřebčinců a spoustu obrazů koní, a Karla Mináře a jeho cyklus dřevorytů „Den 

koně". 

Kůň nebyl zpodobňován jen na plátně, ale stal se středem zájmu i v sochařství, kdy 

člověk vytvořil nespočet jezdeckých soch, ve kterých zachytil koňskou krásu. Naším 

nejznámějším sochařským dílem je Myslbckova socha sv. Václava na koni na 



Václavském náměstí. Předlohou k vytvoření této sochy byl východofríský hřebec 

Aido II. 

Přestože kůň dnes poněkud ztrácí význam zejména v zemědělství a lesním hospodářství 

kvůli velkému rozmachu mechanizace, v umění nadále zůstává díky své ušlechtilosti 

a harmonii zdrojem inspirace mnoha umělců (Lerche, 1959; Dušek, 1992). 

1.2 Význam hipoterapie 
Soužití koně a člověka začalo již před několika tisíci lety, ale cesta k léčebnému využití 

koně byla ještě dlouhá a k tomuto účelu byl kůň využíván mnohem později. Avšak již 

starořecký lékař Hippokrates věděl, že kůň a jízda na něm má pozitivní vliv na lidský 

organismus. Hipoterapie je metoda, při níž se využívá zejména pohybu hřbetu koně. 

Jedná se zároveň o nejrozšířenější formu animoterapie, neboli léčby využívající 

působení zvířat na člověka. Je to terapie pomocí koní, ať už na koni sedíme, nebo jsme 

s ním jen v kontaktu, vždy na každém z nás zanechá nějakou vzpomínku, nějakým 

způsobem na nás ovlivňuje, aniž si to třeba uvědomujeme. Kontakt s koněm nepůsobí 

na pacienty jen po stránce fyzické, ale zejména po stránce psychické, což možná bývá 

dost často opomíjeno. 

Hipoterapie u nás zatím ještě nepatří mezi tak známý obor jako v jiných zemích, přesto 

však v posledních letech prodělala dynamický vývoj a došlo k výraznému posunu. 

Vzhledem k tomu, jakým směrem se dnešní společnost ubírá, se dá předpokládat, že 

zájem o tento obor bude neustále narůstat. A to nejen u tělesně postižených lidí, pro 

které je kůň při jejich léčbě nepostradatelným pomocníkem, ale zároveň i u zdravé 

populace, která v dnešním světě plném stresu a spěchu hledá v koni odpočinek 

a relaxaci. Zkrátka současný životní styl rozhodně nepřispívá ke zkvalitnění našeho 

života, ba naopak. Stoupá počet lidí trpícími tzv. civilizačními chorobami jako je 

přílišný stres, bolesti zad, deprese a obezita, se kterými si mnohdy ani medicína 

nedokáže poradit. Často se také setkáváme zejména u dětí s problémy pohybového 

aparátu a deformacemi páteře. Což je opět způsobeno dnešním životním stylem, kdy 

děti tráví celé dny u televize nebo počítače, trpí nedostatkem pohybu a nezdravě se 

stravují, s č í m ž souvisí i psychické problémy. A právě zde se uplatňuje kůň, který se 

v tomto ohledu stává nepostradatelným. 

Přestože uplatnění koně prošlo četnými změnami a v mnoha směrech byl kůň nahrazen, 

ať už traktory a kombajny na poli nebo moderními letadly či tanky ve válce, jeho 

význam je stále obrovský. Je pravda, že v dnešní době je předmětem především 



zájmových chovů a sportovního, popř. rekreačního ježdění, přesto vsak existuje oblast, 

kde je kůň nezbytným partnerem pro člověka a kde ho nelze nahradit žádnou 

mechanizací či moderními technologiemi a tou je právě hipoterapie - rehabilitační 

metoda, díky které i vozíčkáři či slepí lidé alespoň na chvíli pocítí, jaké to je pohybovat 

se bez pomoci invalidního vozíku nebo slepecké hole. Kůň jim zkrátka dává svobodu 

pohybu (Hollý a Hornáček, 2005). 

1.3 Cíl práce 
Cílem mé práce je především poukázat na význam a důležitost koně v lidském životě, 

zejména pak na jeho nenahraditelné využití při léčbě některých poruch v tzv. léčebném 

ježdění, konkrétně hipoterapii. 

Vlastní práci jsem rozdělila do tří částí. První část je věnována koni z biologického 

hlediska od jeho zařazení v zoologickém systému přes jeho vývoj, plemena, chov až 

k j eho tělesným vlastnostem, tak aby jednotlivé kapitoly byly srozumitelné i širší 

veřejnosti, která s koňmi nepřichází do styku a toto téma jim mnoho neříká. 

V druhé části práce se zaměřuji především na soužití koně s člověkem od jeho 

domestikace až po jednotlivé etapy využívání koně člověkem se zaměřením na dnešní 

využití ve sportu, kdy část je věnována právě jednotlivým sportovním odvětvím. 

Třetí část nás seznamuje s léčebným ježděním a vysvětluje jeho obsah, význam pro 

člověka a využití koní v tomto oboru. 



2 Přehled literatury 

2.1 Kůň jako živočišný druh 

Kůň je býložravý savec z řádu lichokopytníků (Perissodactyla), který spolu se 

zebrami a s osly patří do čeledi koňovitých (Equidae), dále do rodu Equus. 

Jednotlivé druhy koňovitých savců se mohou mezi sebou křížit, avšak potomci bývají 

obvykle sterilní. Zkřížením hřebce osla a klisny koně vznikne mula. Stavbou těla je 

podobná koni, ale uši, končetiny a kopyta má spíše oslí. Mezek vznikne křížením oslice 

a hřebce koně. Stavbou těla se podobá oslu, končetiny, kopyta a uši má však spíše 

koňské. Křížením koní, oslů a zeber vznikají zebroidi. Potomkem hřebce koně a klisny 

zebry je zebrina. Zebrula vznikne křížením hřebce zebry a klisny koně. Zkřížením 

osla a zebry vznikne zedonk (Bílek, 1958; Watsonová, 2003). 

2.1.1 Zařazení koně v živočišném systému 
Koně řadíme mezi kopytnaté savce a spolu s tapíry a nosorožci patří mezi 

lichokopytníky. Zařazení koně do zoologického systému je následující: 

Nadříše : Eukaryota (Doména Eukarya) 

Říše : živočichové (Animalia) 

Podříše : mnohobuněční (Metazoa) 

Kmen : strunatci (Chordata) 

Podkmen : obratlovci (Vertebrata) 

Nadtřída : čelistnatci (Gnathostomata) 

Třída : savci (Mammalia) 

Podtřída : živorodí (Theria) 

Nadřád : placentálové (Placentalia) 

Řád : lichokopytníci (Perissodactyla) 

Čeleď : koňovití (Equidae) 

Rod : kůň (Equus) 

Druh : kůň domácí (Equus caballus) 

2.1.2 Vývoj koně 

U žádné živočišné skupiny nemůžeme sledovat postupný vývoj tak dokonale jako 

u koňovitých savců. Známe totiž téměř všechny podstatné články jejich vývojové řady, 

a to především díky jejich masivní kostře, která se za příznivých podmínek dobře 



zachovala a dále se koně poměrně hojně vyskytovali v geologických obdobích třetihor 

(terciéru) a čtvrtohor (kvartéru) (Volf, 1977). 

Představitelé rodu Equus byli ze všech fosilních koní nejrozšířenčjší. 

Z paleontologických nálezů je zřejmé, že stejně jako jejich předchůdci migrovali ze 

Severní Ameriky do Střední a Jižní Ameriky a také do Asie, Evropy i Afriky. Do konce 

poslední doby ledové, tj. asi před 12 až 15 tisíci lety, však mnoho koní z rodu Equiis 

z neznámé příčiny vyhynulo a do dnešní doby přežilo jen několik druhů. V Novém 

světě koně zcela vyhynuli během pleistocénu a znovu se zde objevili až s příchodem 

španělských conquistadorů (Kolektiv autorů, 1995). 

Fosilní koně sehráli důležitou úlohu v potvrzení evoluční teorie Charlese Darwina, 

obsažené v jeho díle „O původu druhů", publikovaném poprvé v roce 1859, neboť 

poskytly paleontologické důkazy na jej í podporu (Darwin, 1953). 

Vývojové tendence v procesu přirozeného výběru vedly k vývoji forem, uzpůsobených 

pro lepší přežití v daném prostředí. Během celého vývoje vidíme dokonalé 

přizpůsobování se prostředí. Koníci, kteří žili v močálovitých a bažinatých pralesích, 

měli více prstů, kdy j im našlapování na více prstů zabraňovalo zahořovat se do měkké 

půdy, u koní žijících ve stepi naopak docházelo k redukci prstů, aby se mohli rychleji 

pohybovat po tvrdé půdě. Dále můžeme pozorovat nárůst velikosti, prodloužení 

končetin a krku. Koníci žijící v tropických pralesích byli malého vzrůstu, aby se mohli 

dobře pohybovat mezi hustým podrostem, zatímco u stepních koní nebyla výška 

překážkou. Naopak, dlouhé končetiny umožňovaly zvířeti uprchnout před nepřítelem. 

Další významnou změnou ve vývoji koně byla změna chrupu, opět v závislosti 

na prostředí, ve kterém koníci žili a tudíž i se změnou potravy, kterou přijímali. Na 

rozmačkávání šťavnatých bažinných rostlin měli koníci význačně hrbolaté stoličky 

s nízkými korunkami, zatímco stepní koně, spásající tvrdé traviny, měli dlouhé 

hranolovité stoličky s vysokými korunkami, kterými lépe rozmělňovaly potravu, 

protože trpěly větším obrušováním. V souvislosti s tím se během vývoje také 

prodlužovala obličejová část lebky, což lze vidět podle posouvání očnicových dutin 

směrem dozadu (Augusta, Burian, 1955; Volf, 1977). 

V evoluci koní nastalo mnoho změn. Podrobněji se budu vývojem koně od prvního 

prakoníka až k současnému koni zabývat níže, neboť vývoj koně je jedinečný a zcela 

určitě si zaslouží naši pozornost. 



2.1.2.1 Fylogenetický vývoj lichokopytníků 
Počátek vývoje savců nastal již na konci prvohor a na počátku druhohor v období permu 

a triasu, asi před 240 miliony let. Tehdy se objevili první plazi z primitivní podtřídy 

Synapsida, jejichž lebka měla jednu spánkovou jámu. Zrádu Cotylosauria se vyvinuli 

savcozubí plazi - Therapsida, přímí předchůdci savců, se zuby uloženými v zubních 

jamkách a rozlišenými na řezáky, špičáky a stoličky. Skuteční savci se z nich vyvinuli 

v období střední jury, jejich rozvoj však nastal až po vyhynutí dinosaurů na konci křídy 

před 65 milióny let (Špinar, Veselovský, 1969). 

Všechny dnešní řády savců odvozujeme od jurské a křídové skupiny Pantotheria, která 

se pravděpodobně odštěpila od Symmetrodontů. Nejvčtší rozlišení savců mnoha skupin 

proběhlo ve starších třetihorách v eocénu. Původ všech kopytníků lze odvodit od 

prvních kopytnatých savců (Condylarthra), kteří se objevili na počátku paleocénu. Byli 

to všežraví savci s malým tělem, primitivním chrupem, drápy na nohou, kteří měli 

mnoho společného s primitivními hmyzožravci (Protoinsectivora) a prvními šelmami 

(Creodonta). Býložraví kopytníci se rozdělili podle utváření prstů s kopýtky, kdy 

u sudokopytníků osa končetiny prochází mezi 3. a 4. prstem, u lichokopytníků osou 

3. prstu. 

Počátky vývoje lichokopytníků se datují do spodního eocénu, tedy před 55 milióny let. 

Z vývojového hlediska se lichokopytníci rozpadají na dvě skupiny : Ceratomorpha 

(nosorožci a tapíři) a Hippomorpha (koně, Brontotheria a Chalicotheria). Některé 

skupiny lichokopytníků vyhynuly během terciéru, do současnosti se zachovala jen malá 

část druhů tří čeledí - tapírovití (Tapiridae), nosorožcovití (Rhinocerotidae) a koňovití 

(Equidae) (Fejfar, Veselovský, 1969; Kholová, Hošek, 1996; Wilson, Reeder, 2005; 

Stuart, Stuart, 2006). 

Společný vývoj předků nosorožcovitých a koňovitých dokládá i přítomnost společných 

specifických parazitů - žaludečních střečků, z nichž u nosorožců cizopasí 3 specifické 

druhy rodu Gyrostigma, u koňovitých 8 druhů rodu Gasterophilus, z nichž 2 jsou 

specifičtí parazité žeber (Zumpt, 1965; Minář, 1993). 

Přehled žijících druhů lichokopytníků : 

Tapírovití: tapír jihoamerický (Tapirus terrestris) - Jižní Amerika 

tapír čabrakový (Tapirus indicus) - jihovýchodní Asie + Sumatra 

tapír středoamerický (Tapirus bairdii) - Střední + Jižní Amerika 

tapír horský (Tapirus piuchaque) - Jižní Amerika 



Nosorožcovití : nosorožec dvourohý (Diceros bicornis) - Afrika 

nosorožec sumaterský (Dicerorhinus sumcitrensis) - Asie 

nosorožec indický (Rhinoceros unicornis) - Asie 

nosorožec jávský (Rhinoceros sondaicus) - Asie 

nosorožec tuponosý (Ceratotherium simum) - Afrika 

Koňovití : osli (,Asinus) - osel africký (Equus africanus) - Afrika 

domestikovaná forma : osel domácí (Equus asinus 

f.domestica) 

osel asijský {Equus hemionus) - Eurasie 

kiang (Equus Iciang) - Asie 

zebry (Hippotigris) - zebra horská (Equus zebra) - Afrika 

zebra Grévyho (Equus grevyi) - Afrika 

zebra stepní (Equus burchelli) - Afrika 

koně (Equus) - koně mongolského typu 

koně orientálního typu 

koně okcidentálního typu 

koně nordického typu 

Tyto čtyři plemenné skupiny se dále dělí na různá plemena, která jsou odvozena od 

divokých předků (viz kapitola 2.1.3 Plemena koní). 

2.1.2.2 Vlastní vývoj koní 
Vývojová řada koní začala v eocénu asi před 55 milióny let v Severní Americe, ale také 

v Evropě. Rada americká je mnohem významnější než evropská, protože je j í potomci se 

dochovali do dnešní doby. Názorné schéma severoamerické větve je zobrazeno na 

obrázku č. 1 v přílohách. 

Severoamerická řada koní začíná prakoníkem rodu Eohippus, který žil v bažinatých 

oblastech spodnoeocénních pralesů Střední a Severní Ameriky. Dnes již víme, že 

přibližně ve stejnou dobu žil tento prakoník i v Evropě, avšak ještě donedávna se 

předpokládalo, že se jedná o dva různé rody. Roku 1840 britský paleontolog Chris 

Owen jako první popsal rod fosilního koně, kterému dal jméno Hyracotherium. Roku 

1876 významný badatel O.C. Marsh považoval svůj nález za nový druh a pojmenoval 

ho Eohippus. Ve skutečnosti se jedná o jeden a týž rod a podle zákona priority by se 

měl používat název Hyracotherium. Podle mého názoru se však v hipologické literatuře 

častěji setkáváme s jeho synonymem Eohippus. Během eocénu totiž docházelo 



k migraci těchto prakoníků ze Severní Ameriky do Starého světa po úzkém pruhu 

pevniny, který se nacházel v místě dnešní Beringový úžiny. Pro lepší rozlišení budu 

v mé práci používat název Eohippus pro americké prakoníky a Hyracotherium pro ty 

žijící v Evropě. Jeho velikost kolísala mezi velikostí kočky a lišky. Měl malou hlavu 

s krátkým krkem. Tělo s pružným a klenutým hřbetem nesly poměrně dlouhé končetiny, 

z nichž přední byly čtyřprsté (pětiprsté) a zadní tříprsté (pčtiprsté). Pouze čtyři prsty 

přední končetiny měly kopýtka, pátý prst byl zakrnělý a nedotýkal se země. Na zadní 

končetině dva postranní prsty zakrněly v podobě malých kůstek, takže nebyly téměř 

patrny. Kosti loketní a lýtkové, které během vývoje koní neustále zakrňovaly, byly ještě 

zřetelně vyvinuty. Eohippus měl 44 drobných ostrých zubů. 

Koncem eocénu, před 40 až 50 milióny let, se změnil ráz krajiny. Nastala dlouhá období 

sucha a prales ustoupil stepi. To se také projevilo u prvního následovníka rodu 

Eohippus, kterým byl Orohippus. Vnějšími tvary se podobal ještě hodně svému 

předkovi. Přední končetiny byly čtyřprsté, zadní tříprsté. Dva postranní prsty na zadních 

končetinách, které byly u rodu Eohippus v podobě malých kůstek, u rodu Orohippus 

zcela vymizely. Změna nastala i v chrupu, kdy horní třenáky začaly nabývat podoby 

stoliček a z trojbokého tvaru, význačného pro rod Eohippus, nastává přechod k tvaru 

čtvercovému. Zcela se tato změna projevila u třetího člena vývojové řady koní - rodu 

Epihippus, který žil ve svrchním eocénu. Velmi se podobal rodu Orohippus, ale přední 

končetina byla jen tříprstá, přičemž prostřední prst trochu zesílil. Očnicové dutiny ležely 

asi uprostřed protažené lebky. U následujících členů se na lebce neustále obličejová část 

prodlužuje, čímž se oční otvory posunují vzad a u dnešního koně leží na hranici mezi 

druhou a třetí třetinou celkové délky lebky. Prakoníci rodů Eohippus, Orohippus 

a Epihippus tvoří uzavřenou vývojovou řadu předků. 

Dalším vývojem se zvětšovala postava koníků, neboť na stepi už výška nebyla 

překážkou pohybu, jako kdysi v hustém pralesním podrostu. Dlouhé končetiny naopak 

umožňovaly zvířeti uprchnout před nepřítelem. Na počátku oligocénu, před 35 až 40 

milióny let, se vyvinul Mesohippus, jeden z nejrozšířenějších třetihorních kopytníků 

a savců vůbec. Byli velcí asi jako dnešní prérijní vlci. Našlapovali vpředu i vzadu na tři 

prsty, z nichž prostřední byl zřetelně silnější a delší než oba postranní. Rod Mesohippus 

se nepovažuje za přímého potomka rodu Epihippus. Nevylučuje se možnost, že 

Mesohippus se buď přistěhoval do Severní Ameriky z východní Asie, nebo že mezi 

rodem Epihippus a Mesohippus existuje mezera, jejíž chybějící článek zatím nebyl 

nalezen. 



Vc svrchním oligocénu sc objevil v dnešní jižní Dakotě přímý potomek rodu 

Mesohippus - Miohippus. U něho byly změny chrupu a na končetinách ještě zřetelnější. 

Na severoamerické pevnině se přechodně opět rozšířil prales. Novým prostředím 

pozměněný Miohippus, který dostal jméno Anchitherium, přešel pevninskou šíji ze 

Severní Ameriky do Asie a odtud až do Evropy. Ten však koncem miocénu úplně 

vymřel. Druhá větev rodu Miohippus, která zůstala na stepi, pokračovala ve vývoji 

a postupně vytvořila nový rod - Parahippus. Dosahoval velikosti malého pony 

a mnohými znaky sc již podobal dnešnímu koni. Měl nápadně protaženou obličejovou 

část lebky a v čelistech zasazeny hranolovité stoličky s vysokou korunkou. Na tvrdém 

podkladě chodil již jen po středním prstě. U rodu Parahippus lze vidět nejen větší 

zeměpisné rozšíření, ale i značnou vývojovou tendenci v rámci rodu. Postupné vývojové 

změny týkající se především lebky a končetin jsou znázorněny na obr. 2. 

Přibližně koncem spodního miocénu se z rodu Parahippus vyvinul Merychippus 

(dle Augusty a Buriana, 1955), Merihippus (dle Volfa, 1977). Pokrok se projevuje 

především v tvorbě zubního cementu a prodloužení korunek trvalých zubů, zatímco 

korunky mléčných zubů byly nízké a jednoduché stavby. Také postranní prsty byly ještě 

více zkrácené. Spásáním trávy došlo také k prodloužení krku a končetin. Jejich velikost 

kolísala mezi velikostí telete a osla. K velkému rozkvětu tohoto druhu došlo na rozhraní 

spodního a středního miocénu v Severní Americe. Dnes je známo asi 25 různých druhů. 

Vývojově nejdůležitější je Merychippus primus, který je východiskem pro dvě 

samostatné větve, z nichž jedna vede ke vzniku rodu Hipparion a příbuzných forem, 

známých ze svrchního miocénu a pliocénu Severní Ameriky, Asie, Afriky a Evropy. 

Druhá větev pak vede přes rod Protohippus k pliocénnímu rodu Pliohippus a od něho 

už přímo k rodu Equus. 

První vývojová větev : z rodu Merychippus se vyvinul Hipparion, který žil v miocénu 

a pliocénu. Brzy po svém vzniku emigroval ze Severní Ameriky do Asie, kde se 

rozmnožil a odtud se rozšířil do Evropy i Afriky. V Evropě vymřel ve středním pliocénu, 

v Africe sc udržel až do starších čtvrtohor. Zástupci rodu Hipparion byli velcí jako 

dnešní zebry. Měli tři prsty, ale našlapovali pouze na poslední článek třetího prstu 

opatřený kopýtkem. Oba postranní prsty (druhý a čtvrtý) byly zakrnělé a vysoko 

posunuté, takže se země už vůbec nedotýkaly. Třecí p lochy stoliček byly čtvercové 
a jejich povrch měl složitou strukturu k drcení tvrdých stepních travin. 

Druhá vývojová větev : Merychippus se na americké pevnině vyvíjel dál a v pliocénu, 
před I až 5 miliony let, se z něho vyvinul již pravý jednokopytník - Pliohippus. 



Od rodu Merychippus byl jen těžko rozpoznatelný, odlišnosti bychom hledali jen 

v prodloužení korunky zubů, nejen u trvalého chrupu, ale i mléčného a postranní prsty 

na obou končetinách byly již zakrnělé a zcela ukryty pod kůží. Tato vývojová větev 

vedla právě ke vzniku našeho koně. 

Na konci třetihor se začalo v Severní Americe ochlazovat. Někteří zástupci rodu 

Pliohippus přešli po pevninském mostě do Asie a Evropy, někteří pronikli zemskou šíjí 

do Jižní Ameriky. Zde díky teplému pralesnímu počasí vznikl tzv. Hippidium, 

krátkonohý koník s dlouhou nízkou lebkou, který se již dále nevyvíjel a vyhynul 

pravděpodobně ještě v plcistocénu z dosud neobjasněných příčin. Byli to poslední 

původní koně amerického kontinentu. Znovu se tam koně objevili až po příchodu 

španělských dobyvatelů. Zástupci rodu Pliohippus, kteří se dostali na eurasijskou 

pevninu, se stali přímými předky dnešních forem koňovitých savců rodu Equus. 

Vývoj koní probíhal i v Evropě, nebyl však tak významný jako v Severní Americe. 

První typy prakoníků se v Evropě, stejně jako v Severní Americe, objevily ve spodním 

eocénu, poslední však vymřely už ve spodním oligocénu. 

Výchozím typem evropské řady koní byl prakoník rodu Hyracotherium, který stejně 

jako severoamerický Eohippus, žil v bažinatých pralesích. Vzájemně si byli velmi 

podobní. Nechybějí ani názory, podle nichž Hyracotherium a Eohippus představují 

jedno a totéž zvíře. Prakoník rodu Hyracotherium dal vznik několika samostatně se 

vyvíjejícím větvím, jejichž zástupci se objevili na počátku středního eocénu, ale po 

krátkém druhovém rozkvětu většinou už ve svrchním eocénu vymřeli. 

Např. Lophotherium, Propalaeotherium, Palaeotherium. Celkem v Evropě žilo od 

spodního eocénu do spodního oligocénu 7 různých prakoníků, kteří vesměs vznikli 

z rodu Hyracotherium. Jejich zbytky se našly především v krasových oblastech jižního 

Německa, Francie a Švýcarska. Poslední z těchto evropských prakoníků vymřeli už ve 

spodním oligocénu, proto nemají pro vznik dnešního koně žádný vývojový význam. Pro 

vznik koně (Equus) má tedy význam pouze severoamerická vývojová větev, přestože 

koncem plcistocénu všichni koně v Americe zcela vymřeli a dostali se tam opět až 

s příchodem španělských dobyvatelů. 

V Severní Americe nastal velký rozkvět koňovitých především v miocénu a pliocénu, 

kdy se z hlavního kmene odštěpila celá řada různých rodů, které se samostatně vyvíjely. 

Ze Severní Ameriky se mnohé typy stěhovaly do Asie, Evropy i jižní Afriky, 

např. Anchitherium, Hippariou. Stěhovaly se i do Jižní Ameriky. První zástupci se zde 

objevují ve svrchním pliocénu, avšak během plcistocénu všichni vymřeli. Z neznámé 



příčiny tedy všichni koně na americkém kontinente ve starších čtvrtohorách 

(pleistocénu) vymřeli, zatímco koně v Evropč se nejen udrželi, ale dosáhli naopak 

i velkého rozkvětu. Avšak názory na pleistocénní společenstvo evropských koní se 

rozcházejí. 

Podle některých autorů je nej starším evropským koněm vymřelý druh Equus stenonis, 

který žil na konci svrchního pliocénu a na počátku pleistocénu. Považujeme ho za 

předka všech ostatních druhů kvartérních koní. Průvodcem heidelberského člověka 

(Protantropus heidelbergensis), který žil v tzv. mindel-risské době meziledové byl 

Equus mbustus, který byl však některými odborníky zavržen. Přesto se dnes ve většině 

hipologické literatuře objevuje jako předek chladnokrevných plemen. Koncem 

pleistocénu žil v Evropě Equus gennanicus, současník neandrtálců {Horno primigenius) 

a později i magdalénských lovců. Ve třetí tzv. riss-wůrmské době meziledové a na 

počátku tzv. wůrmské doby ledové žil současně s neandrtálci Equus cahallus plicidens. 

Předvěké lovce z wUrmské doby ledové a z období aurignaciénského, solutréenského 

a magdaleniénského doprovázel především kůň Převalského (Equus przewalskii) neboli 

kertak. Ten jako jediný žijící předek koně žije dodnes ve Střední Asii v Džungarské 

stepi. Zároveň s ním žil i lehčí typ - tarpan (Equus gmelini), ve dvou formách tarpan 

lesní a stepní, který ještě asi do sedmdesátých let minulého století žil divoce 

v ukrajinské a východoevropské stepi, kde však vymřel. Jediným žijícím předkem 

domácího koně je tedy kůň Převalského (Equus przewalskii). Ačkoli pravěcí lovci 

divoké koně horlivě lovili, nikdy sc nepokusili o jejich domestikaci (Augusta, Burian, 

1955; Volf, 1977; Kolektiv autorů, 1995; Kholová, Hošek, 1996). 

Ke zdomácnění koně došlo až v mnohem pozdější době a je mu věnována kapitola 2.2.2 

ve druhé části mé práce. 

2.1.3 Plemena koní 
Lidé začali vytvářet plemena vlastně už od doby, kdy byl kůň poprvé zdomácněn. Aby 

vznikla zvířata s tělesnými a psychickými předpoklady, které byly potřebné pro 

požadavky dané doby, navzájem křížili koně s různými vlastnostmi. Během staletí bylo 

vyšlechtěno několik set plemen a i dnes vznikají neustále nová. Avšak ne všechna 

plemena se dodnes dochovala. Vznikají a rozšiřují sc taková plemena, která vyhovují 

požadavkům dnešní doby. 

V současné době se koně podstatně méně užívají v zemědělství a v tahu (Plesnivý, 1966; 

Dušek, 1966; Dušek, Richter, I966), svůj význam si zachovali při práci v lese 



(Pele a kol., 1987). Dnes jsou koně využíváni především pro osobní potěšení, rekreaci 

a sportovní soutěže. 

Co je to vlastně plemeno koní? Dle Me Baneové a Douglas-Cooperové (1997) je 

plemeno formálně uznáno, když je pro něho založená plemenná kniha. Existují 2 typy 

plemenných knih : otevřená a uzavřená. Nová plemena mívají obvykle otevřenou 

plemennou knihu, což znamená, že hřebec nebo klisna nemusejí být nezbytně téhož 

plemena, ale oba musejí mít rodokmen, být čistokrevní. Otevřená kniha umožňuje 

plynulý vývoj plemene a připouští zpětné křížení, jehož cílem je opravit eventuální 

nedostatky. Většina starších plemen má uzavřenou knihu, což znamená, že oba rodiče 

musejí být registrovaní příslušníci stejného plemene. Existují také koně, kteří nejsou 

registrováni v žádné plemenné knize, pak se nejedná o plemeno, ale většina z nich se 

definuje jako určitý typ. Do této kategorie patří např. hunteři, háčkové a cobové. 

Na svčtč bylo doposud vyšlechtěno a je známo více než 400 plemen koní, která se 

postupně vyvinula pod vlivem různých přírodních podmínek. Myslím, že by bylo 

zbytečné všechna plemena zde vyjmenovávat a ani to není mým cílem. Mimo to se 

o plemenech koní dozvídáme téměř v každé hipologické literatuře, kde je každému 

plemeni věnovaná nemalá část, včetně barevných fotografií a popisků. Ráda bych ale 

podrobněji zmínila o plemenech, se kterými se můžeme setkat u nás. Těm se budu 

věnovat v následující kapitole o chovu koní v ČR. 

Rozdělení plemen koní je i dnes stále problematické a především nestejnorodé, stejně 

tak jako otázka původu není u všech plemen dodnes vyřešena, neboť vzhledem 

k mnohonásobnému prokřížení a použití většiny dnešních plemen domácího koně 

v různém prostředí nejsou všude typické fylogenetické znaky dané skupiny vyjádřeny. 

Plemeny koní a jejich rozdělením se zabývá řada prací starších i novějších (Wrangel, 

1908, 1910; Afanasjev, Ljachov, 1953; Vesey-Fitzgerald a kol., 1962; Štrupl a kol., 

1983; Gabriš, 1987; Dobroruka, Kholová, 1992; Kapitzke, 2008). Níže je uvedeno 

dělení podle Bílka (1958), Duška a kol. (1992, 2007) a Navrátila (2007). 

Podle Navrátila (2007) můžeme plemena třídit dle těchto hledisek : 

I- podle stupně prošlechtění (plemena místní - původní - primitivní, plemena 

přechodná - zušlechtěná, plemena ušlechtilá - kulturní) 

2. podle geografického rozšíření (plemena stepní, horská, severská, jižní aj.) 

3. podle převládající užitkovosti (plemena jezdecká, klusácká, dostihová, kočárová, 

tažná, soumarská, jezdecká aj.) 



4. podle zemí vzniku (plemena anglická, americká, francouzská, německá, ruská 

apod.) 

5. podle kraniologických typů (plemena brachycefalní - krátká lebka - např. 

arabský kůň; doiichocefalní - dlouhá lebka - koně západní, chladnokrevní) 

a nebo podle profilu lebky (štičí, klabonosá, rovná) 

6. podle mohutnosti (plemena malá, střední, velká) 

7. podle fylogenetického původu (podle společného prapředka - plemena stepní, 

východní, západní a severská) 

Bílek (1958) uvádí, že nejstarší a nejznámější rozdělení koní podle původu pochází od 

mnichovského zootechnika Franka, který rozeznával skupinu koní východních 

(orientálních) a skupinu koní západních (okcidentálních). Po praktické stránce tomuto 

Frankovu rozdělení odpovídá Settegastovo rozdělení na koně teplokrevné 

a chladnokrevné. Francouzský zootechnik Šanson pak rozlišoval mezi koňskými 

plemeny 8 různých typů podle utváření lebek, ale shrnul je opět do dvou hlavních 

plemenných skupin : krátkolebé koně (brachycefalní) a dlouholebé (doiichocefalní), 

tedy do skupin odpovídajících v podstatě Frankovým skupinám koní východních 

a západních. 

Rozdělení na plemena stepní, východní a západní zavedl vídeňský paleontolog a zoolog 

Antonius. Později pak berlínský zoolog a hipolog Hilzheimer připojil čtvrtou skupinu 

koní severských neboli nordických. Toto rozdělení, jak je zachyceno na následujícím 

přehledu, převzal i Prof. Bílek, zakladatel české zootechnické a hipologické školy, který 
systém ještě dopracoval a obohatil. Můžeme tedy říci, že podle Prof. Františka Bílka 
r°zdělujeme plemena koní do těchto skupin : 

I. skupina koní mongolských - stepních 

Předkem této skupiny je kertak neboli kůň Převalského (Equus przewalskii, 

Poljakov), jediný dosud žijící divoký předek koní (obr. 3). Na jeho existenci 

upozornil v první polovině 19. století ruský badatel Pallas. V roce 1880 byl 

objeven ruským badatelem Przewalskim v Džungarské poušti. Někteří jedinci byli 

postupně tíílehyeeni a rozmnožováni V MQlQgiÉýcH ? l l M < M . V e t a z/.slť.ků 
na rozvoji jejich chovu má pražská zoologická zahrada, která j e m i m o jiné 

i pověřena vedením plemenné knihy koní Převalského. V asijských stepích žili 

divoce až do poloviny 20. století, avšak od roku 1969 nebyl jejich výskyt 

potvrzen (Bannikov, 1954; Volf, 1979; Sokolov, Orlov, 1980; Smith, Yan Xie, 

2008). 



Vc snaze vrátit koně Převalského do volné přírody, byl v roce 1997 uskutečněn 

projekt, díky kterému byli vysazeni koně Převalského z evropských zoologických 

zahrad do národních parků v Mongolsku a jejich počet pozvolna stoupá. 

Plemena, která odvozují svůj původ od koně Převalského, jsou rozšířena 

v asijských stepích, altajských náhorních plošinách a asijských polopouští 

(Baškirsko, Kyrgyzstán, Kazachstán, asijská část Ruska, Mongolsko a Čína). 

Plemena se díky velké rozloze daných oblastí, vyvíjela v dosti odlišných 

a klimatických podmínkách, které se projevily v jejich fenotypu. Na jejich 

různorodost měly vliv i jiná plemena. Během 20. století docházelo především pro 

potřeby armády k výraznému zušlechťování mongolských plemen evropskými 

plemeny, pouze část z nich si zachovala původní vlastnosti primitivních plemen. 

Proto dnes existují primitivní i zušlechtěná plemena mongolských koní. 

Mezi primitivní plemena, která se vyznačují výbornou adaptací na asijské 

podmínky, velkou odolností a tvrdou konstitucí, se řadí kůň altajský, baškirský, 

jakutský, kazašský a mongolský. K zušlechtěným plemenům skupiny 

mongolského typu patří kůň kabardinský, karačajevský, kustanajský, kušumský 

a novokyrgyzský (podrobněji uvádějí Gric, Čabajevskij, 1952; Afanasjev, 

Ljachov, 1953). 

2. skupina koní orientálních - východních (koně teplokrevní) 

Původ těchto plemen je odvozen od divokého předka tarpana (Equus gmeliui, 

Antonius). V porovnání s koněm Převalského byl lehčí tělesné stavby a hlavní 

rozdíl spočíval v utváření lebky. Tarpan měl kratší hlavu, ale širší čelní část. Žil 

stejně jako kertak v asijských a východoevropských oblastech, ale vyskytoval se 

i v západní Evropě a jeho stáda zasahovala až k Pyrenejím. V ruských stepích žil 

až do poloviny 19. století, avšak kvůli působení škod na polích byl nakonec 

vyhuben. Do této skupiny se dle některých autorů řadí ještě čtyři podskupiny : 

a) podskupina koní íránských - kůň achaltekinský, jomutský, lokajský, 

karabairský, kaspický, kolchidský, kurdský a kathiawari; 

Oblast Íránu je mnoha hipology považována za nejvýznamnější centrum 

domestikace východních koní. Podskupina íránských koní je tvořena plemeny, 

která vznikla v kaspických a íránských oblastech šlechtěním zdomácněných 

tarpanů. 

b) podskupina arabských koní - arabský kůň - arabský plnokrevník (Ol / I ) , 

(nejvýznamnější kmeny : Koheilan, 0 'Ba jan , Siglavi, Hamdani, Dahoman 



a další), Shagya-arab, perský arab; ázerbájdžánský, berbcrský, karabašský, 

syrský, těrský, turecký kůň; 

Na šlechtění těchto plemen měl rozhodující vliv arabský kůň (obr. 4). 

Pravděpodobně byl vyšlechtěn arabskými nomádskými kmeny kolem 

5. století n. 1. a ze všech plemen nejzásadněji ovlivnil šlechtění ostatních 

kulturních plemen. 

c) podskupina koní odvozená z berbersko-arabské krve 

Vývoj chovu koní na Iberském poloostrově má mimořádný význam, neboť 

mnoho současných evropských plemen bylo značně ovlivněno právě 

španělskými koňmi. Na jejich podkladě vznikla i některá westernová plemena 

Jižní a Severní Ameriky a byli také základem vzniku lipického 

a starokladrubského koně. 

Do této podskupiny patří kůň španělský, andaluský (pura raza espaňola) 

(obr. 5), lusitánský, lipický kůň (nejvýznamnější kmeny : Maestoso, Favory, 

Conversano, Neapolitano, Siglavi), starokladrubský kůň (obr. 6, 7) 

(nejvýznamnější kmeny : Generále, Generalissimus, Sacramoso); orlovský 

klusák, camargský a fríský kůň a westernová plemena jako appaloosa, criollo, 

mustang, passo tlno, pinto a quarter horše. 

d) podskupina koní anglického typu 

Plemena anglických koní vznikla vylepšením vlastností dřívějších plemen, 

a to zejména zušlechťováním anglickým plnokrevníkem, na jehož vývoji se 

podílel arabský, berberský a perský kůň. 

Patří sem anglický plnokrevník (Al/1), anglický polokrevník (Al /2 : 

nejznámější kmeny Przedswit, Furioso, Nonius, Gidran), americký klusák, 

francouzský a ruský klusák. Dále plemena šlechtěná pro sportovní a jezdeckou 

výkonnost, čili veškerá teplokrevná plemena. Mezi ně patří francouzská 

teplokrevná plemena : angloarab, francouzský jezdecký kůň, limousinský 

a charollaiský kůň. Zušlechťovací proces německých teplokrevných plemen se 

stal modelem pro většinu evropských teplokrevných chovů. Německá plemena 

sc výrazně podílela i podílejí na šlechtění teplokrevných koní u nás. Patří mezi 

ně : hannoverský, holštýnský kůň (nejvýznamnější linie : Capitol, Grande, 

Landgraf I, Ramiro Z), dále oldenburský, trakénský, východofríský, 

westfálský a wiirttemberský kůň, také bavorský, brandenburský 

a meklenburský teplokrevník. 



Holandský, švédský a anglický teplokrevník i irský sportovní kůň jsou 

zušlechťovány německými a francouzskými plemeníky. 

K anglickým teplokrevným plemenům patří : clevelandský kůň, hackney 

a hunter. Také v Rusku byla místní plemena zušlechťována anglickým 

plnokrevníkem, především pro potřebu armády získat výkonného jezdeckého 

koně. Mezi ruská teplokrevná plemena patří budonnovský, donský kůň 

a ukrajinský jezdecký kůň. Česká teplokrevná plemena jsou zastoupena 

českým a moravským teplokrevníkem a koněm Kinského (Equus Kiusky). 

3. skupina koní západních - okcidentálních (koně chladnokrevní) 

Předkem plemen této skupiny je diluviální kůň západní (Equus robustus, 

Stegmann), který se svou robustní tělesnou stavbou výrazně lišil od koní 

východních. Nejtypičtějším představitelem této skupiny je podle kraniologických 

znaků norický kůň. Většina plemen z této skupiny byla šlechtěna k tažným účelům 

a bývají členěna podle zemí, ve kterých došlo k jejich vyšlechtění, podobně jako 

podskupina anglických koní. 

Mezi francouzská tažná plemena patří : kůň ardenský, bretoňský, buloňský, 

mérenský, také auxois, comtois a percheron. Další chladnokrevná evropská 

plemena jsou : kůň belgický (3 formy - kůň ardenský, vlámský, brabantský), 

finský, jutský a norický kůň, freiberger, hafling a šlesvický chladnokrevník. 

Chovem chladnokrevných plemen je známa Anglie, kde se můžeme setkat 

s těmito plemeny : clydesdaleský, shireský a suffolkský kůň. Mezi ruská 

chladnokrevná plemena patří : bitjug, lotyšský chladnokrevník, ruský tažný kůň, 

sovětský chladnokrevník, torijský a vladimirský kůň. U nás byl vyšlechtěn 

českomoravský belgický kůň a slezský norik. 

4. skupina koní severských - nordických 

Původ severských koní se odvozuje od horského severského koně (Equus gracilis, 

Ewart), který byl malého vzrůstu, ale zato velmi odolný. 

Do této skupiny se ř ad í : fjordský kůň, islandský pony, australský jezdecký pony, 

hackney pony a riding pony. Největší počet plemen pony nordického původu se 

chová ve Velké Británii. Byli šlechtěni selekcí původních domestikovaných koní 

nebo zušlechťováni arabskými hřebci, popř. anglickými plnokrevníky malého 

vzrůstu. Patří mezi ně : connemara, daleský pony, dartmoorský, exmoorský, 

fellský, highlandský, shetland pony, welsh pony (4 typy : welsh pony mountain 



sekce A do 122 cm, welsh pony - sekce B : 123 až 137 cm, welsh pony cob -

sekce C : do 137 cm a welsh cob - sekce D : nad 138 cm). 

Podle Navrátila (2007) je označení plemen pony problematické, protože v některých 

zemí, např. v Anglii se pojem „pony" používá pro všechny koně, kteří nepřesahují 

výšku 148 cm v kohoutku bez ohledu na to, zda patří do skupiny plemen severských. 

Tedy např. i malý arab, který však s nordickou skupinou koní nemá nic společného. 

Dále se také v chovatelské praxi můžeme setkat s rozdělením koní podle stupně 

temperamentu, mezi veřejností asi nejvíce známé rozdělení. A to na koně : 

1. teplokrevné - odvozeni od tarpana 

2. chladnokrevné - odvozeni od diluviálního koně západního 

Někdy se v hipologické literatuře můžeme setkat s rozdělením koní dle temperamentu 

na koně plnokrevné, teplokrevné a chladnokrevné, přičemž se vždy uvádí plnokrevník 

jako nejtemperamentnčjší, zatímco chladnokrevníci jako mírní a klidní koně. Avšak 

rozdělení koní do těchto kategorií je velmi nepřesné, neboť plnokrevník je vlastně kůň 

teplokrevný. Navrátil (2007) dále rozděluje koně na: 

1. čistokrevné - kůň kteréhokoliv plemene, který nemá v blízkých generací předků 

příměs krve jiných plemen 

2. plnokrevné - kůň teplokrevný, jehož oba rodiče včetně jejich všech předků jsou 

plnokrevní, tzn. pouze arabský a anglický plnokrevník 

3. polokrevné - kůň teplokrevný, jehož jeden z rodičů je plnokrevný nebo má ve 

svém rodokmenu plnokrevné předky (méně než 50%), podle procenta 

plnokrevných předků pak rozlišujeme koně „vysoko" nebo „nízko" v krvi 

Na závěr bych jen uvedla, že podstatná část sportovních koní je postavena na trojici 

Plemen orientálního původu, tj. : arabský, berberský a andaluský kůň, který je odvozen 

od berberského koně. Arabský kůň, pravděpodobně za vlivu berberského a andaluského 

koně, dal pak vzniknout anglickému plnokrevníkovi, který v dnešní době tvoří základní 

kámen v chovu moderních dostihových a sportovních koní. 

2.1.4 Chov koní v ČSR a v ČR 

2.1.4.1 Historický vývoj chovu 
v ěeských zemích má chov koní bohatou tradici. Abychom pochopili jeho význam, 

je nutné znát i historické souvislosti, a proto se budu nejprve věnovat jeho historickému 
vývoji. Na jeho vývoj měly vliv především místní hospodářsko - politické podmínky. 

Chov byl zaměřen především na vojenské potřeby, dopravu a poštovní služby, 



na zemědělství jen v nepatrné míře. Zmínky o chovu koní v našich zemích se objevují 

v raném středověku, při osidlování Slovany v 6. století. Přesto však nemůžeme opomíjet 

skutečnost, že kůň sloužil člověku již několik tisíciletí předtím, o čemž budu hovořit 

v kapitole věnující se domcstikaci koně. 

Ale vraťme se k východním Slovanům. Některé slovanské národy žily kočovně, muži 

byli výbornými jezdci, chovali koně ve stádech a sloužili jim i jako zdroj masa. 

Důležitost koní pro život Slovanů vyplývá i z nálezů hrobů, kdy zámožní muži byli 

pochováni s osobními koňmi, s částí družiny a s jednou z žen. 

Již v 7. a 8. století nabýval chov koní na větším významu, kdy byl kůň využíván 

zejména jako dopravní a tažné zvíře. S postupem času se stal důležitým i ve vojenství, 

což bylo určující pro další rozvoj chovu ve středověku. Koně se stále více stávali 

nepostradatelnými jak v hospodářském rozvoji země, tak i v životě vládnoucí 

společnosti. Jejich chov se stále rozšiřoval a již v 9. století se hojně vyváželi. Zvláštní 

význam zaujímali koně i v lovectví, které patřilo k nejoblíbenějším zábavám šlechty. 

Honů a štvanic se zúčastňovaly i ženy, které zpočátku jezdily ve stejném sedu jako muži. 

Přestože se boční (postranní) sed žen objevuje již na kresbách z doby řecké antiky 

z roku 450 př. n. 1., v evropských zemích se začal znovu používat až u dam ve vysokých 

kruzích ve 14. a 15. století. 

Na postupném hospodářském rozmachu se značně podílel i chov koní zajišťující 

dopravu. Stále se zvyšoval počet karavanních cest přes naše území, což bylo podmínkou 

Pro výměnu kulturních poznatků. Obchodní kontakt se přirozeně promítl v chovu koní, 

kteří dopravu zajišťovali. Koně se též dováželi, avšak pouze v menším měřítku. Jednalo 

se především o koně těžšího typu pro r y t í ř s k é jízdy, jejichž význam stále rostl. Můžeme 

tedy f-íci, že koně chovaní v našich zemích v těchto stoletích byli jak typu koní 

mongolských, tak tarpanovitých i nordických a začal se rozšiřovat i chov koní 

západních. Jejich omezený dovoz lze zaznamenat již v 7. století v době Sámovy říše. 

Se středověkem se stejně jako pro člověka, tak i pro chov koní vytvořily nové podmínky, 

které se měnily v závislosti na společenském a hospodářském vývoji lidstva. V době 

začínajícího rytířství a změnou využití koní, se ve vojsku postupně měnily požadavky 

"a typ koní, především se zvyšovaly nároky na jejich mohutnost, čímž se začala 

využívat plemena koní západního typu. Musíme však předpokládat, že stěhováním 

národů došlo k velmi rozsáhlému křížení koní mongolského typu s koňmi východními 

nebo západními. V době středověku byl kůň nezbytný pro životní styl feudálního 



panstva, důležitý pro válečné potřeby a zároveň se stal hlavním jízdním a dopravním 

zvířetem téměř v celé Evropě. 

Poblíž hradních sídel byly budovány k chovu koní četné hřebčíny. Velmi dobrých 

chovatelských výsledků dosahovaly hřebčíny řádu německých rytířů. Chovem koní se 

zabývaly i kláštery. Zřizování církevních hřebčínů vyplývalo z potřeby koní v dopravě 

a v zemědělství a kláštery v té době vlastnily rozsáhlé plochy zemědělské půdy. 

Různému využití musel odpovídat exteriér koně a stupeň přiježděnosti, díky čemuž 

docházelo ke křížení koní, aby splňovali potřebné vlastnosti. Ve šlechtění koní 

docházelo v různých oblastech postupně k vývoji místních typů (plemen), které byly 

formovány přírodními podmínkami. I při importu nakoupených jedinců cizích plemen 

do odlišných podmínek u nich docházelo k tvarové a typové proměnlivosti. K tomu 

však přispívaly snahy křížení. Na zdokonalování chovu se ve středověku podílely 

i rytířské turnaje, které byly tehdy velmi významnými výkonnostními zkouškami. 

Kvalitativní vlastnosti jejich koní byly neobyčejné. Vynikali zejména ve velké rychlosti, 

síle, vytrvalosti a pohyblivosti, navíc měli vlohy ke skákání. Rytířské turnaje byly 

proslulé zejména v německých státech, ve Francii, Itálii a ve Španělsku. V našich 

zemích je zavedl král Václav I. a triumfu dosáhly za vlády Jana Lucemburského. 

Hodnocení výkonnosti koní v turnajích udávalo na staletí směr vývoje chovu, který 

tvořil výchozí základnu pro šlechtění koní v následujících staletích novověku. Sláva 

turnajů koncem středověku pomalu upadá a vývoj lidské společnosti posouvá vpřed 

vlna renesance, kde i kůň nachází nové uplatnění (Škorpil, 1947; Dušek, 1992, 1996). 

V novověku se mění technika válek a struktura vojsk, neboť dochází k velkému rozvoji 

Palných zbraní. Rytířská jízda ztratila význam a nová kavalérie se stala pohyblivější. 

U koní byla v boji vyžadována vysoká výkonnost a pohotovost na pomůcky jezdce. 

Tyto požadavky splňovali především koně španělští. Chov španělských koní se 

rozšiřoval téměř ve všech evropských zemích a pronikl i do našich zemí. Chov těchto 

importovaných koní v jednotlivých zemích splýval s chovem domácích plemen 

a postupně se tak m ě n i l jejich typ. Španělské předky mají i některá plemena chovaná na 

americkém kontinentě, protože mnozí koně španělským kolonizátorům utekli a následně 

se 1'MRetili Híl i-džsalilych prériích ticho pampách , kde vytvořili a U v k U stáda, 

^ v e l k é h o množství liřebčínu z n / e n y u h k chovu španělských koní se do dnešní doby, 

kromě Iberského poloostrova, zachovaly pouze dva, a to náš hřebčín v Kladrubech nad 
Labem (rok založení 1579) a o rok mladší hřebčín v Lipici. Do našich zemí byli však 
španělští koně dováženi ještě před zřízením kladrubského hřebčína, jejichž dovoz 



podporoval zejména arcivévoda Maxmilián, který se roku 1 5 6 4 stal císařem 

(Záliš, 1979, 1997). 

Požadavky na výkonnost se stále zvyšovaly a jezdecké umění se v tehdejší vládnoucí 

vrstvě stávalo nutností. Vznikaly samostatné jezdecké školy, v nichž můžeme hledat 

základy vývoje jezdectví i u nás. 

Později se v novověku věnovala určitá pozornost i tzv. zemskému chovu, čímž se začaly 

vytvářet domácí rasy. Především ve východních Čechách, kde převládal teplokrevný 

kůň, to byli hospodářští koně chrudimští a v jižních Čechách tažní koně netoličtí, kteří 

měli větší podíl krve koní západního typu. Značné škody utrpěl náš chov během 

třicetileté války, jejíž značná část se odehrávala právě v českých zemích. Po třicetileté 

válce nastal úpadek zemského chovu koní a někteří chovatelé si v té době uvědomovali 

význam domácích plemen. V 17. a 18. století se velmi uplatnili těžší koně italsko-

španělského původu - koně starokladrubští. Byli velmi oblíbení jako karosiéři v tahu 

těžkých kočárů. Zatímco hřeběíny šlechty měly velmi dobrou úroveň, zemský chov byl 

stále v útlumu. V tereziánské době došlo k četným chovatelským opatřením, díky 

kterým se měl zemský chov zlepšit. Ten byl producentem koní pro vojenské účely, 

proto bylo třeba ho nějakým způsobem obnovit. 

V 18. století se však začala měnit struktura plemen koní podle požadavků rozvíjejícího 

se průmyslu v manufakturách. Rozhodující se stala rychlost v dopravě a vyvinutí tažné 

síly, proto postupně ztráceli na významu koně španělští a vynikali koně anglických 

plemen. Během 18. století došlo k četným chovatelským nařízením na podporu chovu, 

která v principu platí až dodnes. Jako např. císař Karel VI. roku 1736 zakázal vývoz 

koní a zemské stavy musely věnovat větší péči rozvoji chovu. Další pokrok nastal za 

vlády Marie Terezie, která položila základy šlechtitelského programu, když vydala 

souhrnná nařízení a opatření týkající se plemenitby v chovu koní. Hlavní motivací byla 

zejména potřeba koní k vojenským účelům rakouské říše. Roku 1 7 6 3 byl vydán patent 

k zavedení jednotného vedení chovu koní. V následujícím roce vydala Marie Terezie 

další nařízení o zřizování erárních hřebčinců, o bezplatném připouštění klisen 

a o volném prodeji koní. Na podporu domácího chovu byly zvýšeny ceny remont, čímž 
hyl snížen jejich dovoz z Holštýnska. V podpoře domácího chovu pokračoval i syn 

Marie Terezie - Josef II. Zřizoval zemské hřebčince, zřídil zvěrolékařskou školu, 

Podporoval vydávání hipologických publikací apod. Velkým pokrokem bylo zřízení 

státních hřebčích stanic s bezplatným připouštěním. Dekret z roku 1 7 8 2 obsahoval 



podmínky pro uznávání plemeníků a způsobilosti klisen k připouštění. Avšak přes 

všechna tato opatření se chov po sedmileté válce rozvíjel jen stěží. 

Na přelomu 18. a 19. stol. byli vykupováni vhodní plemenní hřebci a přidělováni na 

hřebci císařské stanice, které se nacházely v sídlech vojenských pluků v Pardubicích, 

Poděbradech, Chlumci nad Cidlinou a Brandýse nad Labem. Později z nich byly zřízeny 

samostatné hřebčince. Na konci 18. století se v Evropě neustále zvyšovala poptávka po 

koních. A to jak k tažným účelům (v dopravě, průmyslu, dolech apod.), tak 

i k vojenským účelům (dčlostřelectvo, lehká jízda aj.), což přispívalo k rozšíření chovu 

koní a ke vzniku různých plemen vhodné pro tyto účely. S čímž souviselo i zakládání 

hřebčinců, převážně vojenských, jak už jsem uvedla výše. Použití koní pro vojenské 

účely se s dobou dost měnilo. Od původních oddílů těžkého a středního jezdectva 

v 16. a 17. století se přebudovaly na oddíly lehké jízdy, čímž se proměňoval i typ koní. 

Pouze význam koní v zemědělství byl stále druhořadý, což bylo dáno nízkou 

zemědělskou úrovní. 

V 19. století došlo k rozvoji industrializace, díky které se zvýšila potřeba koní pro 

zemědělství. Kladly se zvýšené nároky na produktivitu zemědělské výroby, a tudíž i na 

výkonnost tažných koní. Proto již v první polovině 19. století nastal rozmach chovu 

i v zemědělství a hospodářský kůň si vydobyl přednostní postavení mezi domácími 

zvířaty. Přesto byl však chov koní stále řízen vojenskou správou, která prosazovala 

zájmy vojenské, nikoliv zemědělské. Navíc typ chovaných koní zemědělským účelům 

nevyhovoval. Posléze řízení chovu koní převzalo ministerstvo orby. Ve snaze získat 

mohutnější koně většího rámce, byli importováni hřebci z jiných zemích. Koncem 

•9. století byli dováženi anglonormani a oldenburští hřebci a na významu začal získávat 

chov chladnokrevníků. K udržení typů koní bylo vytvořeno 5 chovných oblastí: 

1 • oblast norická 

2. oblast těžkého pracovního koně 

3. oblast středního tažného i jezdeckého koně 

4. oblast lehčího typu koně 

Čechy byly rozděleny do oblastí 2. a 3. typu, Morava a Slezsko do 3. oblasti. 

Na konci 19. století dosahovali nejvetšího zastoupení teplokrevní koně - angličtí 
a orientální polokrevníci, anglonormani, oldenburští teplokrevníei, norfolkové apod., 

zatímco počet chladnokrevníků byl minimální. Jejich poměr k chladnokrevným byl 
9 2 % : 8 %. Avšak s neustále se zvyšujícími nároky na tažnou sílu počet 

chladnokrevníků prudce stoupal a v roce 1911 jich bylo ve stavu již 296, zatímco 



teplokrevných hřebců 260. V roce 1914 dosáhlo zastoupení plemenných hřebců 

dvojnásobku a poměr mezi teplokrevnými (573) a chladnokrevnými (567) hřebci se 

prakticky vyrovnal. 

K určitým změnám v chovu koní došlo v roce 1918 se vznikem Československé 

republiky. Nebyl brán zřetel pouze na kvantitu, ale začal být kladen důraz také na 

kvalitu. Přísnějším výběrem plemenných hřebců a klisen, zlepšováním výživy a celé 

technologie chovu sc zvyšovala úroveň plemenářské práce. Značným pokrokem bylo 

zřizování chovatelských svazů, které úzce spolupracovaly se státními hřebčinci. Svazy 

mimo jiné zajišťovaly hodnocení výkonnosti hřebců, neboť výkonnostní zkoušky byly 

významné pro zvyšování výkonnosti chovaných koní (Lerche 1948, 1959). Chov koní 

na Slovensku v tomto období uvádějí Veselý (1925), Hórmann a kol. (1957), G r e s s n e r , 

Hučko (1996) a další. 

Chov koní byl negativně ovlivněn válečnými událostmi. Přestože využití koní ve vojsku 

vyvrcholilo na konci 19. století, po I. světové válce se jeho význam snížil na minimum. 

Ještě v 1. světové válce bylo využito 1,5 milionu koní, z nichž však 60% bylo zabito. 

V období po 2. světové válce došlo k výraznému poklesu počtu koní v zemědělství, což 

způsobila nastávající mechanizace. Snižovat početní stavy bylo nezbytné, avšak počet 

koní u nás poklesl až na 4% (v porovnání s nejvyšším poválečným stavem), což byl 

zároveň i nejnižší počet v porovnání s ostatními zeměmi. 

Již v tomto období došlo k výrazné změně v chovu koní, kdy se chov začal orientovat 

Především na chov teplokrevných plemen pro sportovní účely, jak je tomu ostatně 

i dnes. V období první republiky dosahoval jezdecký sport vysoké úrovně na 

mezinárodním poli, jak v drezúře, tak v parkuru i military. Po 2. světové válce se úroveň 

jezdectví začala snižovat. V dnešní době se většina jezdců věnuje především 

skokovému ježdění. 

Do konce 50. let byl kůň využíván především v zemědělství jako nepostradatelná tažná 

síla a málokdo si v té době dokázal představit, že z této oblasti prakticky zcela vymizí. 

Avšak z vývoje v ostatních státech bylo zřejmé, že nastanou určité změny a koně se 

časem budou využívat pro zcela jiné účely (Dušek, 1966; Dušek, Richter, 1966). 

Snižování početních stavů koní, jak už jsem naznačila v předcházejících řádcích, bylo 

doprovázeno také výrazným kvalitativním úpadkem. K prvnímu zlepšení dochází až 
v 70. letech, kdy v roce 1974 byla zpracována první Koncepce rozvoje chovu koní. 



Ta ustanovila typy chovu v Československu : 

1. jednostranně užitkový typ pro sportovní a dostihové účely (anglický plnokrcvník, 

klusák, anglický polokrevník) 

2. mnohostranně užitkový teplokrevný typ s různým podílem krve anglického 

plnokrevníka nebo jiných zušlechťujících plemen 

3. jednostranně užitkový chladnokrevný typ, zejména pro potřeby lesního 

hospodářství 

Koncepce obsahovala opatření, která měla vést především ke stabilizaci chovu koní 

a jeho kvalitativního vývoje. 

V 80. letech došlo skutečně ke kvantitativní stabilizaci a navíc se zvýšila reprodukční 

aktivita. Tento pozitivní vývoj byl dán především podporou od Ministerstva zemědělství 

od roku 1975. Kritičtější situace byla na Slovensku, kde se přes velkou snahu, 

nepodařilo zvýšit početní stav koní a docházelo zde k jeho poklesu. 

Plemenitba byla zajišťována třemi hřebčinci - v Písku, Tlumačově a Nemošicích. 

Hřebčinec v Nemošicích byl v polovině 70. let zrušen a hřebci byli převezeni do 

hřebčince v Písku. Zdrojem mladých plemeníků byly zejména hřebčíny Albertovec, 

Kladruby nad Labem a Netolice, část hřebců byla také vybírána ze zemského chovu. 

Hřebčíny kromě kladrubského byly počátkem 90. let privatizovány a získávání hřebců 

Pouze ze zemského chovu se stávalo pro hřebčince dosti obtížným. Díky dotacím 

z Ministerstva zemědělství byli však posléze nakupováni a dováženi plemeníci ze 

zahraničí, čímž se chov opět stabilizoval. 

Od roku 1996 narůstá každým rokem zájem o chov koní a jezdecký sport a stoupá 

i celkový počet koní. Tento zájem způsobil, že v dnešní době převládá tendence chovat 

koně zejména pro sportovní účely. 

Důležitost koní v životě člověka existuje po tisíciletí a právě kůň si získal výjimečné 

postavení mezi hospodářskými zvířaty. Úroveň chovu koní byla vždy pýchou chovatele 

(Dušek, 1992, 2007; Navrátil, 2007). 

2.1.4.2 Řízení chovu a jeho organizace 
v období mezi světovými válkami, kdy byl kůň nepostradatelný v dopravě a v armádě, 
s c o chov staral na prvním místě stát, dále země v rámci svých samospráv a také 

'chovatelé o r g a n i z o v a n í v dobrovolných spolcích. Do roku 1945 byl chov veden 

samostatným oddělením chovu koní, ustanoveným na ministerstvu zemědělství. V roce 

•956 byl zřízen I n s p e k t o r á t chovu koní, který byl začleněn do Hlavní správy státních 



plemenářských stanic, které byly součástí Ministerstva zemědělství. Do roku 1989 byl 

chov koní řízen centrálně Ministerstvem zemědělství prostřednictvím plemenářské 

organizace - Státním plemenářským podnikem v Praze. Velkého pokroku bylo 

dosaženo spoluprácí plemenářské organizace a jezdeckým sportem. Jezdecký sport byl 

u nás organizován dvěma složkami : tělovýchovnou organizací (tj. československý svaz 

tělesné výchovy ve formě jezdeckých oddílů nebo jednoúčelových tělovýchovných 

jednot) a socialistickým svazem mládeže ve formě jezdeckých oddílů. Od 80. let u obou 

organizací trvale narůstala členská základna, kdy pro srovnání v roce 1970 existovalo 

162 jezdeckých oddílů s 5638 členy, zatímco roku 1987 již bylo registrováno 

246 jezdeckých oddílů s 12 895 členy. 

Změna v řízení chovu koní nastala od roku 1989, kdy se plemenářská organizace 

rozpadla a největší pravomoce získaly vzniklé chovatelské svazy. Ty se na počátku 

90. let sdružily v Asociaci svazů chovatelů koní (ASCHK). Jednotlivé svazy vznikaly 

podle regionů nebo podle chovaných plemen koní. Dnes ASCHK sdružuje kolem 

2000 členů - chovatelů. V ČR působí ještě kromě ASCHK dalších I I organizací, které 

sdružují chovatele a mají právo vést plemenné knihy příslušného plemene, mezi které 

patří např. Jockey club ČR, Česká klusácká asociace, Národní hřebčín Kladruby nad 

Labem a další. 

V současnosti je chov u nás i ve většině států řízen částečně státními organizacemi, 

ěástečně chovatelskými svazy. Státními organizacemi v CR jsou hřebčince, jejichž 

úkolem je zajišťovat plemenitbu a plemenářskou práci v zemském chovu. Mají 

odpovídající počet hřebců, které v připouštěcím sezóně - od února do konce června, 

rozmístí každoročně na tzv. připouštěcí stanice, kam přivádějí chovatelé své klisny 

k připouštění. Hřebci se dostávají do hřebčinců buď ze státních hřebčínů, nebo přímo od 

chovatelů ze zemského chovu, případně se dovážejí ze zahraničí. V Čechách existuje 

Zemský hřebčince v Písku, ve kterém je zároveň i sídlo Asociace svazů chovatelů koní 

CR, která sdružuje část chovatelských svazů jednotlivých plemen. Na Moravě se 

nachází Zemský hřebčinec Tlumačov. Hřebčince byly dříve součástí Státního 

Plemenářského podniku. 

Základem samotného chovu jsou plemenné klisny. Část z nich se chová ve velkých 

chovech - v hřcbčínech, část je soustředěna u chovatelů, v tzv. zemském chovu. 

Hřebčíny slouží k zušlechťování zemského chovu pomocí tzv. elitních koní, které 

chovají. Každý hřebčín chová vybrané plemenné klisny a pro ně mají k dispozici 

nejlepši plemenné hřebce - tzv. pepiniéry. Ti mohou založit linii. Rozmnožením jedinců 



této linie vznikne kmen, který proniká právě do zemského chovu a rozšiřuje se v něm. 

Hřebčín má zpravidla za úkol produkovat a odchovat mladé plemenné hřebce pro 

zemský chov. Téměř všechny hřebčíny byly ze státního majetku postupně privatizovány. 

Státní organizací zůstal pouze Národní hřebčín Kladruby nad Labem spolu s hřebčínem 

Slatiňany, kde se nachází také sídlo Ústřední evidence koní (ÚEK). Naopak v zemském 

chovu se počet menších soukromých chovatelů zvyšuje. 

Ze zástupců státních organizací a chovatelských svazů byla Ministerstvem zemědělství 

jmenována Výběrová komise pro chov koní. Ta zajišťovala výběr a hodnocení 

plemeníků a jejich zařazení do plemenitby. Díky plemenářskému zákonu 

(č. 154/2000 Sb.) však v roce 2001 přešly tyto pravomoce na příslušná chovatelská 

sdružení, která mají právo vést plemenné knihy samostatných plemen, a tudíž mají 

i vlastní výběrové komise. 

Dnes má stát oproti dřívějšku pouze kontrolní činnost a pomocí Ministerstva 

zemědělství a jeho kontrolních orgánů ČPI (Česká plemenářská inspekce), popř. 

Inspektorátů Krajských veterinárních správ dohlíží na dodržování zákonů a vyhlášek, 

t ý k a j í c í c h se chovu koní. Také prostřednictvím Ministerstva zemědělství poskytuje 

dotace na poměrně velkou škálu činností za účelem podpory šlechtění a plemenitby 

koní (Lerche, 1959; Dušek, 1992, 2007; Navrátil 2007). 

2.1.4.3 Plemena koní v ČR 
Jak už jsem zmínila na předchozích řádcích, chov koní v ČR sleduje evropský trend 

a převažuje u nás především chov sportovních a dostihových koní, z nichž převládá 

chov českého teplokrevníka. Dále se u nás chová moravský teplokrevník, anglický 

plnokrevník, starokladrubský kůň, arabský kůň, hucul, hafling a některá chladnokrevná 

Plemena. O každém plemeni se zmíním alespoň okrajově na následujících rádcích. 

Český teplokrevník (ČT) je souhrnné označení pro teplokrevného jezdeckého koně, 

se kterým se u nás můžeme nejčastěji setkat (Navrátil, 2007). Dříve byl chován jako 

těžší teplokrevný kůň využívaný především k tahu, později s všestranným využitím 
k t ahu i pod sedlem. V z n i k l křížením domácích teplokrevných klisen s dováženými 

oldenburskými a východofrískými hřebci a po několik generací byl zušlechťován 

anglickým plnokrevníkem a hannoverskými a trakénskými hřebci. Hannoverští koně 

vnesli do chovu s k o k o v ý potenciál, po trakénských hřebcích zase získal temperament 
a ladnou mechaniku pohybu. Dnes je chov zaměřen především na sportovní využití 
v Parkuru a drezuře (viz kapitola 2.2.5). 



ČT je poměrně různorodé plemeno, což je dáno měnícím se požadavkům ve společnosti, 

čímž se měnila i jeho konstituce, rámec, povaha apod., právě v závislosti na jeho využití. 

Chov ČT jc dnes soustředěn v hřebčínech - Kladruby nad Labem, Albertovec 

a Netoliee. Velkým hřebčínem s chovem ČT je v současnosti také privatizovaný hřebčín 

Kubista Měník (dříve JZD Humburky). 

Na Moravě existoval a stále existuje teplokrevník odlišného typu než v Čechách. Byl 

ušlechtilejší, pohyblivější a lehčí formy, což bylo dáno vlivem orientální krve a menší 

vliv mohutného oldenburského koně, který se podílel právě na vzniku českého 

teplokrevníka. 

V 60. letech 20. století došlo k částečnému splynutí moravského a českého 

teplokrevníka, v době kdy byl ČT zušlechťován anglickým plnokrevníkem 

atrakénskými a hannoverskými hřebci, kteří mu dodali lehčí ráz. Vliv německých 

plemen na populaci ČT působí i dnes, opět v souvislosti, kdy je kladen důraz zejména 

na jeho využití ve sportu. Moravský teplokrevník byl však opětovně uznán za 

samostatné plemeno v roce 2005. 

Co se týče chovu chladnokrevníka, ten byl u nás původně představován českým 

chladnokrevníkem, který byl vyšlechtěn na belgickém základě v 2. polovině 19. století 

jako těžký tažný kůň. Přestože kvůli velké mechanizaci a technizaci zemědělství došlo 

ke ztrátě významu koně jako tažné síly, v lesním hospodářství je chladnokrevný kůň 

stále využíván a ceněn. Jako samostatná plemena chovaná u nás jsou uznána : 

českomoravský belgický kůň (ČMB), norik (N) a slezský norik (SN), který je rozšířen 

především na Moravě. 

Dále se u nás setkáme s chovem anglického plnokrevníka (Al/1). Ten se rozšířil 

zejména v posledních třiceti letech díky práci hřebčína v Napajedlech, který má vliv na 

chov A 1/1 již od jeho počátků. Byl založen roku 1886. Plemeníci jsou převážně 

zahraničního původu - z Irska, Anglie, USA, Francie aj. Zájem není pouze o cvalové 

dostihy, ale na rozmachu nabývá i chov klusáků, i když zatím ne v takové míře. 

Za naši „národní kulturní památku" je považován starokladrubský kůň (obr. 6, 7). 

t yp icky české plemeno, někdy označován také jako autochtonní (původní) plemeno. Je 

využíván jako tzv. k a r o s i e r , neboli těžší kočárový kůň. Jednoznačně ho poznáme podle 

výrazného klabonosu a vysoké akce končetin. Dnes je u nás chován ve dvou hřebčínech, 
a to v našem nejstarším národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem, kde se chová 
v barvě bílé a dále ve Slatiňanech, kde je chován jako vraník, neboli v barvě černé. Dále 

ho najdeme ještě ve dvou menších chovech v Nedvězí, opět jako bělouše a v Bzenci 



jako starokladrubského vraníka. Původ starokladrubských koní je odvozen od 

starošpanělskýeh a staroitalskýeh koní. Toto plemeno původně vzniklo na přání 

císařského dvora ve Vídni, aby měli dostatečně reprezentativní zápřež na různých 

ceremoniálech. Bělouši se používali pro světský ceremoniál, vraníci naopak pro 

ceremoniál církevní. Dnes starokladrubský kůň vyniká zejména v soutěžích spřežení, 

ale lze ho vidět i v běžné práci v zemědělství i v práci pod sedlem - jako jezdeckého 

koně. Avšak ani jeho původní funkce zcela nevymizela, neboť je stále populární u dvora, 

zejména v Dánsku, které zakoupilo šestispřeží a další pár pro dvorské ceremonie. 

Obdobně je tomu i ve Švédsku, kde je toto plemeno velmi oblíbené a opět používané 

pro ceremoniály u královského dvora. Navíc se pro jeho vlastnosti uplatňuje i u švédské 

královské jízdní policie, stejně tak i u naší jízdní městské policie v Pardubicích 

a v Praze. Ncjznámější linie (kmeny) starokladrubských koní u běloušů jsou : Generále, 

Generalissimus, Favory, Rudolío a Sacramoso, u vraníků : Sacramoso, Solo, Siglavi 

Pakra a Romke (Záliš, 1979). 

V menší míře je u nás chován také arabský kůň (obr. 4), který je rozšířen zejména na 

Slovensku, kde je chován v Topolčiankách, a to jak ve formě plnokrevné, lak 

i čistokrevné. U nás většinou pochází právě z topolčanského chovu, popř. z Německa, 

Polska a Rakouska. Díky několika výkonnostním a chovatelským úspěchům má u nás 

významné postavení především chov plemene Shagya - arab. Shagya - arab byl 

původně jeden z nejvýznamnějších kmenů arabských čistokrevných koní, který byl 

založený hřebcem Shagya jako rakousko - uherský armádní jezdecký kůň. V roce 1978 

byl uznán jako samostatné plemeno arabského koně. Česká republika je od roku 1994 

členem Mezinárodního svazu chovatelů Shagya - araba, a to s 68 plemennými klisnami. 

Na světě je přibližně 2000 chovných jedinců tohoto plemene. 

Shagya - arab je narozdíl od arabského plnokrevníka větší, delší a mohutnější. Lze ho 

Použít jak pod sedlo na vyjížďky, tak i do soutěží, kde pro svou vytrvalost vyniká 

zejména v distančních jízdách, ale můžeme ho spatřit i na drezurních závodech či 

v kočáře (Dlabola, 2003, 2004). 

Dalším chovaným plemenem u nás je huculský kůň. Je to menší horský kůň pocházející 
1 Karpat, který je velmi skromný, vytrvalý, dlouhověký a odolný vůči vnějším 

Podmínkám podobně jako většina pony plemen. Dříve se díky své výšce a odolnosti 

Používal k nošení břemen v dolech, dnes se k jejich nošení využívá ve vysokých horách. 
J e schopen slézat i vystupovat po strmých kamenitých stezkách a při tom být zároveň 
v d m i opatrný. Také se využívá v lesnictví ke stahování dřeva na strmých stráních, kde 



se mu žádný jiný kůň nevyrovná. Jeho zařazení do plemenných skupin však není zcela 

jednoznačné, neboť část populace se díky tarpaním znakům více přibližuje skupině 

orientálních koní (Hitrík, 1973). Přesto je však v současnosti stále řazen do skupiny 

nordických koní, podobně jako většina pony plemen. 

Pro své vlastnosti se využívá především jako tažný a soumarský kůň. V poslední době 

roste obliba zejména u dětí, neboť je vhodný pro jejich výcvik, ale také ho najdeme na 

turistických jízdárnách a často bývá používán pro hiporehabilitaci (konkrétně 

hipoterapii), přestože pro ni, podobně jako pony plemena, není vhodný. Vhodností 

plemen právě pro hiporehabilitaci se budu zabývat v poslední části mé práce. 

Stejně jako u hucula roste obliba i u haflingského koně, který vznikl křížením 

tyrolského norika s orientálními hřebci z kmene Dahoman. Právě díky norickým 

předkům patří do skupiny chladnokrevných koní, přestože rozhodně nedosahuje jejich 

výšky. Spíše sc podobá většímu mohutnějšímu poníkovi. Haflinga poznáme podle jeho 

typické barvy. Jedná se o světlé ryzáky s bílým ocasem a bílou hřívou. Je využíván 

zejména k tahu, ale i k jízdě pod sedlem. Často ho opět spatříme na turistických 

jízdárnách, nebo jako hiporehabilitačního koně (Lerche, 1959; Dušek, 1992, 1995; 

Navrátil, 2007). 

2.1.5 Tělesné vlastnosti koní 
Při posuzování tělesných vlastností koní (hodnocení koně) je pro nás důležitý zejména 

celkový dojem, jakým na nás kůň působí. To znamená, o jaký plemenný typ se jedná, 

jakou má konstituci a tělesnou stavbu. Při posuzování koně používáme pokaždé různý 

způsob hodnocení tělesných tvarů v závislosti na tom, o jaký výkonnostní typ koně se 

jedná. Některá tělesná vlastnost může být u jednoho plemene považována za 

charakteristický znak, u jiného plemene za vadu. 1 když při posuzování koně není cílem 

hledat vady, ale naopak se snažíme najít vyváženost mezi přednostmi a nedostatky, čili 

Pozorujeme, zda nedostatky exteriéru jsou vyváženy přednostmi ve stavbě jiných částí, 

nebo zda celou v ý k o n n o s t ještě snižují. Hodnotí se postupně hlava, krk, horní linie, záď, 

hloubka a šířka hrudníku, končetiny - přední a zadní. Součástí posouzení exteriéru je 

měření koní, které je vlastně nejobjektivnější část posuzování tělesné stavby koní. 

Zjišťují se základní tělesné míry, které jsou u většiny plemen součástí chovného cíle, 

mezi které patří k o h o u t k o v á výška, obvod hrudníku, holeně, šířka hrudníku, šířka 
a délka pánve, délka těla a další. Při hodnocení koně je nezbytné i posouzení koně 



V pohybu, resp. jeho mechaniky pohybu. Kůň se posuzuje nejdříve v kroku, pak v klusu 

(viz 2 .1 .5 .2 pohyb koně). 

Hodnocení koně je mimo jiné důležité pro zařazení koní do chovu nebo do jezdeckého 

či zápřahového sportu a na dostihy. 

Tvary těla koně se posuzují z hlediska využití koně, a právě výběrem vhodných typů 

k jednotlivým druhům práce byly získány různé typy postav koní a následně plemen, 

které se liší rozdílnou mechanikou kostry. Jak uvádí Navrátil (2007), u koně jako 

jediného hospodářského zvířete je jeho užitkovost (výkonnost) závislá na utváření těla. 

Neměli bychom však v žádném případě přeceňovat nebo podceňovat exteriér neboli 

zevnějšek koně na úkor ostatních faktorů ovlivňující také výkonnost jako je konstituce, 

temperament, charakter, stupeň výcviku. Vztah mezi exteriérem a těmito faktory 

můžeme podle Michala (Navrátil, 2007) vyjádřit jako přímo úměrný: čím příznivější je 

tělesná stavba, tím snadněji kůň vykonává práci a tím menší jsou požadavky na ostatní 

faktory a čím nepříznivější je tělesná stavba, tím větší jsou nároky na ostatní 

výkonnostní faktory (Dušek, 2007; Navrátil, 2007). 

2.1.5.1 Stavba těla koně 
Základem tělesné stavby je kostra (obr. 8). 

Při posuzování exteriéru koně se hodnotí zejména : 

Velikost koně, která je určena kohoutkovou výškou. Podle kohoutkové výšky se koně 

rozdělují na velké, střední a malé koně. Velký kůň má výšku v kohoutku 165 cm a více, 

střední kůň 155-164 cm a malý kůň 154 cm a méně. Dále existují ještě pony plemena, 

která jsou menší než 150 cm, avšak v anglické terminologii se název pony používá 

Prakticky pro všechny koně, jejichž kohoutková výška je menší než 148 cm 

(popř. 150 cm), i přestože se z hlediska plemenných typů o pony nejedná. 

Normálně u koní kohoutková výška přesahuje mírně výšku zádě. Někdy se může stát, že 

Je tomu naopak a pak je kůň tzv. přestavěný, což u chovných jedinců není žádoucí. 
u jezdeckých koní to narušuje rovnováhu a kůň je pak nucen více zatěžovat pouze 

jednu část těla. 
P ř i charakteristice tělesné stavby se určuje rámec neboli formát koně. Ten je dán 

Poměrem kohoutkové výšky k délce těla. Většinou bývá obdélníkový neboli dlouhý 

(u A l / | , polokrevných plemen i chladnokrevníků), nebo čtvercový ( u orientálních 

Plemen - arab, u klusáků aj.) a též rámec krátký, který je typický zvlášť pro hříbata. 



Dále se hodnotí mohutnost koně, která je dána jeho hmotností ve vztahu k výšce, 

pohlaví, plemeni, věku a využití koně. Je podstatně ovlivňována silou kostry a různou 

kondicí koně. 

Posuzuje se také konstituce, která vypovídá o tom, jak je kůň odolný vůči nepříznivým 

vnějším vlivům a pracovnímu zatížení a jaký je jeho zdravotní stav. Je dána 

anatomickou stavbou a správnou f u n k c í jednotlivých orgánů. Vyžadována je konstituce 

tvrdá neboli pevná, silná, zdravá. Vyznačuje se štíhlou a souměrnou tělesnou stavbou, 

pevným svalstvem a elastickou kůží s lesklou srstí. Koně s touto konstitucí jsou 

poměrně nenároční na výživu, mají živý temperament a výbornou plodnost. Žádoucí je 

i případně konstituce jemná, pro kterou je typická ušlechtilost a jemnost koně. Avšak 

tito koně jsou méně odolnější a náročnější na výživu. Naopak nežádoucí je konstituce 

slabá - přešlechtěná, která se vyznačuje slabou kostrou s úzkým hrudníkem. Kůň bývá 

choulostivý na vnější vlivy, velmi náročný na výživu a poměrně často nervózní. Stejně 

tak i konstituce lymfatická, která se vyskytuje především u chladnokrevníků, není 

žádoucí, ,1c pro ni charakteristické mohutné svalstvo, silná, ale měkká kůže a pomalý 
metabol i smus spojený s usazován ím tuku. 

Dalším ukazatelem při hodnocení koně je jeho ušlechtilost. Ta je výsledkem 

harmoničnosti těla a jemnosti hlavy a končetin s krátkou a lesklou srstí. Za vzor 

ušleehtilosti se považuj í arabští koně. 

Harmoničnost, která souvisí s ušlechtilostí, vyjadřuje soulad celé tělesné stavby. Tedy 

zda jednotlivé části těla jsou souměrné a proporcionální. 

Stavba těla sc samozřejmě liší i s pohlavím koně. Tělesná stavba klisen je jemnější , 

lehčí a štíhlejší. Mají užší hlavu a delší krk, širší a delší pánev, štíhlejší končetiny 

a většinou i delší hřbet. Zatímco u hřebců vyniká mohutný, nasvalený krk a plece. Měl 

by mít ohnivý temperament, širší hlavu a nižší záď. Liší se i ve stavbě pánve a v síle 

kostry. 

Plemenný typ je charakterizován Potvrzením o původu koně. 

Po hodnocení těchto ukazatelů týkajících sc tělesné stavby se také posuzují jednotlivé 

části těla jako hlava, krk, trup a končetiny popř. tzv. horní linie - kohoutek, hřbet, bedra, 

záď, ocas. Velký důraz je kladen na stavbu a postoje končetin, které tvoří základ 

exteriéru (Kračmar, 1923; Watsonová, 2003; Dušek, 2007; Navrátil, 2007). 



2.1.5.2 Pohyb koně 
Pohyb je základní vlastností koně a jeho mechanika hraje důležitou roli při posuzování 

koní. Při pohybu koně dochází k pravidelnému střídání končetin a tím následně posunují 

tělo. Pro udržení těla v pohybu, nesení zátěže i stání koně má význam oblouk hrudní 

a bederní páteře, jemuž tvoří oporu přední a zadní končetiny. Se svaly a vazy vytváří 

tzv. statický oblouk. Kůň může bez sebemenší únavy stát i spát ve stoje, a to díky 

zvláštnímu uspořádání svalů končetin. Svalstvo, které je zapojováno při pohybu, má 

vyšší práh dráždivosti a je více unavitelné. Při pohybu koně vzniká tzv. dynamický 

oblouk. Jeho odrazová část je tvořena stehenním a bércovým svalstvem a část 

dopadovou vytváří svalstvo kolem kosti ramenní a svalstvo předloktí. Základním 

„motorem pohybu" jsou zadní končetiny, které vrhají tělo dopředu, kde ho zachycují 

přední končetiny a následně ho dále posouvají. Pohyb by měl být ve všech chodech 

vyvážený a pravidelný. To nejlépe posoudíme při pohybu koně ve volnosti. 

Podle Duška (2007) se pohyb koně skládá ze šesti f áz í : 

1. odraz - zadní končetina se odráží od země 

2. pohyb nad zemí - tvořen přísunem, což je pohyb od odrazu do dosažení kolmé 

polohy a vykročením - pohybem od svislé polohy k došlápnutí. 

3. došlápnutí - natažená končetina došlápne 

4. nesení - od došlápnutí do dosažení kolmé polohy 

5. podpírání - končetina je v kolmé poloze 

6. posouvání - od kolmé polohy do odrazu 

Zejména nesení, posun a odraz zadních končetin jsou důležité při výcviku jezdeckého 

koně. Kůň po sobě zanechává při pohybu stopy, které utvářejí tzv. pohybovou stopu. 

Stopy stejnostranných končetin se mohou buď krýt, nebo při prostorném chodu koně 

zadní končetiny přešlapují stopy předních končetin o jednu až tři stopy. Někdy se stane, 

že zadní končetiny nedošlapují ani do stopy předních končetin. Často to můžeme 

Pozorovat v kroku, čili v pomalém chodu a zejména u koní s dlouhým trupem. Právě na 

Pohybové stopě můžeme pozorovat prostornost pohybu, případně jeho nepravidelnosti. 

Zajímavá je také otázka umístění těžiště. Za normálních podmínek jsou přední 

končetiny přibližně 1,2 krát až 1,5 krát více zatíženy než končetiny zadní, tedy zhruba 
6 0 % : 40 %. Avšak ne u všech koní je umístění těžiště stejné. Liší se právě podle 

Pracovního zaměření koně. Například u jezdeckých koní se ježděním těžiště posouvá 
Vl'ce do středu těla, tudíž rozložení váhy na obou končetinách by mělo být rovnoměrné. 

Naopak u dostihových koní se záď co nejvíce uvolňuje, aby se zadní končetiny mohli 



podsadit a dostatečně odrazit, a tím posunout tělo dopředu. U klusáků se těžiště posouvá 

dozadu, aby mohli vyvinout prostorný kadencovaný krok. Stejně tak se tomu děje 

i u těžkých tažných koní, avšak u nich zcela z jiného důvodu. Posunutí těžiště dopředu 

jim umožňuje vyvinutí potřebné tažné síly. 

Nyní si řekneme něco o základních chodech koně. Ty rozeznáváme podle pravidelně se 

opakujícího rytmu střídání končetin v určitém sledu, neboli nohosledu. Nohosled se 

počítá vždy od zadních končetin, neboť odsud vychází síla pohybu. Základní chody 

koně jsou tedy krok, klus a cval. 

Krok je nejpomalcjší a zároveň nejméně namáhavý chod, proto v něm kůň vydrží 

nejdéle v pohybu. Dosahuje při něm rychlosti 6 až 8 km/hod. Kůň klade na zem 

postupně všechny končetiny a to v pořadí : pravá zadní, pravá přední, levá zadní, levá 

přední. V kroku jsou nakonec slyšet čtyři údery kopyt, jedná se tedy o čtyřdobý chod. 

Odchylkou od normálního nohosledu je tzv. mimochod. Může být v kroku i v klusu 

a vyznačuje se současným pohybem jednostranných končetin, tedy levá zadní se 

pohybuje současně s levou přední a následně pravá zadní zase současně s pravou přední. 

Na rozdíl od normálního kroku jsou tedy slyšet pouze dva údery. Mimochod byl znám 

již ve starověku. Získal si poměrně velkou oblibu, neboť je to chod velmi pohodlný, 

proto byli koně s tímto chodem - mimochodníci využívání jako koně cestovní a dámští. 

V dnešní době není mimochodník do našeho chovu zařazen. 

Ne vždy je krok pravidelný a prostorný, tak jak by měl být, ale mohou vznikat i různé 

vady. Za vady kroku považujeme nepravidelný nohosled, těžkopádný krok bez kmihu, 

klopýtavý, plouživý a kohoutí krok, také nákrok a již zmíněný mimochod. 

Klus jc rychlejší chod než krok, kůň při něm dosahuje v průměru rychlosti 15 km/hod, 

ale n a p ř í k l a d u klusáků je to až přes 4 0 km/hod. V klusu jsou slyšet pouze dva údery, 

Protože se střídají diagonální končetiny, současně se tedy pohybuje pravá zadní s levou 

Přední končetinou a následně levá zadní s pravou přední končetinou. Odraz končetin je 

mnohem větší než v kroku a tělo není podpíráno žádnou končetinou, zatímco v kroku je 

podpíráno minimálně dvěma končetinami. 
P ř ' posuzování koní je nezbytné předvedení koně v klusu na ruce, neboť právě v klusu 

"tážeme na koni nejlépe pozorovat nedostatky v jeho pohybu. Může nastat tzv. klus 
r°zložcný, a to zejména u unavených koní, kdy dochází k porušení chodu předních 
a zadních končetin. U některých koní, nejčastěji klusáků, se objevuje tzv. třídobý klus, 
kdV Předními končetinami kůň kluše a zadními zacválá. 



Posledním nejrychlejším a zároveň nejnamáhavějším chodem koně je cval. Jedná se 

vlastně o řadu skoků, kdy zadní končetiny se odrazí a odpoutají tělo od země a přední 

končetiny ho zachycují a posouvají v rámci nepřetržité řady skoků. Podle nohosledu 

rozlišujeme cval na levou nebo pravou nohu. Cval vlevo má následující nohosled : 

pravá zadní, poté současně levá zadní s pravou přední a nakonec levá přední. Cval 

vpravo má nohosled opačný, tedy : levá zadní, potom současně pravá zadní s levou 

přední a nakonec pravá přední. Ve cvalu jsou slyšet tři údery, jedná se tudíž o třídobý 

chod. Na jízdárně by měl kůň vždy cválat na vnitřní nohu, jinak se jedná o nesprávný 

cval. Cval na vnější nohu je vyžadován pouze při provádění kontracvalu - prvku 

drezury od stupně L (viz drezurní ježdění 2.2.5.1.1). Při cvalu kůň dosahuje rychlosti 

30 až 70 km/hod, zejména ve c v a l o v ý c h dostizích koně dosahují velké rychlosti, avšak 

s t ím je spojeno i rozložení cvalu a cval již není třídobý, ale čtyřdobý. Někdy bývá 

označován také jako rozložený cval, není však považován za čistý chod. Může sc 

o b j e v o v a t i u unavených koní, u nichž dochází ke ztrátě kmihu a končetiny diagonálních 

končetin se tak nepohybují současně. Dalším nečistým chodem objevující se 

u u n a v e n ý c h koní je křižování. Znamená to, že kůň jde zadními končetinami v opačném 

cvalu než vpředu. Podle rychlosti můžeme cval rozlišit na cval shromážděný, střední, 

prodloužený a dostihový, neboli trysk. Délka cvalového skoku dosahuje 4 - 6 m, u 

dostihových koní 8 m i více. 

Vedle již zmíněných základních chodů, existují u některých plemen ještě další formy 

chodů. Typický je např. rozložený chod peruánských paso, kde se jedná se o čtyřdobý 

chod a může být laterální nebo diagonální. Bývá označován jako tolt a je typický i pro 

i s l a n d s k é koně. Koně mají tyto chody vrozené a jak už jsem zmínila, jízda na nich je 

velmi pohodlná a zároveň dostatečně rychlá, dosahují rychlosti až 18 km/hod. 

Nyní si vysvětlíme některé termíny vztahující se k pohybu, resp. k j e h o mechanice, 

které je důležité znát právě při hodnocení mechaniky pohybu. 

Kadence - jc střídání končetin v určitých intervalech, vlastně počet kroků za časovou 

jednotku důležitá je zvlášť dlouhá doba nesení, která umožňuje pomalejší kadenci, 

může být rychlá nebo pomalá 
A k c<í ~ je způsob, jakým kůň zvedá končetiny a do jaké výšky, akee může být vysoká 
š p i č k a pro s tarokladiubského konč), nízká a plochá 

Kmih - je Výsledkem odrazu zadních končetin, aby sc tělo dostatečně posouvalo vpřed 

U u c h - označuje rychlost nebo tempo a vyjadřuje délku dráhy, kterou kůň ujde za 

časovou jednotku, r o z l i š u j e m e ruch krátký, střední nebo zrychlený 



Prostornost chodu - je délka kroku od odrazu do došlapu končetiny, čím delší je 

vykročení, tím prostornější chod kůň má, závisí především na síle odrazu zadních 

končetin 

Délka kroku (cvalového skoku) - je vzdálenost mezi dvěma stopami stejné končetiny 

Pravidelnost chodu - je rytmické střídání končetin, aniž by některá pohybová fáze byla 

prodloužena nebo zkrácena 

Čistota chodu - zachování nohosledu a rytmu střídání končetin (Lechner, 1931; Hollý, 

Hornáček, 2005; Dušek, 2007; Navrátil, 2007). Pohybem koně a vlivem jezdce 

se podrobněji zabývá Oeynhausen (1923). 

2.2 Soužití koně s člověkem 

Soužití koně s člověkem trvá již několik tisíciletí, mohli bychom říci, že člověk a kůň 

spolu žijí již od počátku své existence. Jak píše J. Volf ve své knize Koně, osli a zebry 

(1977) : Žádné jiné zvíře se nezapsalo do dějin člověka tak pronikavě jako kůň. Na 

scénu dějin vstupují ovšem na různém stupni vývoje : kůň jako již ustálená živočišná 

forma, člověk, lépe řečeno pračlověk, jako druh stojící teprve na začátku svého vývoje. 

Podle toho vypadaly i jednotlivé „fáze" vztahu člověka ke koni, kdy se využití koně 

výrazně proměňovalo s měnící se dobou. Jednotlivé období soužití a využití koně 

člověkem se pokusím zachytit na následujících řádcích. 
2.2.1 Kůň jako lovné zvíře 

Původní vztah člověka a koně nebyl vzájemně nikterak prospěšný. Koně člověka nijak 

neohrožovali a člověk pro ně také nepředstavoval žádné nebezpečí. Člověk byl p r o z a t í m 

jen sběratelem, živil se různými plody a kořínky. Avšak ne na dlouho mu tato role 

vydržela. S jeho vývojem a postupným zdokonalováním dokázal vyrobit první nástroje 

a ze sběratele se rázem stal lovec. 

Člověk lovil koně vedle mamutů a sobů již ve starší době kamenné před 30 až 60 tisíci 

•ety. Lovil ho zejména pro maso a kůži, ale pravděpodobně pojídal i jeho mozek 

morek, v zajetí ho však nechoval. Než člověk zjistil, že koně může využívat mnohem 

'épe, byl jedním z neoblíbenějších lovných zvířat. Přesto lov koní nebyl nikterak 

jednoduchý, naopak pro člověka byl časově velmi náročný a dosti nebezpečný. Avšak 

Přemýšlení našich předků, se časem dokázali zmocnit kořisti mnohem snadněji. 

Podle Augusty a Buriana (1955) vykopávali na stezkách, kudy se zvěř chodila 

Pravidelně napít, hluboké jámy, které pokrývali větvemi a lehce zasypávali hlínou 
a drny. J i n d y s i , o v c i i e h H n a silné větve stromů, odkud ubíjeli zvěř jdoucí k vodě šípy, 



oštěpy nebo kameny. Svědčí o tom i jámy v jeskyních, které byly objeveny v 90. letech 

minulého století, na svazích Pyrenejí ve Španělsku - jeskyně La Pasiega a ve Francii 

jeskyně Combarelles. Nejčastěji se v nich objevují právě kosti divokých koní. Někdy 

lovci lovili i velkém. Dokazují to nálezy zbytků koster přibližně sto tisíců koní ve 

Francii u Solutrée, severně od Lyonu. Zde pod 350 m vysokou strmou skálou leží na 

ploše asi 4000 m2 0,5 - 2,3 m silná vrstva plná koňských kostí. Lovci takto ulovili velké 

množství koní a to s minimálním úsilí, využili pouze příkré skály. Po pozvolném svahu 

štvali divoké koně pomocí ohně a křiku na vrchol skály až k prudkému srázu, odkud 

koně neměli kam utéct a padali ze skály dolů. Pokud pád přežili byli ještě dobíjeni lovci 

a následně u ohňů pojídáni. Během dlouhé doby, kdy se zde takové lovy odehrávaly, 

se pod solutréenskou skálou nahromadilo toto ohromné množství kostí divokých koní 

(Augusta, Burian, 1955; Lerche 1959; Volf, 1977). 

Přestože pravěcí lovci divoké konč hojně lovili, nikdy se nepokusili o jejich zdomácnění. 

To nastalo až o mnoho let později a tomu se také budu věnovat v následující kapitole. 

2.2.2 Zdomácnění koně 
Pote co člověk využíval koně jako zdroj obživy, přišel na to, že kůň se dá využívat 

i jinak a přišla jeho domestikace neboli zdomácnění. Jakým způsobem člověk konč 

domestikoval, se však přesně neví. Předpokládá sc, že v době, kdy koně ještě pouze 

lovil, občas ulovil malé hříbě, které nezabil, ale odchoval. Nejsnáze se mu dařilo chytit 

malá hříbata nebo březí klisny, které nestačily uprchnout se stádem. Březí klisny zabíjel, 

až když měl nouzi o potravu. V zajetí sc pak narodilo hříbě, které člověk následně 

odchoval. Tak člověk poznal, že koně může chovat v zajetí a různě ho využívat, nikoliv 

Pouze lovit. 

Podle Lercheho (1959) sc kůň mezi domácími zvířaty objevuje teprve v neolitu, tedy 

v mladší době kamenné (2000 - 1500 let př. n. 1.). Předpokládá se však, že ke 

zdomácnění koní došlo během 4. tisíciletí př. n. I. v Číně, odkud pochází první zmínka 

°domestikaci koní a to ze staročínského letopisu z r. 3468 př. n. 1. Avšak ne všichni 

autoři jsou stejného názoru. Podle některých k domestikaci koně v Číně dojít nemohlo, 

neboť zde divocí konč nikdy nežili. Číňané koně získávali od svých nomádských 

sousedů obchodem nebo jako válečnou kořist, případně se pro ně vydávali až do Středni-

c e . Středisek, kde došlo ke zdomácnění, bylo pravděpodobně více, avšak to nejstarší 
s c údajně nacházelo v černomořských a kaspických stepích před čtyřmi tisíci lety př. n. 1. 

Avšak kolem roku 2000 př. n. I. byl kůň v Číně již běžným a rozšířeným domácím 



zvířetem a kolem roku 1500 př. n. 1. je doloženo, že koně chovaly skoro všechny národy 

v celém Starém světě. Předpokládá se, že jako první byl domestikován tarpan a kůň 

Převalského (obr. 3). 

Důkazy o zdomácnění divokých koní byly objeveny i v Malé Asii. Archeologové zde 

nalezli hliněné tabulky, na nichž je klínovým písmem zachycen popis výcviku koně. 

Autorem textu je nejvyšší podkoní země Miťanů a měli sloužit jako návod pro podkoní 

krále Chetitů. Dnes jsou uloženy v Orientálním ústavu v Berlíně. Právě Miťané 

u Chetité byli velcí znalci koní, kteří po příchodu do Orientu naučili sousední národy, 

jak s koňmi zacházet, jak je chovat i na nich jezdit a závodit s nimi. Znali koně dávno 

před rokem 2000 př. n. 1., předpokládá se, že si je ochočili ještě dříve než 

4000 let př. n. 1. 

U nás nalezneme doklady o chovu domácích koní až ze starší doby železné, asi 500 let 

př. n. 1. Jakmile si člověk koně zdomácněl, choval ho nejen pro maso, ale začal se 

uplatňovat i jinak. Kůň se mu stal věrným pomocníkem v životě (Lerche, 1959; Volf, 

1977; Edwards, 1992; Mahler, 1995; Kolektiv autorů, 1995; Watsonová, 2003). 

2.2.3 Využití koně v práci 

Po té c o byl kůň domestikován, začal být člověkem využíván pro nejrůznější druhy 

práce. První zprávy o využití koně p o c h á z e j í z doby kolem 2000 let př. n. 1., kdy byl 

využíván jako „tahoun". Nejprve se kůň zapřahal do dvoukolových vozíků, ve kterých 

p a n o v n í c i podnikali slavnostní jízdy. Původně byli koně do těchto vozíků zapřaháni 

v páru, později i po čtyřech, ale z a t í m jen vedle sebe. Vůz táhli dva koně uvnitř, vnější 

koně k nim byli pouze přivázáni. To se změnilo až s objevením chomoutu, které 

umožnilo zapřahání koní ve vícespřeží i za sebou, nikoliv jen vedle sebe. Vozy byly ze 

dřeva s plnými diskovitými koly. 
S Přežení byla také používána při válečných taženích a k závodům, které byly kdysi 

velmi oblíbené. Proslulé byly zejména závody tzv. kvadrig, kdy ve dvoukolovém voze 

byli zapřaženi čtyři koně vedle sebe. Ty se proslavily především za dob římských císařů 

a boři ly n e d í l n o u součást řeckých olympijských her. 

Podle řeckého dějepisce H e r o d o t a se spřežení koní využívalo také k pohřebním účelům, 

zejména k převážení mrtvol králů. 

A ž Pozdější zdokonalení vozu a n a h r a z e n í některých jeho částí kovovými součástky 

umožnilo, aby se koňské spřežení využívalo jako tažné síly v dopravě a v zemědělství. 

0 d století se stal hlavní tažnou silou v zemědělství. 



Dokud nebyl vynalezen parní stroj a železnice, byl kůň v l a s t n ě jedinou dopravní silou. 

Využíval sc pro dopravu těžkých nákladů ve městech, případně i přepravu nákladů na 

velké vzdálenosti. U nás byla známá tzv. Zlatá stezka, po které se dopravovala 

především sůl ze Salzburgu do Čech, nebo také zboží ze Středomoří. K tomuto účelu se 

používaly spíše těžší typy koní. Dříve se koně používali také v uhelných či rudných 

dolech, kde přepravovali vozíky v podzemních štolách. V tomto odvětví sc velmi 

uplatňovali menší koně, především poníci. Ti byli spuštěni výtahem do podzemí, kde, 

jak už jsem zmínila, tahali vozíky s nákladem. V podzemí byli i ustájeni a krmeni 

a někdy zde žili i několik let. 

Také osobní a s ní často spojená poštovní doprava dosáhla rychlého rozvoje využitím 

tažné síly koně. K přepravě osob a pošty se používaly velké vozy tzv. dostavníky, které 

táhlo zpravidla vícespřeží lehčích koní, většinou čtyřspřeží řízené kočím - postiliónem. 

Avšak i hlavní cesty v té době byly kamenité a poskytovaly jen velmi omezené 

možnosti jízdy. Aby se zvýšila rychlost dopravy a zároveň jízda byla pro cestující 

Pohodlnější, začaly vznikat koňské železniční tratě neboli tzv. koňské dráhy. Byly to 

vlastně jakési vlaky poháněné koňmi. První evropská koňská železnice vedla z Českých 

Budějovic do Linze, jejíchž plán realizoval vídeňský profesor geometrie F. A. Gerstner 

a dostavena byla v roce 1833. Mnoho let pak sloužila k poměrně rychlé a levné 

Přepravě osob i zboží. Cestu z Budějovic do Linze trvala koňským spřežením zhruba 

čtrnáct hodin. Téměř současně byla postavena koňská dráha z Lán do Prahy, která 

t o u ž i l a k přepravě uhlí a dříví z Křivoklátská. Od druhé poloviny 19. století vznikaly 

koňské železnice i ve městech. Sloužily tehdy jako nejběžnější městská hromadná 

doprava. Jedna z nejznámějších koňských drah byla pařížská, kde byli zapřahováni 

Percheroni, kteří se chovali zvláště pro tento účel. Ale také v Praze jezdila „koňka" a to 

celých třicet let, od roku 1875 do roku 1905. 
N a přelomu 19. a 20. století d o s á h l a j ízda koňmo svého vrcholu a stavěly se různé typy 

pro dopravu osob. P o t é co p ř e v z a l a hromadnou přepravu osob železniční doprava, 

^ č a l y s e konstruovat nové typy vozů. Např. coupé, faetón pro přepravu dvou osob, 

'anduuer pro čtyři osoby a v a g o n e t t e nebo lovecký vůz pro více osob. Také existovaly 
V0*y pouze pro jednu osobu t a ž e n é k o n ě m jako například gig nebo kabriolet, které měly 

Pouze dvě kola. Bohatě z d o b e n é vozy měli jen panovníci, které j im sloužili zejména ke 
s 'avnostním příležitostem. Byli v nich zapřaháni jen ti nejlepší a nejkrásnější koně, 
V i ^ n o u bělouši nebo vraníci. Za dob Rakouska - Uherska byli speciálně k těmto 



účelům chováni starokladrubští koně. Ti sloužili zejména vídeňskému dvoru ke 

španělským ceremoniálům. 

Podle druhu vozu, postrojů (poprsní, chomoutový), druhu opratí a jejich způsobu držení 

a tvaru biče se rozlišovaly jednotlivé styly spřežení, z nichž nejznámější je styl anglický, 

uherský, americký a ruská trojka. P r o spřežení v anglickém stylu je charakteristická 

přiježděnost spřežení, jeho mohutnost, pomalé tempo a shromážděný a vzpřímený krok 

koní, čímž se dosahuje požadující reprezentace. V tomto typu spřežení se uplatňují 

zejména mohutní temperamentní teplokrevníci jako např. koně holštýnští ci 

starokladrubští. Koně by měli mít stejnou barvu a upravenou nebo zapletenou hřívu. 

U anglického stylu spřežení se vždy používá černých chomoutových postrojů se zlatým 

nebo stříbrným kováním. Udidla musí být vždy páková. Pro spřežení v uherském stylu 

je důležitá ušlechtilost, nikoliv přiježděnost. Je požadováno především rychlé tempo. 

Zapřahují se koně lehčího typu s živým temperamentem jako např. koně arabští nebo 

uherští polokrevníci. Není podmínkou, aby koně měli stejnou barvu a upravenou hřívu, 

naopak převládá hříva přirozená. Používají se vždy poprsní postroje s ozdobami 

Pletenými z řemínků nebo žíní. Naopak u spřežení v americkém stylu nejsou přípustné 

žádné ozdoby. Toto spřežení se vyznačuje jednoduchostí, rychlostí a lehkostí. Postroje 

jsou chomoutové nebo poprsní, podstatné je, že jsou lehké a nijak ozdobené. Asi 

nejznámější spřežení je ruská trojka, kterou si každý z nás určitě vybaví při vzpomínce 

na ruskou pohádku Mrazík. Je pro ni charakteristické, že prostřední kůň kluše, zatímco 

p o s t r a n n í koně cválají. Prostřední kůň má chomout a jde mezi dvěma ojemi, ke kterým 

je připoután. Oje jsou zakončeny tzv. dugou, což je dřevěný oblouk, který se klene 
vYsoko nad kohoutkem koně a je ozdoben kováním, popř. malbami. Oba postranní koně 

mají bohatě zdobený poprsní postroj a hlavu vytočenou ven, zatímco prostřední kůň má 
hkwu vzpřímenou. K tomuto typu spřežení se používají především orlovští klusáci. Je 

zřejmé, že koně byli využíváni převážně vládnoucími vrstvami, neboť pro pracující 

třídy byly hospodářské výhody, které plynuly z využití pracovních koní, téměř 

nepřístupné. 

Kůň v životě člověka zaujímal významné postaveni a byl pro něho nepostradatelným 

Pomocníkem v mnoha oborech lidské práce. Na početním stavu koní ještě donedávna 

^v i se l a ekonomická situace státu i jeho vojenská síla, neboť koně se velmi uplatnili 
1 V c válkách v boji proti nepříteli, o čemž bude následující kapitola. 

Vraťme se ale k pracovnímu využití koní. S vynálezem parního stroje, benzinového 

motoru a celkovou mechanizací a technizací lidského života početní stavy koní rok od 



roku nezadržitelně klesaly a jejich využití se začalo výrazně měnit. Kůň postupně 

ztrácel význam v dopravě, jak ve městech, tak i na delší vzdálenosti a stejně tak 

i v dolech. S nástupem železnice a později motorových vozidel nebylo již koní 

zapotřebí a zdálo se, že mnoha tažná plemena vyhynou, což se u některých také stalo. 

Dnes je jeho pracovní využití omezené na zemědělství a lesnictví, i když v zemědělství 

pracuje už jen v malé míře. Využívá sc hlavně na svazích při stahování dřeva (obr. 9), 

kam se nedostane traktor. Přestože je koňská síla zcela jistě šetrnější k životnímu 

prostředí a někdy i ekonomičtější, dávno zde kůň ztratil své primární postavení a je to 

pouze výsledek požadavků a změny hodnot dnešní společnosti, že kůň dnes hraje 

ústřední úlohu v jezdeckém sportu. Kůň však není jen zbytečným přepychem, jak se 

některým lidem může zdát. Důležitou úlohu má i ve zdravotnictví, neboť z koňské krve 

se vyrábějí séra proti různým infekčním chorobám, např. tetanu a zřejmě více známá je 

výroba sér proti hadím uštknutím. Zcela jistě nejen kvůli tomu můžeme říci, že kůň má 

a rozhodně ještě dlouhou dobu bude mít své místo v životě moderního člověka (Lerche, 

•959; Dušek, 1966; Volf, 1977; Kolektiv autorů, 1995). 

2.2.4 Využití koně ve válečnictví 

Je pozoruhodné, že tak plaché zvíře jako je kůň, které instinktivně utíká před každým 

n e b e z p e č í m , sc tak významně podílelo na vedení válek a tím vlastně i na utváření celé 

h i s t o r i e lidstva. Kůň nesl na zádech generály i jejich armády, táhl válečné vozy i děla 

a společně s člověkem zažíval slávu i utrpení a smrt. Bez síly, rychlosti, oddanosti 

a v ě r n o s t i koní by člověk nedobyl ani nevytvořil civilizace a nemohl by šířit svou 

kulturu. 

Jako válečný prostředek byli koně využíváni již kočovnými kmeny kolem roku 
3«00 př. n. 1. Rychlí jezdci na koních, ať už Chetité, Kasité či Elamité, si díky nim 

dokázali podrobit sousední usedlé kmeny, kteří jízdou na koni nevynikali. 

Pro Asyřany a Peršany z n a m e n a l a jízda na koni jednu z nejdůležitějších schopností. 

Díkyjc j i ch umění jezdit na koni se stali velkými bojovníky ajej ich říše dosáhla velkého 

•ozkvětu. Perský vládce Kýros II., který roku 539 př. n. 1. dobyl Babylón, vlastmi osm 
tlSl'c hřebců a šest tisíc klisen. 
T i lké pro asijské národy z n a m e n a l tehdy kůň mnoho. Osmani, Hunové či Mongolové 

Považovali koně v jejich životě za naprosto nezbytného. Mongolové jezdili na malých, 
V e 'mi vytrvalých konících, kteří denně překonali vzdálenost až 130 km. Prakticky 
vŠechen čas trávili v jejich sedle. Pod vedením Čingischána si ve 13. století podmanili 



území rozkládající se od Čínského moře až k Baltu. Vztah válečníků a koní byl opravdu 

pozoruhodný, což dokládá i fakt, že válečníci byli se svými koňmi i pohřbívám. 

Kolem roku 2000 př. n. 1. se v bitvách začaly používat válečné vozy. Ty v bitvách 

převažovaly až do té doby, než je nahradila jízdní vojska neboli kavalerie. Kavalerie 

mohla díky své rychlosti a obratnosti snadno překvapit protivníka a rychle udeřit. Jízda 

měla také výhodu, že sc dostala do míst, kam válečné vozy nepronikly. První válečné 

vozy tažené koňmi tzv. karioty vznikly už 1500 let př. n. 1. Zvláštní úlohu měl 

tzv. „carroccio", což byl posvátný válečný vůz, ze kterého vycházely zvuky trubek 

povzbuzující vojáky ke statečnosti. Pro vojenské účely byly však dvoukolové vozíky 

příliš lehké, proto je postupem času nahradily vozy čtyřkolové, především ve střední 

a východní Evropě. Čtyřkolové vozy používal i Jan Žižka ve svém vojsku, který sc 

pomocí nich dokázal velmi důmyslně bránit nepříteli. Proslulé byly jeho vozové hradby, 

0 které se za pomoci lehké jízdy snadno ničili útočící nepřátelé. Avšak až jízda výrazně 

změnila sílu armád. U nás byla jízda v českém vojsku poprvé použita za krále Boleslava 

H. v 10. století, která bojovala na straně polského Měška, kterému pomohla k vítězství. 

Význam jezdectva se značně zvýšil ve 12. století, protože však výzbroj jezdce i koně 

a samotný kůň byl nákladný, válečnou službu na koních si mohli dovolit jen členové 

šlechtických rodů. Ve 13. století v době rytířské bylo velmi proslulé brnění, které 

nechybělo na žádném rytířském turnaji či válečném tažení. Brnění však bylo tak těžké, 

že jezdci museli být často na koně zvedáni kladkou. Brnění měli na sobě samozřejmě 

' koně, které j im zakrývalo celé tělo až po břicho a v některých zemích se používalo až 

do konce 16. století. Vedle této těžké rytířské jízdy existovala i jízda lehká. Jezdci 

neměli brnění, na ochranu j im sloužil jen lehký štít a přilba. Jejím úkolem bylo pátrání 

Po nepříteli, hlídkování, boční napadání nepřítele při čelním útoku pěchoty, případně 

1 jeho pronásledování. Jak už jsem zmiňovala, lehká jízda byla důležitou složkou 
1 Žižkova vojska. Rytířská jízda začala ztrácet význam již v polovině 15. století, kdy se 
V e vojsku začaly používat střelné zbraně, proti kterým jezdce už brnění neuchránilo. 
S talo se tak nepotřebným a zbytečným, a proto na konci 15. století v českých zemích 
rytířská jízda zcela zanikla. 

Podíl jízdy ve vojsku se však stále zvyšoval a na konci třicetileté války tvořila téměř 

v ě t š i n u vojska. I v této době se rozlišovala těžká a lehká jízda. Těžká jízda - kyrysníci 

b y» vyzbrojeni bodnou nebo sečnou zbraní a lehkým mečem nebo kordem na boj 

b l í zka . j e j i c h ú t ok začínal klusem, pak se koně v dostatečné blízkosti nepřítele 

r°ztryskali. Nepřítel byl n i č e n jednak nárazem řady koní, jednak sečnou zbraní. Pro boj 



na dálku měli k dispozici střelnou zbraň - pistoli nebo arkebuzu (pušku). Hlavu měli 

c h r á n ě n o u přilbou a na prsou a zádech měli kyrys. V 17. století existovaly tři typy 

těžkého jezdectva : dragouni, kyrysníci, arkebuzýři. Dragouni jezdili na těžkých 

pomalejších koních, někdy z koní v boji sesedali a bojovali jako pěchota. 

Lehká jízda, ke které patřili huláni a husaři, sloužila především k vyzvídání a hlídkování 

nepřítele. Huláni jezdili na lehčích a rychlejších koních a sloužili zejména k náhlým 

a rychlým obchvatům nebo výpadům. Husaři jezdili také na lehkých a rychlých koních, 

kteří jim umožňovali náhle zaútočit na nepřítele. 

Během 19. století, v době, kdy byly vynalezeny granáty a automatické zbraně, začalo 

jezdectvo postupně ztrácet na významu. Jeho úkol se změnil, přestože sc koně nadále 

p o u ž í v a l i u dělostřelectva, při dopravě vojenského materiálu a při přesunech vojska. 

Hlavním úkolem jezdectva byla průzkumná činnost. Vynalezením kulometů 

a zdokonalením střelných zbraní se zejména za první světové války stalo jezdectvo 

velmi zranitelným, což dokazují i obrovské ztráty na koňských životech. Po celou dobu, 

až do začátku druhé světové války, koně v bitvách umírali. K poslednímu útoku jízdních 

oddílů v historii došlo pravděpodobně v listopadu 1941 u vesnice Musino, 

severozápadně od Moskvy, kde zaútočila mongolská jízdní divize na německou pěchotu 

a dělostřelectvo. Všech 2000 mongolských jezdců i jejich koní bylo tehdy zabito, 

zatímco Němci neutrpěli žádné ztráty. I dnes sc však stále v některých zemích koně 

uplatňují při válečných konfliktech. 

Druhá světová válka jen potvrdila, že v moderním boji nemá jezdectvo kvůli své velké 

zranitelnosti význam a že sc nemůže podstatně uplatnit, a proto již po roce 1945 nebylo 

znovu zřízeno. Jak píše Lerche ve své knize Naše koně (1959) : „Na vojenském poli 

skončilo ledy jezdectvo jednou provždy svoji kdysi tak významnou úlohu" (Škorpil, 

1947; Lerche, 1959; Volf, 1977; Mc Baneová, Douglas-Cooperová, 1997; 

^on tgome ryová, 2003). 

2-2.5 Využití koně ve sportu 
Ď l l ' v á Většina koní, kteří dnes na světě žijí, je určitým způsobem vázána na člověka 
a Člověkem také využívána. Převážnou část člověk využívá zejména ve sportu. Zájem 
0 koně a o vše, co s koňmi souvisí, je v současné době mnohem větší než v minulosti 
a nadále stoupá. Díky soutěživé povaze člověka a potěšení, kterou mu dává koňská síla, 
r ychl 0 s t a vznešenost, je téměř jisté, že koně z lidského života jen tak nevymizí a ještě 

d l°uhou dobu budou jeho součástí. 



Tím, že dnes kůň téměř není tažným zvířetem a soumarem, ale naopak prostředkem 

poskytující zábavu a radost, skoro každého koně lze považovat za sportovního. Téměř 

každý kůň, který je přiměřeně trénován, se může zúčastnit sportovních soutěží, měl by 

zvládnout drezuru i parkur alespoň na základní úrovni. Avšak pokud chceme dosáhnout 

vyšší úrovně, je nutné si opatřit takového konč, který má pro dané sportovní odvětví 

předpoklady. Většinou je určitý typ koně vhodný jen pro určitý druh sportu. Avšak 

» když máme koně s velkými předpoklady pro parkur či drezuru aj., pouze zkušený 

trenér a jezdec dokáže objevit a využít jeho nej lepší vlastnosti (Montgomeryová, 2003). 

Dnes se jízda na koni stává jedním z nej rozšířenějších sportů na světě. Někteří lidé 

využívají koně pouze na rekreaci a vlastní potěšení, zatímco jiní jsou vášnivými 

závodníky a účastní se nejrůznějších soutěží. Zájemci o jezdecký sport se sdružují 

v jezdeckých oddílech, nebo navštěvují soukromé jezdecké školy, které jsou řízeny 

Českou jezdeckou federací. Výcvik zde zpravidla vedou kvalifikovaní cvičitelé nebo 

trenéři. Jezdci, kteří dosáhnou určité úrovně, se prostřednictvím organizace, kterou 

navštěvují a ve které jsou zapsáni, mohou účastnit různých soutěží (Kolektiv autorů, 

1995). 

Člověk může koně využívat ve svém volném čase aktivně, ale i pasivně. Za aktivní 

využití koně lze považovat jezdectví, chovatelství, dostihy, turistika aj., zkrátka vše, kde 

je člověk aktivním jezdcem či chovatelem. Význam konč je však i v pasivním využití 

volného času jako jsou návštěvy různých výstav, sportovních akcí nebo dostihů, dále se 

Pasivně uplatňuje v ekonomice (výživa, suroviny), v průmyslu, lékařství (farmacie, 

hipoterapie) a v kultuře jako umělecká inspirace (Navrátil, 2007). 

Avšak jak už jsem zmínila, nej rozšířenější využití konč je ve sportu. Sportovních 

disciplín, ve kterých se kůň uplatňuje, je celá řada a zabývat se podrobně všemi by 

vydalo na samostatnou bakalářskou práci, proto zde zmíním jen ty nejdůležitější, aby 

c t e nář měl alespoň v podvědomí, o co se jedná. 

J e důležité také vědět, žc v mnoha případech došlo a stále dochází k prolínání 

a Přechodu původně tradičního pracovního využití koně ve sportovní disciplíny. 

Například všechny zápřahové sporty mají svůj původ v pracovním, popř. vojenském 

využitf koní. Stejně tak . nejvyšší stupeň klasické drezury, tzv. Španělská vysoká škola, 

m á svůj původ na bitevním poli, kde maximální poslušnost a ovladatelnost koně byla 

"aprosto nezbytná (Navrátil, 2007). 

Výcviku koně a jezdce je věnována řada prací domácích (Adámek a spol., 1955; 

R«štínský, 1970; Popluhár a kol., 1972; Jakl a kol., 1977; Dobeš 1986, 1997; Bendová, 



1996; Anonymus 1998, 2000; Gotthardová, 2000 aj.) i zahraničních (Steinbrecht, 1892; 

Schoenbeck, 1902; Spohr, 1920; Kiechebusch, 1924; Koch, 1928; Mc Taggart, 1931; 

Frikart, 1945; Seyfert, 1961; Museler, 1966; Oese, 1974; Micklen, 1995; Meicr, 2003 

a další). 

Obšírnou teorii jízdy na koni shrnul československý trenér státní reprezentace 

militaristů podplukovník Ladislav Myslík takto : „ S p r á v n é j e ž d ě n í je jen jedno, my se 

k němu více či méně přibližujeme." (Minář, ústní sdělení). 

2.2.5.1 Sportovní jezdecké soutěže 

2.2.5.1.1 Drezurníježdění 

Drezurní ježdění neboli drezura patří mezi nejdůležitější jezdeckou disciplínu, neboť 

tvoří základ všech ostatních odvětví jezdeckého sportu. Drezura je základ i vrchol 

jezdeckého umění. Každý jezdecký kůň by měl ovládat základní prvky drezury. 

Slovo drezura pochází z francouzského slova dressage, což znamená vztyčit, 

v přeneseném významu pak cvičit, trénovat. První zmínky o výcviku koní sc objevují již 

ve starém Řecku ve spisech řeckého filozofa, historika a vojevůdce Xenofóna (430-

355 př. n . 1.). Jedná se o spisy Hipparclukos - O povinnostech velitele jízdy 
u Peri luppikés - O jezdectví. Xenofón jako první označil jezdectví za vědu a umění. 

Jeho myšlenkami sc řídili i renesanční jezdci v Itálii, kteří zdokonalili jeho zásady 

Jezdeckého umění a do praxe zavedli termín „klasické ježdění". Na jeho základech 

vznikla moderní drezura. Tento klasický styl dosáhl svého vrcholu v 18. století díky 

F. Robichonovi de la Guériniére, který je nazýván otcem klasického ježdění. Jeho 

Příručka Ecole de la Cavalcri se stala základním kamenem Španělské jezdecké školy ve 

Vídni. Ta byla založena roku 1572 a jeho učení sc zde udrželo až dodnes. 

Teorií drezury se zabýval, významní autoři (Neumann, 1966; Wátjen, 1975; Holcbecher, 

'987; Knopfhart, 2003; Schoffmann, 2006; Karl, 2008 aj.). Zásady drezurních soutěží 
u ^ s stanoví Drezurní pravidla České jezdecké federace (www 1, 2008). 
D ^ u r a spolu spar tanem a military (viz dále) patří mezi olympijské sporty. V roce 
l 9 l 2 se jela na olympijských hrách první drezurní úloha (viz níže). 
Výcvik drezury je zaměřen na rozvoj motoriky a přirozených pohybových vlastností 

Kůň má při provádění jednotlivých cviků působit uvolněně a vyváženě a budit 
d°jem, že vše vykonává z vlastní vůle. K tomuto je zapotřebí, aby kůň ihned reagoval 
n u Jemné pobídky jezdce a dohromady působili jako harmonická dvojice a byl mezi 
n i m i Patrný dokonalý soulad. Kůň musí být schopen pohybu dopředu, ale také do stran 



a musí umět prodloužit i zkrátit krok ve všech třech chodech (obr. 10). Při drezuře se 

vyžaduje přesné provedení cviků v různém chodu (krok, klus, cval) a na určitých 

místech přesně vymezeného prostoru (drezurního obdélníku). Zde se zkouší způsobilost 

koní a jezdců všech stupňů výcviku, od základního až po Grand Prix nebo olympijské 

soutěže. 

V drezurních soutěžích sc hodnotí především pravidelnost a uvolněnost chodů koně, 

jeho poslušnost, rovnováha a ochota spolupracovat s jezdcem. Jezdec je hodnocen podle 

toho, jak dokáže konč ovládat a provést s ním co nejpřesněji předepsané cviky. Aby 

posouzení jezdce a koně bylo dostatečně objektivní, soutěže hodnotí zpravidla pět 

rozhodčích, minimálně však tři, z nichž každý se nachází na jiném místě obdélníku. 

Dále se posuzuje celkový dojem dvojice, jakým na rozhodčí působí, to se hodnotí 

zvláštní známkou. Podle obtížnosti sc drezura, resp. drezurní úlohy dělí do několika 

kategorií (s tupňů): Z - základní, L - lehký, S - střední a T - těžký. 

Do těžkého stupně se řadí soutěže na mezinárodní úrovni, kam patří Cena sv. Jiří, 

Intermediare I, Intermediare II, Grand Prix a Grand Prix Speciál - olympijská soutěž. 

Nadále vzrůstá i obliba kuru, což je volná skladba na hudbu. Pravidla těchto 

mezinárodních soutěží jsou dána mezinárodní jezdeckou federací (F.E.I. - Fédération 

Equestre Internationale), která byla založena v roce 1921. Jejím úkolem je mimo jiné 

kontrola dodržování těchto pravidel a podpora všech o d v ě t v í jezdeckého sportu. 

Drezurní soutěže se jezdí na pískovém (u nižších kategorií i travnatém) drezurním 

obdélníku o rozměrech 20 x 40 m, popř. 20 x 60 m. Základní drezurní úlohy (kategorie 

Z) se jezdí vždy na obdélníku 20 x 40 m, vyšší soutěže (L-T) se jezdí na obdélníku 

20 x 60 m. Obdélník 20 x 60 m má více písmen než malý obdélník. Písmena jezdcům 

naznačují, kde který cvik provést podle zadání v každé drezurní úloze. Některé drezurní 
ú 'ohy stupně L se jezdí na obdélníku 20 x 40 m, ale i 20 x 60 m, neboť drezurní úlohy 

každé kategorie se ještě dělí na dílčí drezurní úlohy (např. LI, L2 apod.). Každá 

^ u r n í úloha je specifická a liší se od ostatních obtížností a jiným zastoupením cviků. 

Jednotlivé cviky se hodnotí známkou od 0 až 10 ( 0 - cvik nebyl předveden, 1 - velmi 

W n ý , 2 _ šp a t ný 3 - téměř špatný, 4 - sotva dostatečný, 5 - dostatečný, 6- uspokojivý, 
7 - dosti dobrý 8 - dobrý, 9 - velmi dobrý, 10 - vynikající). Pro hodnocení je 

^ d ů l e ž i t ě j š í zejména to, jakým způsobem je cvik proveden. V každé úloze se dávají 

ú h r n n é známky za pravidelnost a čistotu chodů, sed a pobídky jezdce, poslušnost 
k<»é a celkový dojem dvojice (Edwards, 1992; Montgomeryová, 2003; Hermsen, 2007). 



2.2.5.1.2 Skokové ježdění 

V porovnání s ostatními jezdeckými disciplínami vzniklo skokové ježdění jako 

sportovní disciplína poměrně pozdě. První oficiální soutěž v parkurovém skákání 

(v poněkud jednodušší podobě, než je tomu dnes) byla zorganizována v roce 1865 

v Dublinu, kde koně skákali do výšky a do dálky přes překážky postavené z prken. 

O rok později se na Pařížské výstavě konal „concours hippique", na kterém kone 

překonávali přírodní překážky. Původní parkur se zdaleka nepodobal tomu dnešnímu 

a zdolávání nevýrazných klád a živých plotů rozhodně nelákalo tolik diváků jako dnes. 

Postupem času sc však pořádání skokových soutěží přesunulo na ohraničené kolbiště, 

což umožnilo divákům jeho lepší sledování, navíc byly překážky zdokonalené 

a zpestřené barvami. Dnes sc parkur skáče na písku v hale nebo na trávě na otevřeném 

kolbišti. Dnešní podoby však začal nabývat až kolem roku 1900, kdy bylo parkurové 

skákání zařazeno na pořad každoročních Mezinárodních jezdeckých dnů v Olympii. 

První Pohár národů (viz dále) se poprvé jel v roce 1910. Teprve v roce 1912 se parkur 

stejně jako drezura stal součástí olympijských her. 

Skokovým ježděním sc zabývá řada autorů (Dobeš, 1956; Neumann, 1966; 

Weber, 1969; Paalman, 1998 aj.). 

Za zakladatele moderního způsobu skákání je považován Federico Caprilli (1868-1907). 

Tento italský jezdec objevil nový styl sedu jezdce, když zjistil, že je nutné se při skoku 

Předklonit, tím odlehčit kom záď a zůstat v tzv. lehkém sedu. Skákání ve volnosti čili 

bez jezdce nečiní koním problémy. Avšak pokud kůň skáče s jezdcem, je nezbytné, aby 

jezdec šel s pohybem koně a svou hmotností ho nerušil v rovnováze. Jezdec musí udržet 

své těžiště v souladu s těžištěm koně. Navíc je důležité, aby jezdec správně navedl koně 
n a překážku (obr. 11). 

l i s t u j í různé typy překážek : jednoduché překážky, přes které kůň musí skočit jedním 

skokem. Mezi ně patří kolmý skok a oxer (viz dále). Dále to jsou kombinované 

Překážky, které se skládají ze dvou, tří nebo více částí. Například trojskok se skládá ze 

t ř í s k o k ů , které ale tvoří jednu překážku. Jednotlivé skoky se pak označují písmeny A, B, 

C Pokud kůň odmítne skočit v trojskoku poslední část (skok C), musí jezdec absolvovat 

<*'0U k o m b i n a c i znovu. Dále jsou to výškové překážky, které kůň překonává také 

* « * » s k o k c m . J a k u ž název napovídá jedná se o překážky vysoké, mezi které patří 

k o ' m ý skok nebo zed . Kolmý skok je svislá překážka stavěná pouze do výšky, která je 

s ' °žena z několika bariér umístěných nad sebou. Zeď je také výšková překážka, je však 

S l 0 * n a z beden Jiným typem jsou šířkové překážky, při kterých kůň musí přeskočtt 



určitou vzdálenost. Patří sem různé typy oxerů a triple-bar (trojbradlí). Při překonávání 

oxeru musí kůň skočit do výšky, ale zároveň i do dálky. Vrchní bariéry jsou u oxeru ve 

stejné výšce, pokud je zadní bariéra výše než přední, jedná se o dvojbradlí (double-bar). 

Triple-bar sc skládá zc tří šikmo stoupajících bariér, které kůň musí překonat opět 

jedním skokem. Další šířkovou překážkou je vodní příkop. Většinou je široký 2 - 4 m 

a hluboký 10 - 15 cm. Doskok vodního příkopu musí být označen bílou páskou, aby 

rozhodčí lépe rozpoznal případnou chybu koně. Ve shrnutí lze tedy překážky rozdělit na 

jednoduché a kombinované a na šířkové a výškové. Překážky jsou v parkuru očíslovány 

v pořadí, v jakém je má jezdec s koněm absolvovat. Pouze u kombinovaných skoků jsou 

navíc jednotlivé skoky označeny písmeny. Jezdec se navíc orientuje podle praporků, 

které jsou umístěny na překážkách. Po pravé ruce jsou umístěny praporky červené, po 

levé ruce praporky bílé. 

Skokové soutěže, podobně jako drezurní, můžeme rozlišit podle obtížnosti do několika 

kategorií. Základní kategorie jsou : 

1. Z - maximální výška překážek je 100 cm 

2. ZL - max. výška 1 10 cm 

3. L - max. výška 120 cm 

4. S - max. výška 130 cm 

5. ST - max. výška 140 cm 

6. T - max. výška 150 cm 

7. T T - max. výška 160 cm 

Parkurové soutěže lze v zásadě rozdělit na soutěže, které se hodnotí podle stupnice A 

nebo stupnice C. V soutěžích stupnice A je důležité překonat parkur - jednotlivé 

Překážky - pokud možno bez trestných bodů, čili kůň nesmí žádnou bariéru shodit nebo 

j ' odmítnout skočit, nesmí se překročit stanovený čas a samozřejmě nesmí dojít k pádu. 

Pokud dvojice přece jen nějaké trestné body získá, jejich počet pak určuje pořadí, 

Přičemž čím více bodů mají, tím hůře. Jestliže v prvním kole skončí bez trestných bodů 
v 'ee dvojic, o jejich konečném pořadí rozhoduje druhé kolo - tzv. rozeskakování, ve 

^erém dojde ke zkrácení trasy a zvýšení nebo rozšíření překážek. Kdo zajede parkur 
b e * trestných bodů a v n e j r y c h l e j š í m čase, vyhrává. V soutěžích stupnice C je 

S h o d u j í c í m faktorem právě čas. Chyby na překážkách se přepočítávají na trestné 
Sekundy, které se následně připočtou k celkovému času. 

Chyby na překážkách (v soutěžích stupnice A) se penalizují trestnými body v souladu se 
s k okový m i pravidly. Pro většinu národních a mezinárodních soutěží platí stupnice 



vydaná Mezinárodní jezdeckou federací (F.E.I.). Ta uvádí tato pravidla : první 

neposlušnost (zastavení před překážkou nebo její minutí) = 3 trestné body, druhá 

neposlušnost = 6 trestných bodů, při třetí neposlušnosti koně je dvojice vyloučena. 

Shození překážky nebo dotyk nohou vodní hladiny ve vodním příkopu = 4 trestné body, 

pád konč či jezdce znamená vyloučení nebo 8 trestných bodů. Při překročení 

stanoveného času se připočítává VA trestného bodu za každou započatou sekundu. 

V rozeskakování sc překročení stanoveného času penalizuje jedním trestním bodem za 

každou započatou sekundu a překročení přípustného času znamená vyloučení. 

Každé čtyři roky sc pořádají olympijské hry, které jsou podle pravidel FEI považovány 

za nejdůležitější mezinárodní soutěž. Mezi olympiádami se pak každý rok koná Světový 

pohár a Mistrovství světa. Existují také evropské a americké Národní poháry. V Poháru 

národů je celkem třináct nebo čtrnáct překážek, z nichž nejnižší jsou vysoké 130 cm 

a nej vyšší kolem 160 cm čili na úrovni TT. Každé družstvo má čtyři jezdce, z nichž 

každý jede trať dvakrát. Do konečného pořadí se počítají tři nejlepší výsledky z celého 

družstva. Vítězí družstvo, které má nejméně trestných bodů. Kromě toho jsou i zvláštní 

soutěže jako např. skok mohutnosti, bariérové skákání, štafetové skákání aj. 

Přestože parkurové skákání patří mezi nejmladší jezdecké disciplíny a v polovině 

19. století ještě nebylo vůbec známé, v současné době je jedním z nepopulárnějších 
a divácky neatraktivnějších sportů, kterému se dnes věnuje převážná část jezdců 
a jejich počet neustále stoupá (Edwards, 1992; Kolektiv autorů, 1995; Montgomeryová, 

2 °03; Hermsen, 2007). 

2-2.5.1.3 Všestranná způsobilost 

Zkouška všestranné způsobilosti neboli military prověřuje schopnosti koně i jezdce po 

všech stránkách. Musejí předvést svou zdatnost ve třech disciplínách : drezuře, parkům 

* cross-country. Každá disciplína sc zpravidla odehrává v jiný den, proto sc military 

°značuje jako třídenní soutěž (Montgomeryová, 2003). 

P ů vod military bychom měli hledat v armádě, resp. na bitevním poli. V boji byli totiž 

Zapotřebí rychlí, obratní, vytrvalí a zejména odvážní koně s velkým srdcem, kteří šli se 

Svým pánem do každého nebezpečí. A přesně takové vlastnosti jsou vyžadovány 

1 v dnešní době u koní pro military. Ve Francii jsou tyto soutěže nazývány „concours 

Co,npiei" a p r v n f m t a k o v ý m military byl Championat du Ckeval <TArmes, který se 

k°na| v ,-occ 1902 v Paříži. Závody se tehdy skládaly zdrezury, steeplechase, 

4 8 kilometrového silničního závodu a parkům. Jako olympijská disciplína se military 



v dnešní podobě objevila na olympiádě až v roce 1924 v Paříži (přestože součástí 

olympijských her se stala už v roce 1912). Do druhé světové války dominovali 

v soutěžích všestrannosti zejména vojáci, až později začali soutěžit civilisté a v dnešní 

době výborných výsledků dosahují i ženy (Edwards, 1992; Montgomeryová, 2003). 

Nejjcdrtodušším typem soutěži všestrannosti jsou Izv. kombinované soutěže, u kterých 

se všechny tři Části odehrávají zpravidla v jediný den. Začíná se drezurou, následuje 

parkur a končí se cross-country. Na vyšších úrovních nebo při olympiádách se však 

jednotlivé části rozdělují do tří dnů a jedná se o třídenní soutěž. První den jezdec 

s koněm absolvuje drezuru, druhý den závod cross-country a závěrečný den se konají 

skokové soutěže. Rozhodující fází je cross-country, které má obvykle vliv i na celkový 

výsledek. Od bodů, které jezdec získal v drezuře, sc odečítají trestné body z cross-

country, což může vést kc snížení skóre. Chyby sc přísně p ena l i zu j í : dvacet trestných 

bodů získá dvojice, pokud kůň odmítne přejít překážku, šedesát trestných b o d u j e z a pád 

a při třetím odmítnutí je dvojice diskvalifikována. Trestné body se udělují i za 

překročení stanoveného času (Kolektiv autorů, 1995; Montgomeryová, 2003). 

Jak už bylo řečeno, za ncjdůlcžitější část military sc považuje cross-country, které může 

mnohdy rozhodnout i o celkovém umístění, a proto bych ráda ve stručnosti vysvětlila 

jeho průběh, nehledě na to, že zbylé dvě části - drezura i parkur - byly popsány 

v minulých kapitolách. 

Cross-country neboli terénní zkouška je na nejvyšších úrovních (např. u olympijského 

military) rozdělena do čtyř úseků. Celá trať měří přibližně 26 km a koně by ji měli 

absolvovat zhruba za hodinu a půl. Část A, která je dlouhá necelých pět kilometrů, vede 

po silnicích a stezkách a projíždí se v klusu. Část B - steeplechase (překážkový dostih) 

měří 3,2 km a koně překonávají překážky, většinou proutěné nebo živé ploty, cvalem. 

Část C je druhá klusová pasáž, dlouhá kolem 1 1 km a opět vede po silnicích a stezkách. 

Jezdci v klusových částech mohou z koně sesednout a běžet vedle něho, čímž mu ušetří 

mnoho sil. Poté následuje povinná asi desetiminutová přestávka, během které koně 

projdou veterinární prohlídkou. Ta rozhodne, zda koně mohou v závodě pokračovat. 

Část D je tvořena vlastním cross-country, které je složeno asi ze třiceti překážek 

různých typů. Trať měří přibližně 7 km a koně by ji měli překonat zhruba za deset 

minut. Končetiny koní se na začátku terénní zkoušky mažou vazelínou, aby se příliš 

snadno neodřely o překážky. Překážky v cross-country jsou na rozdíl od překážek 
p a r k u r o v ý c h s t á l é , p e v n é s t a v b y , k t e r é kuf t n e m ů ž e s h o d i t , D o s t i h u j í v y š k y m a x i m á l n ě 

130 cm. Nejedná se pouze o umčlc vytvořené přírodní překážky jako např. spadly strom, 



vodní příkop, živý plot aj., ale v současné dohč to jsou naopak technicky dokonale 

provedené a promyšlené napodobeniny originálů jako např. skok přes převrácený člun 

do jezera, přeskok dvojice dodávkových vozů či přechod po schodech nahoru a dolů. 

Moderní dráha cross-country poskytuje divákům velice zajímavou a nezapomenutelnou 

podívanou, avšak je to nejtčžší část celé terénní zkoušky, ve které často dochází 

k pádům a někdy i ke smrtelným úrazům koní a jezdců (Kolektiv autorů, 1995; 

Montgomeryová, 2003). 

2.2.5.1.4 Westernové jezdění 

Westernové ježdění má svůj původ ve způsobu, jakým ovládali své koně španělští 

conquistadoři, kteří s nimi přišli do Ameriky v 16. století. Do té doby tam koně nebyli, 

na americkém kontinentě vymřeli v pleistocénu (viz kapitola vývoj koně). Poté se 

několik století westernové ježdění rozvíjelo na dobytkářských rančích. Dnešní moderní 

podoba vychází právě z dovedností, které kovbojové potřebovali při práci s dobytkem. 

Byla potřeba zahánět stáda dobytka do ohrad na farmách, kde se sčítala, značila 

výžehem apod. Stáda naháněli kovbojové na svých koních, kteří museli být velmi 

pohybliví, obratní a ochotní pracovat. Vedle toho museli být konč snadno ovladatelní 

a to i jednou rukou, aby měl jezdec druhou ruku volnou na laso a mohl dobytek 

odchytávat. Poněvadž kovbojové v sedle často trávili většinu času a byli nuceni 

překonat dlouhé vzdálenosti, nalezli pohodlný způsob jízdy, který je i koně co nejméně 

unavoval. Způsob jízdy během jejich práce a během různých her, které si pořádali ve 

volných chvílích, tvoří základ westernového ježdění. V žádném případě nemá 

westernové ježdění nic společného s pojmem rodeo. Při rodeu se předvádějí kovbojské 

dovednosti jako je jízda na nczkroceném či neosedlaném mustangovi, poutání telete 

a zápas s býčkem. Slovo rodeo pochází ze španělského slova rodear, což mimo jiné 

znamená shánět dobytek. To jc zaměřeno především na rychlosti a efektu, zatímco 

westernové ježdění je založeno na klidu a jednoduchosti, jeho podstatou je uvolněný 

kůň. Díky tomu, že kovbojové v minulosti kladli velký důraz na vlastnosti koní při 

jejich výběru, byla vyšlechtěna plemena, která podmínky westernového koně splňovali. 

Jsou to quarter-horse, paint-horse a appaloosa. (Montgomeryová, 2003; Hermsen, 2007). 

Westernový styl sc od evropského liší v několika bodech. Má odlišný vzhled sedla, 

které bylo vytvořeno tak, aby jízda pro kovboje, který tráví v sedle většinu času, byla co 

nejpohodlnější a zároveň, aby usnadňovalo ovládání stáda. Proto je v přední části sedla 

tzv. hruška, kolem které kovboj může omotat laso při chytání dobytka. Jezdec drží ruce 



vysoko, má dlouhé třmeny, aby seděl přirozeně a uvolněně v co nejhlubším místě sedla. 

Kuň je naučen reagovat na tlak otěže působící na krk, poněvadž kovboj musel koně 

ovládat většinou jen jednou rukou, aby druhou ruku měl volnou k házení lasa. Na rozdíl 

od parkuru nebo drezury se westernový kůň jezdí na dlouhé prověšené otěži a jezdec 

vede svého koně především přenášením váhy těla a holeněmi. Typické je také používání 

krátkých hlasových povelů pro zastavení. (Kolektiv autorů, 1995; Hermsen, 2007). 

V současné době patří westernové ježdění mezi velmi oblíbené a populární odvětví 

jezdeckého sportu, kde jezdci mohou soutěžit v několika disciplínách, které dokazují 

poměrně velkou všestrannost westernového koně. Rozdělují se na tři hlavní skupiny : 

drezurní, rychlostní a pracovní. Vedle toho existují ještě tzv. halterclas, při kterých sc na 

koních nejezdí, ale kůň sc předvádí před rozhodčím na ohlávce. Téměř všechny 

disciplíny sc dělí na „junior" - pro mladé koně do pěti let (jezdec drží otěže oběma 

rukama) a „senior" pro koně šestileté a starší (jezdec musí držet otěže pouze jednou 

rukou). Pokud je malý počet soutěžících, obě kategorie se mohou sloučit a disciplína je 

přípustná pro všechny věkové kategorie. Dále se disciplíny dělí podle schopností 

a zkušeností jezdců na kategorii : mladých jezdců, začátečníků, amatérů a profesionálů. 

Do kategorie mladých jezdců sc mohou přihlásit jezdci do osmnácti let (Hermsen, 2007). 

Mezi drezurní disciplíny patří western pleasure, western horsemanship, western riding, 

trail a reining. Při western pleasure jezdí všichni soutěžící společně v aréně, kde své 

koně předvádějí v kroku (walk), klusu (jog) a cvalu (lope) podle pokynů rozhodčích. Na 

konci ukazují také couvání s koněm. Rozhodčí posuzuje klidné chování koně a jak 

rychle reagoval na pobídku jezdce. U western horsemanship se posuzuje především sed 

a zkušenost jezdce. Jezdec musí během 30 sekund absolvovat předem ohlášený 

„parkur", kde se zjišťuje jezdcova zdatnost a při tom se hledí také na základní chody 

koně. Western riding je drezurní disciplína, kde se na předepsaném „parkuru" posuzují 

především schopnosti koně. Například kůň nesmí kladinu v parkuru přeskočit, ale 

plynule ji v určeném chodu přejít. Na konci úlohy musí jezdec předvést zastavení za 

cvalu a ihned potom couvání na přímé čáře. Rozhodčí posuzuje, jak kůň reaguje na 

pobídky jezdce, jak je ochotný a uvolněný. Při drezurní disciplíně trail se musí jezdec 

s koněm vypořádat s několika překážkami. Trail obsahuje tři povinné překážky : 

otevření a zavření ohrady, couvání mezi kladinami na zemi a jízdu přes čtyři kladiny, 

které nesmějí být vyšší než 45 cm. Dále musí dvojice přejet dřevěný úzký můstek, 

projet potok apod. Důležitou roli zde hraje důvěra koně k jezdci. Hodnotí se především 

poslušnost konč, jeho jistota a způsob pohybu. Jednou z nejzajímavějších drezurních 



disciplín je reining, při kterém jezdec musí prokázat schopnost dokonale ovládat svého 

konč a všech jeho pohybu. Hodnotí se především čistota provedení cviků, obratnost 

a rychlost koně v kombinaci s j eho klidem a uvolněností. Jezdec je povinen předvést 

sliding stop (náhlé zastavení koně z rychlého cvalu) (obr. 12), spin (rychlé otáčení koně 

dokola, přičemž vnitřní zadní noha se točí na místě a vnější zadní noha jde aktivně 

vpřed), rollback (zastavení ze cvalu, otočení o 180° a okamžité odeválání pryč), 

přeskoky ve cvalu a přechody z pomalého do rychlého cvalu a naopak na kruhu. 

Součástí úlohy je také předvést couvání. Každá dvojice má na začátku 70 bodů a od 

nich se odečítají body za špatné provedení cviku, které rozhodčí udělí, nebo se naopak 

body přičítají (Hermsen, 2007). 

Další skupinou westernových soutěží jsou tzv. rychlostní disciplíny, ve kterých jde 

především o rychlost. Patří mezi ně : barrel race, pole bending a team penning. Jedna 

z nejnapínavějších rychlostních disciplín je barrel race neboli závod kolem barelů. 

V aréně jsou rozmístěny tři barely do tvaru trojúhelníku a jezdec má za úkol se svým 

koněm okolo každého barelu udělat kruh. Vyhrává dvojice, které se to podaří 

v nejrychlejší čase. Jezdci sc barelů smějí dotknout, ale pokud barel spadne, připočítává 

se jim pět trestných sekund k času navíc. Při pole bending, což doslovně znamená 

ohýbání se okolo tyčí, se postaví do řady za sebou šest tyčí vzdálených od sebe sedm 

metrů. Úkolem každé dvojice je co nejrychleji docválat k nejvzdálenější tyči a zpět se 

vracet kličkováním mezi jednotlivými tyčemi, pak se opět prokličkovat k poslední tyči 

a zpět se co nejrychleji vrátit podél řady tyčí do cíle. Pokud jezdec nebo kůň nějakou tyč 

porazí, k celkovému času se připočítá pět trestných sekund. Team penning, jak už název 

vypovídá, je skupinová disciplína, při které tři dvojice (=skupina) musí ze stáda vyhnat 

tři telata, zahnat je na druhou stranu arcny a tam je zavřít do ohrady. Vše musí stihnout 

do 90 sekund (Hermsen, 2007). 

Poslední skupinou westernových soutěží jsou disciplíny založené na práci s dobytkem, 

při kterých musí být jezdec s koněm dokonale sehraní. Pracovní disciplíny se dělí na 

dvě části : working cowhorse a eutting. Working cowhorse se skládá ze dvou část í : dry 

work a fence work. Při dry work musí jezdec s koněm absolvovat předepsanou úlohu 

v poměrně rychlém tempu. Následuje fence work, při kterém je do arény vypuštěno tele. 

Kůň ho musí udržet pod kontrolou nejprve u krátké stěny, pak ho minimálně dvakrát 

přehnat podél dlouhé stěny a nakonec musí kůň tele nahnat doprostřed arény, kde s ním 

objet kruh v obou směrech. Další pracovní disciplínou je eutting, při které si jezdec 

vybere ze stáda jedno tele, které musí od stáda odehnat a nahnat ho doprostřed arény. 



Cílem je, aby se tele nevrátilo zpět ke stádu, kůň ho musí udržet oddělené po dobu 150 

sekund (Hermsen, 2007). 

2.2.5.1.5 Voltiž 

Jednoduše řečeno, voltiž je vlastně gymnastika na neosedlaném koni, při které kůň 

cválá na lonži (viz dále) na kruhu o průměru asi 20 m. Hlavní podmínkou voltiže je mít 

vhodného koně, protože ne každý kůň tuto disciplínu zvládne. Kůň musí mít především 

dobrou tělesnou stavbu, zejména dostatečně pevnou a osvalenou záď, pravidelné 

a pohodlné chody a navíc velmi dobrou povahu. Také výška hraje určitou roli, kdy se 

cení spíše vyšší a mohutnější koně, neboť kůň může mít na hřbetě současně i tři 

voltižéry a navíc během celé sestavy musí neustále cválat, což klade nároky i na jeho 

fyzický stav. 

Na voltiž je dále potřeba voltižní obřišník, vyvažovači otěže, lonž, lonžovací bič 

a lonžér. Součástí voltižního obřišníku jsou madla - dva oblouky, kterých se cvičenci 

přidržují a pomocí kterých na konč vyskakují. Pod obřišník se dává dečka a popruhy 

obřišníku se zapínají pod břichem koně. K obřišníku se připevňují vyvažovači otěže, 

které koni zamezují zvedat hlavu a donutí ho vyklenout hřbet. Do kroužku udidla se 

připíná lonž, což je jakési vodítko, které drží lonžér nebo lonžérka stojící uprostřed 

kruhu. Pomocí lonže udržuje koně na kruhu. V jedné ruce má tedy lonž a v druhé ruce 

lonžovací bič, kterým koně popohání, aby během sestavy nepřešel do klusu nebo do 

kroku. Na závodech kůň cválá vždy na levou ruku, proto drží lonžér lonž v levé ruce 

a bič v pravé ruce. Při běžném tréninku je vhodné cvičit sestavy ve cvalu i na pravou 

ruku, aby nedocházelo k jednostrannému přetěžování konč, tedy aby neustále necválal 

pouze na levou ruku. 

U voltižních soutěží musí družstvo nebo jednotlivci předvést povinnou sestavu 

s povinnými cviky nebo volnou sestavu, kterou si vymýšlejí sami. Některé sestavy cvičí 

cvičenci jednotlivě, jiné ve skupinách - ve dvojicích nebo trojicích (obr. 13). Hodnotí se 

zejména provedení cviků, jejich návaznost a elegantní náskok a seskok z konč. 

Rozhodčí také udělují známku za celkový dojem - choreografie sestavy, výběr hudby, 

dresu apod. Známky jsou od nuly do deseti, podobně jako v drezuře. Základem každé 

sestavy je náskok a seskok. Cvičenec přiběhne ke cválajícímu koni, chytne se madel 

a při tom stále běží vedle koně. Poté se odrazí, vyskočí do výšky a přehodí pravou nohu 

přes hřbet konč. Důležité je, že kůň cválá vždy na levou ruku a cvičenec k němu i zleva 



přibíhá. Zběžného sedu se seskakuje přehozením pravé nohy přes krk koně (Hermsen, 

2007). 

2.2.5.1.6 Distanční jízdy 

Distanční neboli dálkové jízdy jsou soutěže v překonávání dlouhých vzdáleností. Dnes 

patří k nejrychleji sc rozvíjejícím odvětvím jezdeckého sportu. Tratě bývají dlouhé 

40 až 160 km, někdy i delší, poté se ale musí rozdělit minimálně do dvou dnů. Ve 

většině soutěží je předepsána minimální rychlost, kterou kůň s jezdcem musí dodržet, 

nejčastěji to bývá 9 km/hod. Na každé trati jsou zastávky, na kterých koně musí 

podstoupit přísnou veterinární kontrolu, kdy veterinář neustále sleduje zdravotní stav 

koně, aby nedošlo k jeho úplnému vyčerpání. Důležitou roli zde hraje fyzická zdatnost 

(dobrá kondice) jezdce i koně, ale k tomu, aby mohli překonat dlouhé vzdálenosti, je 

také zapotřebí kvalitní a pohodlná výstroj. K těmto účelům se používá speciální sedlo, 

které je dostatečně vypolstrované, aby nezpůsobovalo otlaky koni ani jezdci. Kůň 

vhodný pro distanční jízdy musí být zejména velmi vytrvalý, odolný a být schopen šetřit 

své síly. Koně pro distanční jízdy nebývají moc vysocí, měří kolem 155 až 160 cm, 

někdy i méně a nejčastěji se pro tyto účely používají arabští konč. Ti se díky drsným 

pouštním podmínkám, ve kterých žili, stali velice odolnými a vytrvalými (Hermsen, 

2007). 

Dálkové jízdy mají svůj původ v armádě. První závody jednotlivců na koni se jezdily 

koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století jako vojenské zkoušky především 

v Rakousku -Uhersku. Často sc však stávalo, že kůň byl uštván k smrti, a proto byly 

v roce 1903 stanovena pravidla omezující rychlost. Za skutečné zakladatele tohoto 

sportu byli však považováni američtí kavaleristé (Edwards, 1992). 

Spojené státy Americké jsou také proto považovány za světovou velmoc ve 

vytrvalostním ježdění. Dálkové jízdy se zde dělí do dvou kategorií, na soutěžní jízdy 

a vytrvalostní jízdy. Soutěžní jízdy se pořádají jednodenní, dvoudenní nebo třídenní 

a vedou po značených trasách. Pro každý úsek je stanoven minimální a maximální 

časový limit, který když jezdec nedodrží, dostane trestné body. Tyto jízdy nejsou 

charakteru závodů, ale v případě dobrého absolvování, za ně mohou jezdci dostat 

doporučení k účasti na vytrvalostních závodech. Mezi ně patří Verontská stomílová, 

založená roku 1936, dnes známá jako Tevis Cup Ride. Je to nejtvrdší vytrvalostní 

zkouška pro koně a jezdce na světě, která vede mezi Tahoe City v Nevadě a Auburnem 

v Kalifornii. Trať musí jezdci ujet během jediného dne. Cesta vede přes pohoří Sierra 



Nevada, které se překonává průsmykem v nadmořské výšce téměř 3000 m, poté se 

naopak projíždí kaňonem, kde se teplota vzduchu pohybuje kolem 38°C. Jezdci a koně 

se tedy musí vyrovnat s extrémními klimatickými změnami a velkými rozdíly 

v nadmořské výšce. Distanční jízdy jsou populární i v Austrálii, kde se jezdí 160 km 

dlouhý Tom Quilty Ride a také ve Velké Británii, kde se každoročně pořádá dvoudenní 

Golden Horseshoe Ride (Zlatá podkova) dlouhá přes 160 km vedoucí drsným 

exmoorským krajem (Kolektiv autorů, 1995; Montgomeryová, 2003). 

2.2.5.2 Soutěže spřežení 
Jak už jsem zmínila v minulých kapitolách - využití koně v práci a ve válečnictví, 

v některých oblastech byl kůň využíván k tahu ještě dříve než k jízdě. Spřežení byla 

nejprve používána ve válečnictví již v době kolem 2000 př. n. 1. Ve starém Řecku se 

pak pořádaly závody spřežení, které byly velice oblíbené a staly se i součástí 

olympijských her. Ještě oblíbenější byly závody vozů v římských hipodromech. 

Vozatajství (což znamená řízení koní nebo poníků zapřažených do kočáru nebo do vozu) 

vyvrcholilo v 17. až 19. století, kdy angličtí gentlemani často pořádali závody v zápřeži 

a uzavírali mezi sebou sázky na rychlost a vytrvalost svých koní. Soutěže spřežení 

v dnešní podobě však vznikly až v roce 1970, kdy byly ve Švýcarsku uspořádány první 

mezinárodní závody. V současné době je vozatajský sport omezen na oficiální soutěže : 

třídenní soutěže spřežení a concours cl'elegance, kde se hodnotí smysl pro krásu. Mimo 

to je dnes oblíbené i rekreační vozatajství (Edwards, 1992; Montgomeryová, 2003; 

Navrátil, 2007). 

Třídenní závody spřežení vznikly na základě přání několika anglických kočí, aby se 

obnovila tradice starých poštovních cest. Poštovní dostavník musel projíždět 

rozmanitou krajinou a překonávat různé přírodní překážky. Kočí a jeho koně museli být 

velmi všestranní a schopní takovou cestu zvládnout. Dnes se pořádají podle vzoru 

military a podobně jako tyto soutěže mají za úkol prověřit všestrannou způsobilost koní. 

Mohou se jich účastnit jednospřeží, tandemy (dva koně za sebou), dvojspřeží nebo 

čtyřspřeží. Stejně jako military jsou rozděleny do tří částí. V první části předvádí 

spřežení drezurní výcvik v obdélníku. Drezurní úloha se jezdí buď na obdélníku 

o rozměrech 30 x 60 m pro jednospřeží a dvojspřeží, nebo na obdélníku o rozměrech 

40 x 80 m pro tandem a čtyřspřeží. Hodnotí sc přesnost při provádění předepsaných 

cviků (zastavení, couvání aj.), posuzuje se zručnost a dovednost kočího, pravidelnost 

chodů a poslušnost koní a celkový dojem, kterým celé spřežení působí. Drezurní 



zkouška trvá přibližně dvanáct minut. Druhá část je tvořena maratónem (obdoba cross-

country), ve kterém spřežení musí překonat trať dlouhou 27 km. Trasa vede rozmanitým 

terénem, přes různé překážky (průjezd vodou, úzké zatáčky mezi stromy aj.), kde musí 

vozataj (=kočí) střídat různé chody. Trať maratónu je rozdělena na pět úseků, kdy každý 

úsek je jinak dlouhý a je v něm předepsána jiná rychlost. V této části se používají pevné 

„závodní vozy". Přísedící ve voze jsou pomocníci vozataje, kteří sedí vzadu a pomáhají, 

pokud spřežení například zapadne a zároveň slouží k udržení rovnováhy při prudkém 

projíždění obratů. Závěrečná část, překážková jízda (vozatajský parkur), která je dlouhá 

500 až 800 m a obsahuje maximálně dvacet překážek, které se musí projet v určitém 

pořadí, je nejobtížnější. Testuje se zde především poslušnost koní a zručnost vozataje. 

Spřežení musí projet mezi kužely postavenými ve dvojicích tak, aby neshodily malé 

míčky položené na vrcholu každého kužele. Pokud spřežení najede do kuželu, shodí 

míček nebo překročí časový limit, udělují se mu trestné body. Pokud parkurovou 

zkoušku absolvuje více spřežení bez trestných bodů, následuje druhé rozjezdové kolo 

0 první místo. Konečné pořadí soutěžících je určeno podle součtu trestných bodů, které 

spřežení získalo během drezurní zkoušky, maratónu a parkuru. Vítězem sc stává 

účastník s nejnižším počtem trestných bodů. Pro drezurní zkoušku a parkur se používají 

prezentační lovecké kočáry. Jednospřeží a tandemy se zapřahají do dvoukolových nebo 

čtyřkolových vozíků, zatímco vícespřeží se vždy zapřahá do čtyřkolových vozů nebo 

kočárů (Kolektiv autorů, 1995; Montgomeryová, 2003; Hermsen, 2007). 

Pro třídenní soutěže spřežení se používají zejména mohutní evropští teplokrevníci, jako 

jsou holštýnští, oldenburští nebo gelderlanderští koně. Oblíbení jsou i clevelandští 

hnčdáci nebo welsh cob. Mezi těmito plemeny se na mezinárodní scéně rozhodně 

neztrácejí ani česká plemena jako starokladrubský kůň nebo kůň Kinský 

(Montgomeryová, 2003). 

Soutěž concours d'elegance neboli soutěže soukromých spřežení, ve kterých se 

předvádí krása a elegance, vznikly na konci 19. století. Používají se v nich především 

plemena jako je hackney, který vyniká nápadně vysokou akcí končetin a krásným 

držením těla. Koně jsou většinou zapřaženi v elegantním kočáře typu faetón nebo gig. 

Kočáry bývají taženy jedním, nebo dvěma koňmi, málokdy čtyřmi. Dva koně táhnou 

kočár buď vedle sebe, v tzv. dvojspřeží nebo za sebou v tzv. tandemu. Čtyři koně bývají 

obvykle zapřaženi ve dvou párech za sebou, avšak již v antice se čtyři koně zapřahali 

1 vedle sebe, tzv. kvadriga. V kočáře mohou být zapřaženi i tři koně, a to buď za sebou, 

což je tzv. random nebo vedle sebe, kdy prostřední kůň kluše a postranní koně cválají, 



tzv. ruská trojka. Existuje i tzv. jednorožec, kdy jdou dva koně vedle sebe a třetí je sám 

na špici (Montgomeryová, 2003). 

2.2.5.3 Jezdecké hry 
Jezdecké hry patří v dnešní době mezi velmi oblíbené sporty, které se hrají pro zábavu, 

ale i se v nich pořádají soutěže. Řadí se k nim např. pushball (koňská kopaná), koňské 

pólo, koňská košíková, Hubertova jízda (slavnostní zakončení jezdecké sezóny 

tzv. honem na lišku), skijoring (lyžování za koněm) aj. I u nás se některé jezdecké hry 

postupně přesouvají do oblasti sportu, jako tomu je u skijoringu nebo koňského póla 

(obr. 14) (Marsani, 1939; Diem, 1942; Navrátil, 2007). 

Pólo je jeden z nej starších jezdeckých sportů, který vznikl pravděpodobně v Persii před 

více než 2000 lety. Dříve sc nazývalo chaugan, což v pcrštině znamená pálka nebo 

kladivo a hráli ho ženy i muži. Z Persie se rozšířilo na východ do Číny a z ní, asi 

v 6. století do Japonska. Z Číny se šířilo dál, až se kolem 17. století dostalo přes Tibet 

do Manipuru, indického horského státu. Tady dostalo název pulu, což znamenalo míček 

vyrobený z kořene vrby. Od tohoto názvu je odvozeno i dnešní označení - pólo. V Indii 

tuto hru objevili angličtí plantážníci a vojáci v 19. století, v období britské nadvlády, 

a natolik si ji oblíbili, že ji dovezli do Evropy. Pólo se ve Velké Británii objevilo poprvé 

v roce 1869, kdy bylo nazýváno „hokej na koních". Britské pólo se dodnes hraje na 

ponících, kteří měří kolem 124 cm. V roce 1875 byla stanovena první anglická pravidla 

a o rok později se hra dostala do Spojených států. V roce 1908 se pólo dostalo na 

program pátých olympijských her, kde vydrželo až do roku 1936. Ve Spojených státech 

se velmi rychle rozšířilo a dalo vznik mezinárodním soutěžím. Američané byli dlouhou 

dobu nejlepší na světě, avšak od roku 1945 se na předních příčkách drží hráči 

z Argentiny, kteří v tomto sportu dominují. Jejich úspěch spočívá mimo jiné i v jejich 

koních, což jsou kříženci anglických plnokrevníků a původních domácích argentinských 

criollů (Edwards, 1992; Kolektiv autorů, 1995; Montgomeryová, 2003). 

Hra klade vysoké nároky především na koně, kteří musejí být rychlí, obratní, vytrvalí, 

dobře ovladatelní, tvrdí a musí být schopni prudce zastavit, ale také na jejich jezdce, 

kteří musí mít jistý sed a dokonalou rovnováhu a být schopni ovládat konč jen jednou 

rukou, vždy levou, protože pálky drží v ruce pravé. Pólo se hraje ve dvou družstvech, 

kdy každý tým je tvořen čtyřmi jezdci - dvěma útočníky, středním záložníkem 

a obráncem. Další dva náhradníci jsou připraveni na koních. Všichni hráči mají 

handicap podle svých schopností. Výška handicapu se pohybuje od nuly do deseti 



a rovná se vlastně gólům. Čím vyšší je handicap, tím je hráč lepší. Většina zápasů se 

hraje na základě handicapů, takže slabší družstva mají na začátku zápasu gólovou 

převahu. Hraje se na hřišti o rozměrech 274 x 146-183 m. Hráči se snaží pálkou trefit 

míček do soupeřovy brány. Dnes se většinou používá plastový míček o průměru 9 cm, 

dříve to byl míček z kořene vrby. Brána je nejméně 3 m vysoká a 7,3 m široká. Poté, co 

padne branka, si hráči mění strany. Zápas se dělí na čtyři až šest úseků, 

tzv. „čaka" (chukka), z nichž každý úsek trvá sedm a půl minuty. Mezi jednotlivými 

částmi je tříminutová přestávka, při kterých se střídají koně. Žádný kůň nesmí hrát dva 

úseky po sobě a více než dva úseky za celý zápas (Edwards, 1992; Kolektiv autorů, 

1995; Montgomeryová, 2003). 

2.2.5.4 Dostihy 
Závody mezi koňmi existovaly jistě už v době, kdy byl kůň zdomácněn, ať už se jednalo 

o závody vozíků nebo jezdců. Poněvadž je člověk soutěživý tvor, který rád vyhrává, 

vzájemné závodění bylo oblíbené během celé historie lidstva a zůstalo jím i dnes. 

V současné dobč patří dostihy k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším jezdeckým 

sportům vůbcc, což je do určité míry dáno i oblibou sázek, kolem kterých se točí nemalé 

peníze. 

Dostihům včetně našeho nejznámějšího dostihu - Velké pardubické - je věnována řada 

prací (Janouch, 1961; Svoboda, 1969; Janouch, Řehoř, 1970; David, 1974; Jakl a kol., 

1977; Horáček, 1983; Dias, Jelínek, 1985 aj.). 

Dostihy můžeme podle Navrátila (2007) rozdělit do několika kategorií : klusácké 

dostihy, cvalové rovinové dostihy, cvalové překážkové dostihy a steeplechase. 

Každému odvětví se budu věnovat podrobněji na následujících řádcích. 

Klusácké dostihy vznikly původně v Nizozemsku. Již v 16. století se během různých 

oslav závodilo v klusu na domácích koních na krátkých tratích. Tehdy se však závodilo 

pod sedlem, nikoliv v sulce (lehký dvoukolový vozík), jak je tomu dnes. Moderní 

klusácké dostihy se začaly vyvíjet až v 19. století. Používají se v nich klusáci, kteří jsou 

oblíbení především v Evropě a mimochodníci, se kterými se závodí výhradně v Americe. 

Mimochodníci, na rozdíl od klusáků, pohybují současně končetinami na jedné straně 

těla (laterálně). Klusáci a mimochodníci se nikdy nestaví v závodě proti sobě, neboť 

mimochod je u klusáků považován za nečistý chod a penalizuje se diskvalifikací, stejně 

jako když kůň nacválá. Klusácké dráhy jsou si vesměs podobné a mají tvar oválu, na 

kterém běží vždy na levou ruku. Při jednom dostihu může současně startovat maximálně 



šestnáct koní. Většinou sc jezdí na tratích dlouhých 1600 až 3400 m. Někdy se stane, že 

do cíle doběhnou současně dva nebo více koní, pak se dostih označuje jako mrtvý 

(dead heat). 

Vedoucí velmocí klusáckých dostihů jsou Spojené státy Americké, ve kterých je 

největším střediskem dostihová dráha Red Mile v Lexingtonu v Kentucky. Plemeno, 

které bylo záměrně vyšlechtěno pro klusácké dostihy je právě americký klusák. Je 

pozoruhodné, že na evropském kontinentu jsou klusácké dostihy mnohem populárnější 

než rovinové dostihy plnokrevníků (Montgomeryová, 2003; Hermsen, 2007). 

Nejstarší záznam o cvalových rovinových dostizích pochází z roku 1540 a dokládá, že 

nejstarším dosud existujícím dostihovým závodištěm je Chester v Anglii. Po roce 1640 

se závodilo v Epsomu a do roku 1700 se stal hlavním městem dostihového světa 

Newmarket. Ten bývá někdy označován jako kolébka cvalových dostihů. Je zde ideální 

prostředí pro chov a výcvik mladých plnokrevníků, kteří jsou často exportováni do 

jiných zemích. 

Rozvoj dostihů je dán především vznikem anglického plnokrevníka, který byl 

vyšlechtěn ve Velké Británii během 17. a 18. století. Dostihy se zde konaly tradičně pod 

královskou patronací, proto dostaly přízvisko „Sport králů". Organizace řídící dostihy, 

kterou je Jockey Club, byla založena již kolem roku 1752. V polovině 18. století byl 

Angličany důkladně propracován Dostihový řád a systém kategorií, ve kterých jsou 

prověřováni koně různých věkových tříd. Anglický systém postupně převzala většina 

zemí na světě. (Edwards, 1992). 

Koně v rovinových dostizích běhají již od dvou let na vzdálenost od 1000 m do 4400 m. 

Nejprestižnčjší závody jsou klasické dostihy tříletých jako je Derby a Oaks, které se 

běhají v Epsomu a 2000 Guineas, které se běhá v Newmarketu. Derby, které se poprvé 

běželo v roce 1780, spolu s 2000 Guineas a Saint Leger tvoří tzv. Trojkorunu. Vítězství 

ve všech třech těchto závodech je vrcholným úspěchem každého žokeje. 

Ve Velké Británii jsou dostihové dráhy poměrně rozmanité a mohou se pochlubit 

otevřenými drahami Newmarketu, těsným kruhem v Chesteru, obloukem dráhy 

v Epsomu či širokými oblouky v Yorku. Zatímco ve Spojených státech tvoří všechny 

dostihové dráhy jednoduché ovály, ve kterých se jezdí na levou ruku. První americká 

dostihová dráha byla založena roku 1664 na Long Islandu v New Yorku. Nejznámčjším 

závodem je zde Kentucky Derby, které se běhá od roku 1875 v Kentucky na dráze 

dlouhé 2000 m. 



Dostihy se z Velké Británie rozšířily téměř do všech zemí a většina světových dostihů 

probíhá v dnešní době právě podle britského vzoru. Nejoblíbenější a nejkvalitnější 

dostihy sc běhají ve Velké Británii, Irsku, Itálii a Francii. U nás fungují tři nejstarší 

závodiště a to od roku 1906 závodiště ve Velké Chuchli, v Karlových Varech 

a v Pardubicích. Československý Jockey Club byl založen roku 1919. U nás se pro 

tříleté vypisují tyto dostihy : Jarní cena klisen (1600 m), Velká jarní cena (1600 m), 

Saint Leger (2800 m) aj. (Edwards, 1992; Montgomeryová, 2003). 

Ve cvalových dostizích závodí angličtí nebo arabští plnokrevníci, v jejichž sedle sedí 

jezdec (žokej), který konč vede a udává mu tempo. Před začátkem dostihu i po jeho 

ukončení se žokejové musí vážit ve vážnici. Váží se oblečení, boty a sedlo. Pokud je 

váha žokeje nižší než by měla být, do kapsiček sedlové dečky se dají vyvažující olověné 

destičky. Po skončení dostihu se žokej musí znovu převážit, aby se zjistilo, jestli je jeho 

váha stejná jako před dostihem (Hermsen, 2007). 

Ve světě jsou poměrně málo oblíbené dostihy přes přírodní překážky. Možná je to 

i proto, že vypisované prémie u překážkových dostihů zdaleka nedosahují takové výše 

jako u dostihů rovinových. Tyto těžké dostihy jsou populární zejména ve Velké Británii 

a Irsku. Prvním dostihem tohoto typu byl závod hunterů (typ koně používaný k lovu) 

v Irsku, který měřil 7,2 km. První regulérní steeplechase se běžela v roce 1792 

v Leicestershire ve Velké Británii. Závody se nejprve běhaly ve volné krajině, kde si 

jezdci sami volili trasu. V dnešní době se pod pojmem steeplechase míní závody přes 

přírodní překážky, na rozdíl od závodů přes proutěné překážky. Liší se především 

v obtížnosti a také ve věku startujících koní. V dostizích přes proutěné překážky mohou 

závodit již tříletí koně, zatímco do steeplechase mohou nastoupit nejdříve až koně 

pětiletí. Nejslavnější steeplechase je Velká národní, známá spíše jako Velká 

liverpoolská. Běhá se každoročně již od roku 1837 v Aintree ve Velké Británii. Má 

třicet překážek, které jsou vyšší než 1,5 m a dráha je dlouhá 7200 m. Koně zde jedou 

s handicapem, čili nesou různou váhu, čímž jsou šance na vítězství vyrovnané. Prestižní 

cenou pro překážkáře je Zlatý pohár, který se od roku 1924 jezdí v Chcltenhamu. Dráha 

je dlouhá 5200 m a má dvacet dva překážek. Na rozdíl od Velké národní zde běží 

všichni koně sc stejnou zátěží. Ncjtěž.ším závodem steeplechase v Evropě je Velká 

pardubická, která sc v České republice koná každoročně již od roku 1874. Mezi 

zahraničními jezdci bývá často obávaná pro příliš těžké a nebezpečné překážky, 

na kterých téměř každoročně dochází k pádům koní i jezdců, někdy i smrtelným. 

Posledních letech byla však, podobně jako dráha Velké národní, pod nátlakem ochránců 



zvířat upravena, aby byla bezpečnější (Edwards, 1992; Mongomeryová, 2003; Dušek, 

2007). 

2.2.5.5 Jiné jezdecké využití koně 
Oblastí, ve kterých je kůň dnes využíván, je opravdu mnoho a všemi se zde zabývat, by 

bylo zbytečné. Srozumitelný přehled většiny oblastí, kde lze koně dnes využít, je 

zobrazen v přílohách na obr. 15. Avšak rozhodně bychom neměli zapomenout alespoň 

zmínit jeho využití v turistice a rekreačním ježdění. Jedná se o druhou nejvýraznější 

oblast po sportu, ve které je kůň dnes nejvíce využíván. 

Jak už jsem psala v úvodu, v dnešní době plném stresu a shonu, se lidé opět navracejí 

k přírodě, ve které hledají uklidnění a relaxaci, a to většinou nacházejí právě v jízdě na 

koni. Nejčastěji navštěvují turistické jízdárny, kde si na zapůjčených koních zaplatí 

vyjížďku do přírody, nebo sami vlastní konč, avšak ne za účelem sportovního využití, 

ale naopak ho mají jen jako hobby a rekreaci. Možná i proto si jezdectví získalo 

v posledních letech takovou oblibu. V přeneseném slova smyslu zde kůň působí vlastně 

jako léčitel, ke kterému se chodíme uklidňovat a relaxovat od našich každodenních 

problémů. Avšak i kůň v jedné oblasti jako léčitel skutečně působí, a tím je léčebné 

ježdění. A tomu bude věnována následující a zároveň poslední část mé práce. 

2.3 Léčebné ježdění 

2.3.1 Vymezení pojmů a účel léčebného ježdění 
Nejprve je třeba si objasnit důležité a základní pojmy týkající se léčebného ježdění. 

Terminologický problém nastává především u pojmů hipoterapie a hiporehabilitace, 

která bývají často nesprávně chápána, případně zaměňována. Výklad a chápání těchto 

slov se u mnoha autorů odlišuje. 

Podle Navrátila (2007) hiporehabilitace znamená léčbu pohybového ústrojí jízdou na 

koni, zatímco hipoterapie je léčba mentálních poruch kontaktem s koňmi. Podle této 

definice se může zdát, jako by pojmy byly oddělené a příliš spolu nesouvisely, avšak 

s tím bych v žádném případě nesouhlasila. Naopak si myslím, že to jsou oblasti, které se 

vzájemně doplňují a prolínají a přestože jejich pojetí není stejné, neměly by se tyto 

pojmy oddělovat. 

Hollý a Hornáček (2005) vysvětlují, že obsah těchto pojmů se prolíná ve významové 

i faktické rovině. Kořenem obou slov je řecké slovo hippos, neboli kůň. Slovo 

rehabilitace se skládá z předpony re, což znamená znovu a slovesa habilitare, které 



znamená uschopňovat. Re-habilitis bychom mohli přeložit jako znovu schopný. Pojem 

rehabilitace tedy můžeme chápat jako proces umožňující obnovení ztracené funkce nebo 

snížení újmy způsobené onemocněním. Pojem terapie z řeckého slova thercipein lze 

chápat jako lékařské ošetření nemoci nebo narušené schopnosti, uzdravovací sílu. Cílem 

je odstranit symptomy nemoci. Hollý a Hornáěek (2005) dále uvádějí, že 

hiporehabilitace v sobě zahrnuje hipoterapiii, pokud se znovu uschopní nějaký handicap, 

k čemuž dochází téměř vždy. Proto se pojem hipoterapie považuje za pojem užší 

a konkrétnější, zatímco hiporehabilitace je pojem širší. Je však nutné mít na paměti 

provázanost lidské psychiky a zdravotního stavu. Přesnou hranici mezi hipoterapií 

a hiporehabilitaci stanovit nelze. Hiporehabilitaci sc rozumí včlenění vožení se na koni 

nebo ježdění do komplexu opatření zaměřených na obnovení ztracené funkce, zmírnění, 

minimalizování nebo odstranění fyzického, psychologického, sociálního nebo 

mentálního handicapu pacienta nebo klienta. Zde však nastává problém s pojmy ježdění 

a vožení se na koni, kdy první případ lze chápat jako aktivní spolupráci jezdce a koně, 

zatímco při vožení sc na koni je pacient postaven do pasivní úlohy. O aktivní spolupráci 

koně a jezdce bez pomocníka zc dle mého názoru mluvit až v tzv. parajezdectví, kde 

lidé s handicapem na koni opravdu jezdí, nikoli se jen vozí, jako tomu je u hipoterapie. 

Přestože je hipoterapie chápána jako pojem užší, používá se mnohem častěji. 

V cizojazyčné literatuře se často setkáváme s pojmem hipoterapie jako s pojmem 

nadřazeným a je vysvětlován podobně jako hiporehabilitace, neboť s pojmem 

hiporehabilitace se v zahraničí prakticky nesetkáme (viz dále). Hipoterapie definována 

jako jízda na koni pro tělesně postižené (Kolektiv autorů, 1995) nebo jako soubor 

komplexních rehabilitačních metod (Ernst, de la Fuente, 2007). Podle Americké 

hipoterapeutické asociace (American Hippotherapy Association) se pod pojmem 

hipoterapie rozumí včlenění využití multidimenzionálního pohybu konč k léčbě klientů 

s pohybovými disfunkccmi. Německá organizace léčebného ježdění (Deutsche 

Kuratorium fur Therapeutisches Reiten) definuje hipoterapii jako lékařem 

naordinovanou speciální fyzioterapeutickou proceduru vycházející 

z neurofyziologických lékařských poznatků. Podle amerických a německých autorů je 

hipoterapie tedy část fyzioterapie. Copeland-Fitzpatrick (Hollý a Hornáček, 2005) 

vysvětluje pojem hipoterapie jako cílené využití prácc s koněm, vožení se na koni 

a ježdění, ale především využití multidimenzionálního pohybu koně na zmírnění nebo 

odstranění příznaků onemocnění pohybového aparátu. Španělští odborníci Ernst a de la 



Fuente (2007) definují hipoterapii jako soubor komplexních rehabilitačních metod 

aplikovaných na tělesně postižené pacienty s poruchami pohybového aparátu. 

Jak je patrné z uvedeného, problém s terminologií a různé chápání pojmů, jistě existuje, 

ať mluvíme v rámci jednoho státu nebo v porovnání s ostatními zeměmi. Kvůli této 

nejednotnosti došlo na členské schůzi České hiporehabilitační společnosti (ČHS) dne 

25. 4. 2009 k dohodě o vytvoření oficiálního slovníku, který má za úkol pomoci správně 

propagovat a chápat hiporehabilitaci a zároveň zlepšit komunikaci mezi odbornou 

a laickou veřejností. Slovník se zatím stále zpracovává, avšak byl vytvořen návrh pro 

definice pojmů užívané v hiporehabilitaci. Podle oficiálního slovníku ČHS je 

hiporehabilitace nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se 

setkává kůň a člověk se zdravotním postižením nebo handicapem se specifickými 

potřebami. Hipoterapie je sekce hiporehabilitace. Je vykládána jako metoda fyzioterapie 

využívající přirozenou mechaniku pohybu koně v kroku a pohybových impulsů při něm 

vznikajících, k programování motorického vzoru pohybu do centrální nervové soustavy 

klienta, prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Cíle 

dosahuje postupnou adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je 

usnadnění reparačních procesů na úrovni neurofyziologické a psychomotorické. 

Provádějí ji terapeuti se speciálním vzděláním, kteří prošli speciálním výcvikem -

fyzioterapeut, ergoterapeut (www2, 2009). 

Ve své práci užívám jako souhrnný pojem nejprve léčebné ježdění (therapeutic riding), 

poté při dělení oboru na jednotlivé oblasti používám termín hiporehabilitace, aby bylo 

srozumitelné, že se jedná o provozování léčebného ježdění v ČR. Léčebné ježdění lze 

chápat jako specializovaný způsob ježdění, jehož hlavním cílem je dosažení 

kognitivního, fyzikálního, emočního a sociálního prospěchu pro jedince s handicapem 

(Hollý a Hornáček 2005). Jedná se o velice široký pojem užívaný často v zahraničí, 

jehož obsah se více méně překrývá s naším pojmem hiporehabilitace, avšak je ještě více 

obsáhlejší. Zvláštní je, že pojem hiporehabilitace jakožto pojem nadřazený se používá 

pouze u nás. V zahraničí se setkáváme s pojmem léčebné ježdění, hipoterapie 

a v současnosti se mezinárodně prosazuje i pojem koněm asistovaná léčba (equine 

assisted therapy). 

2.3.2 Historie léčebného ježdění 

Jak uvádí Hollý a Hornáček (2005), o pozitivním vlivu jízdy na koni se zmiňoval již 

starořecký lékař Hippokrates (460 - 370 př. n. 1.). Už jen jeho jméno, které v doslovném 



překladu znamená koňovládce, svědčí o tom, že s koňmi měl co dočinění. O léčebném 

využívání koně sc nepřímo zmiňuje císař a filozof Marcus Aurelius (121 - 180 n. 1.) ve 

svých filozofických úvahách, zvláště ve svém díle „Hovory k sobě". Přestože další 

písemné doklady z té doby pocházejí i od císařova osobního lékaře Galéna (130-

199 n. I.)., nedá se zatím hovořit o cíleném využívání koně k léčebným účelům. 

Galenovy spisy jsou považovány za ncjstarší písemně zachovaná lékařská doporučení 

k léčebnému ježdění. 

Podle Zahrádky (1995a) se využitím trojrozměrného pohybu koňského hřbetu zabývala 

řada lékařů, ale i vynálezců a literátů. Osobní lékař Marie Terezie, Gérard van Swieten, 

upozorňoval na pozitivní působení jízdy na koni a poukazoval na to, že při j ízdě na koni 

dochází k procvičování celého těla, což ovlivňuje vnitřní orgány, zvyšuje výměnu 

vzduchu, zlepšuje spánek a odstraňuje melancholii. Rakouský profesor Quellmalz jako 

první analyzoval pohyb jezdce a zavedl pojem trojdimensionálních kmitů, dnes běžně 

používaný. 

V roce 1782 vyšla kniha „Léčebná a chirurgická gymnastika, neboli výzkum o užitku 

pohybu", jejíž autorem je J. C. Tissot. Poprvé sc zde dozvídáme, že nejdůležitějším 

chodem koně pro terapii je krok, což platí dodnes (www3, 2009). 

Další velké osobnosti, které podporovali a propagovali jízdu na koni ze zdravotních 

důvodů byli například císařovna Sisi, Marie Terezie, L udovít Štúr nebo T. G. Masaryk. 

Přestože se pozitivní působení jízdy na koni prokázalo již ve středověku, o rozvoji 

léčebného ježdění můžeme mluvit až od 60. a 70. let 20. století. Dnešní podoba 

hiporehabilitace se začala formovat současně ve Velké Británii, Německu a Skandinávii. 

Počátkem 60. let začaly vznikat organizace zabývající se léčebným ježděním. V roce 

1964 vznikl ve Velké Británii Advisory Council of Riding for the Disabled, který byl 

v roce 1969 začleněn do RDA (Riding for the Disabled Association). RDA je federací 

členských skupin, jejichž posláním je zlepšení zdravotního stavu a kvality života lidí 

s tělesným a mentálním postižením prostřednictvím jízdy na koni nebo vozatajství, 

zábavných aktivit, které pozitivně ovlivňují pohyblivost, koordinaci, sebejistotu 

a sebehodnocení. Skupiny začleněné do RDA se nacházejí po celém světě, jen ve Velké 

Británii jich je v současné době kolem pětiset. Jednou z prvních hiporehabilitačních 

společností na světě byla národní německá organizace (Deutsche Kuratorium fiir 

Therapeutisches Reiten). Terminologie a kurz hipoterapie v České republice byly 

vytvořeny právě podle německého vzoru. Ve Spojených státech existují dvě organizace 

zabývající sc léčebným ježděním, a to NARHA (North American Riding for 



Handicaped Association) a AHA (American Hippotherapy Association). NARHA byla 

založena roku 1969 a sdružuje více než 800 hiporehabilitačních center z USA, Kanady 

a Španělska. Hiporehabilitační středisko, které chce být jejím členem, musí splňovat 

náročná kriteria pro přijetí (Engel, 1997). 

Většina zemí, která provozuje aktivity a terapie pomocí koně, má svou národní 

organizaci a svůj systém vzdělávání. První snahy o provádění léčebného ježdění 

v bývalém Československu se objevily roku 1979 v rehabilitačním ústavu Chuchelná, 

kde se začali využívat huculové při léčbě dětí s dětskou mozkovou obrnou. Od 80. let 

20. století se léčebné ježdění začalo postupně odborně provádět i na dalších místech 

jako např. v Luži-Košumbergu (Frantalová a Bejblíková), v Hronovcích (Hollý), 

v Praze-Bohnicích (Hermannová a Bašný), v Praze-Zmrzlíku (Kulichová a Zelenková) 

a na mnoha dalších místech (Hollý a Hornáček 2005). 

V České republice organizací zabývající se hiporehabilitaci je Česká hiporehabilitační 

společnost (ČHS) založená roku 1991 díky Dr. Frantalové. V roce 1994 bylo její sídlo 

přeneseno do Prahy (Ustavní 91, Praha 8). Stala se tak členem FRDI (Federation of 

Riding for the Disabled International), což je v překladu Mezinárodní federace ježdění 

na koni pro osoby se zdravotním postižením. Byla založena v Belgii roku 1980 

a v současné době sdružuje členy z více než 45 zemí, včetně ČHS (Kulichová, 1995a). 

V dubnu 2009 byl na členské schůzi ČHS schválen její nový anglický název - The 

Czech Therapeutic Riding Association. Společnost je dobrovolné a nezávislé občanské 

sdružení. Její snahou je podporovat informovanost, rozvoj a propagaci hiporehabilitace 

u nás a dostat ji do povědomí veřejnosti jako rovnocennou rehabilitační metodu. Dále 

ČHS pomáhá zakládat nová centra, organizuje semináře, školení, vlastní tréninková 

soustředění apod. Jejím cílem je vytvoření dostatečných podmínek pro pravidelnou 

pohybovou aktivitu pro osoby s tělesným a mentálním postižením za pomoci koní, 

podporováním středisek provádějících hiporehabilitaci. ČHS sdružuje lékaře, 

fyzioterapeuty, pedagogy i jezdecké instruktory, všechny, kdo využívají koně 

v lékařství, pedagogice i sportu (www2, 2009). 

Od roku 2003 vydává ČHS časopis HIPOrchabilitace, který z á j e m c ů m 

o hiporehabilitaci poskytuje informace o dční ČHS, přináší výsledky z paravoltiže 

a paradrezury a další příspěvky týkající se tohoto oboru. Časopis vychází každý měsíc. 

V současné době nastává problém s tzv. černou hiporehabilitaci, která je provozována 

laiky, kteří nespolupracují s Českou hiporehabilitační společností. ČHS se samozřejmě 

takovému jednání snaží zabránit, aby nedocházelo k poškozování obecného povědomí 



0 hiporehabilitaci. Kvalitní hiporehabilitaci provádí pouze ta střediska, jejichž činnost 

garantuje CHS, která zajišťuje pravidelná školení hiporehabilitačního týmu. 

V roce 2003 byl proveden průzkum situace hiporehabilitačních center v ČR a bylo 

zjištěno, že provozování různých forem hiporehabilitace se věnuje více než 70 státních 

1 nestátních subjektů, avšak jen 56 center z celkových 77 splňovalo požadavky ČHS, 

rcsp. bylo jejími členy (Kulichová, 2004). 

2.3.3 Rozdělení hiporehabilitace 

Původní dělení léčebného ježdění vzniklo v Německu a tento model byl přejat prakticky 

po celém světě. Jak už bylo vysvětleno v předchozí kapitole, jako pojem nadřazený se 

u nás používá termín hiporehabilitace. Její působení je rozsáhlé a zahrnuje oblast 

medicíny, psychologie, pedagogiky i sportu. Rozdělujeme ji z hlediska praktického 

využívání na tři základní složky : hipoterapii, pedagogicko-psychologické ježdění 

(léčebně psychologické ježdění) a sportovní ježdění handicapovaných (Hollý 

a Hornáček, 2005). Podle Kulichové (1995b) se léčebné ježdění dělí do následujících 

dvčtví, která odpovídají oblastem lékařství, pedagogice a sportu : hipoterapie, léčebně 

pedagogicko-psychologické ježdění a sportovní ježdění pro postižené. Dále však 

dodává, že sc sem také může zařadit preventivní ježdění zdravých osob, stimulační 

a emoční ježdění nebo také rekreační a sportovní ježdění zdravotně oslabených osob. Za 

nejnovější dělení hiporehabilitace sc dá považovat dělení podle České hiporehabilitační 

společnosti, která v poslední době prochází výraznou restrukturalizací a reorganizací. 

Podle ní bychom hiporehabilitaci mohli rozdělit na hipoterapii, léčebně pedagogicko-

psychologické ježdění (LPPJ) a parajezdectví. V dubnu 2009 se navíc na členské schůzi 

ČHS rozhodlo o rozdělení LPPJ na dvě části, na Aktivity s využitím koní (metoda 

sociální a pedagogická) a Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků. 

Na oficiálním slovníku ČHS se však zatím stále pracuje a žádná publikace toto 

potvrzující a přibližující zatím nevyšla, proto v této práci budu používat dělení podle 

Holého a Hornáčka (2005). Nemyslím si, že je důležité, jaký typ dělení přesně 

použijeme, podstatné je, aby se respektovalo, že jednotlivé formy ježdění jsou určeny 

různým skupinám klientů, že se odlišují svým cílem, metodickým postupem práce 

a nároky na typ a vlastnosti konč. 

2.3.3.1 Hipoterapie 

Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá především trojdimenzionálního 

pohybu těla koně. Přestože působí komplexně - na fyzickou i duševní stránku pacienta, 



jc zaměřena zejména na poruchy pohybového aparátu, tedy stránku fyzickou. Podle 

Zahrádky (1992) spočívá její jedinečnost v následující představě : Když posadíme 

pacienta na koně, vyloučíme tím jeho dolní končetiny aktivní činnosti a jeho trup 

a pánev vystavíme účinkům pohybujícího se koňského hřbetu. Tento pohyb vyvolává 

v pacientově trupu a pánvi analogické pohyby, které by v nich probíhaly při vlastní 

chůzi. Proto po následném sesednutí může pohybový vzor konč ovlivnit pohybový vzor 

dolních končetin pacienta. Z toho také plyne, že pohybový vzor koně musí být naprosto 

bezchybný, abychom stav pacienta naopak ještě nezhoršili (viz dále 2.3.4.1 Kůň pro 

hiporehabilitaci). 

Hipoterapie je určena především pro klienty s těmito diagnózami : dětská mozková 

obrna (nejčastější diagnóza, více než polovina pacientů - Kábele 1992), roztroušená 

skleróza mozkomíšní, centrální mozkové příhody, Downův syndrom, vadné držení těla, 

astma, skoliózy do určitého stupně, amputace dolních končetin, senzomotorická 

postižení a mnoho dalších, která bývají nejčastěji spojena s poruchami pohybového 

aparátu, koordinací a rovnováhy. Podle Maškové (www4, 2006) lze hipoterapii úspěšně 

použít i při léčbě gynekologických problémů jako je například hypotenze pánevního dna, 

funkční sterilita aj. 

Hipoterapie jc vždy indikována odborným lékařem v rámci komplexní rehabilitační 

péče a je nutné posoudit závažnost postižení, celkový stav a věk pacienta. Je indikována 

pro dospělé a děti od šesti měsíců. Horní věková hranice neexistuje, spíše se jedná 

o omezení týkající sc váhy klienta. Pro hipoterapii tedy může být doporučen kdokoliv, 

kdo trpí poruchou pohybového aparátu na základě písemného doporučení lékaře. 

Naopak kontraindikací jsou akutní zánětlivé stavy podpůrného a pohybového aparátu, 

těžké skoliózy, dekompenzovaná epilepsie, trombózy, recidivující vaskulární mozkové 

příhody, hypertenze III. a IV. stupně aj. (Zahrádka, 1992). 

V hipoterapii, jak už jsem uvedla výše, je využíván především krok koně, jeho 

trojrozměrný (trojdimenzionální) pohyb těla. Díky němu, kůň jako terapeutický 

prostředek, stimuluje pomocí střídání fází napětí a uvolnění tělo pacienta, čímž dochází 

k souladu jejich pohybů. Na jezdce přenáší střídavý vzor chůze a zároveň ho neustále 

vychyluje z těžiště, čímž sc mu jezdec snaží podvědomě přizpůsobit a najít rovnováhu. 

Zapojují sc při tom svaly zádové, mezilopatkové, břišní i hýžďové. Klienti mohou 

terapii absolvovat vsedě po směru jízdy i proti směru nebo vleže na břiše proti směru 

jízdy s oporou o předloktí nebo o natažené horní končetiny. Jakou polohu klient zaujme, 



rozhodne vždy fyzioterapeut podle stupně psychomotorického vývoje pacienta a cíle 

terapie (www5, 2008). 

Pacient je z hlediska ovládání koně zcela pasivní. Na léčbě se podílí celý 

hipoterapeutický tým : lékař, fyzioterapeut, psycholog či pedagog (se zaměřením na 

speciální pedagogiku), instruktor jezdectví (kvalifikace cvičitele s kurzem hipoterapie) 

a pomocník (asistent). Lékař dohlíží na vývoj léčby a podílí se na hodnocení. Jezdecký 

instruktor nebo ošetřovatel vede konč v kroku, dále je přítomen fyzioterapeut, který 

provádí samotnou rehabilitaci a podle závažnosti handicapu ještě pomáhají jeden až dva 

asistenti. Některé funkce lze spojit do jedné osoby, avšak v rámci bezpečnosti je nutná 

přítomnost minimálně dvou osob. U každého pacienta působí terapie velmi individuálně, 

proto by měl lékař stanovit individuální léčebný plán (Hermannová, 1995). 

Jedna terapeutická jednotka trvá obvykle 20 minut (případně 2 x 20 min.). Podle 

Kulichové (1995b) se za minimálně dlouhé účinné období k vyvolání pozitivního efektu 

považují dva až tři měsíce v intenzitě dvakrát až třikrát týdně po dobu 30 až 40 minut. 

Kvůli bezpečnosti se hipoterapie provádí na jízdárně, nejlépe v kryté jízdárně nebo hale, 

pro pokročilejší pacienty je možné zařadit vycházky do přírody. Nejčastěji se používají 

madla a dečka, která umožňuje lepší přenos pohybu a tělesného tepla na pacienta 

(viz 2.3.4.2 Výstroj pro hiporehabilitaci). 

2.3.3.2 Pedagogicko-psychologické ježdění 
Terminologie tohoto oboru není u všech autorů jednotná. Někteří autoři používají název 

léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (Kulichová), jiní jen pedagogicko-

psychologické ježdění (Hollý a Hornáček) nebo psychoterapeutické ježdění či léčebně-

psychologické ježdění. Vesměs se však jedná o jeden a týž obor v rámci 

hiporehabilitace. Je nutné si říci, že v dnešní době již není správné ani jedno označení, 

neboť v dubnu tohoto roku bylo Českou hiporehabilitační společností schváleno 

nahrazení tohoto názvu a rozdělení oboru na dvě sekce, které zahrnují využívání koní 

v oblasti pedagogické, psychologické i sociální práce. Léčebně pedagogicko-

psychologické ježdění se rozdělilo na Aktivity s využitím koní (pro oblast 

pedagogickou a sociální) a Terapie s využitím koní s pomocí psychologických 

prostředků (psychoterapie). Poněvadž tato změna nastala v nedávné době, ve své práci 

budu nadále používat termín pedagogicko-psychologické ježdění, které užívá většina 

autorů. 



Podle Kulichové (1995b) se léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ) 

uplatňuje především u psychiatrických pacientů, u kterých je zapotřebí vytvářet vazbu 

pacient-kůň-terapeut nebo vzájemné vztahy mezi pacienty. Hlavním cílem terapie je 

buď podpora sebedůvěry prostřednictvím cvičení samostatnosti, obratnosti a odvahy, 

rozvoj komunikace vůči zvířeti i terapeutovi, pozitivních změn v chování nebo naopak 

potlačování agresivity a výchova k zodpovědnosti a kázni. 

K této metodě jsou indikováni lidé, kteří trpí poruchami chování, duševními chorobami 

- neurózami, mániemi, depresemi nebo schizofrenií aj. Léčba je vhodná také pro 

návykové skupiny - alkoholiky, narkomany, sexuální devianty a pro klienty, kteří 

několik let absolvovali hipoterapii, avšak jejich motorický vývoj byl ukončen, případně 

jim hipoterapie již nepřináší léčebný efekt. Tito pacienti se učí koně aktivně ovládat 

a cílem je, aby se j im zlepšila fyzická kondice a sebevědomí (www6, 2008). 

Podle Hermannové (1999) pro klienty s ukončeným motorickým vývojem, u kterých 

hipoterapie nemá léčebný efekt a jejich stav j im neumožňuje aktivní ovládání koně, je 

určeno tzv. stimulační a emocionální ježdění. Jeho smyslem je udržet to, co si klient 

osvojil po dobu hipoterapeutické léčby během svého psychomotorického vývoje. 

Součástí pedagogicko-psychologického ježdění je i socializace klientů, kteří jsou 

zapojováni do kolektivu a do různých činností souvisejících s koňmi od pracovní terapie 

ve stáji až po práci s koněm ze země, na madlech nebo v sedle. Je možné kombinovat 

hry a práci klienta s prací s koněm zc země a s činnostmi prováděnými ze sedla. Kůň 

může být veden vodičem nebo ho klient sám aktivně ovládá. Volba určitého přístupu 

záleží na podmínkách, ve kterých se LPPJ provádí, na zdravotním stavu a schopnostech 

klienta. Klienti absolvují terapii individuálně nebo skupinově (wwwó, 2008). 

Zajímavým projektem byl měsíční putovní tábor na koni konající se v Německu, který 

byl určen dětem, které užívaly drogy, páchaly krádeže a měly agresivní chování. 

Výsledkem byly kladné účinky terapie, které sc projevovaly i dlouhou dobu po skončení 

tábora (Kulichová, 1995b). 

Konč jako terapeuta můžeme v tomto případě využít i v oblasti pedagogické. Terapie je 

vhodná zejména pro děti hyperaktivní, nesoustředěné, roztěkané, trpící poruchami učení 

a koncentrování, popř. komunikací s dospělými, respektováním autority. Cílem je 

podpořit u nich pozitivní změny chování, zmírnit nebo odstranit nežádoucí projevy 

duševních poruch a vytvořit předpoklady pro učení se. Zvláště pro děti, které jsou 

nesoustředěné a mají problémy s respektováním autority, je kůň skvělým pedagogem, 



neboť dá patřičně najevo svou nelibost, pokud dítě nerespektuje rad cvičitele (nadřazené 

osoby) (Klik, 1995). 

Pedagogicko-psychologické ježdění je specifické u různých věkových kategorií, 

zejména po stránce psychologické. Nedoporučuje se do věku tří let, v předškolním věku 

se soustředíme především na motorické dovednosti dítěte a s vlastním pedagogicko-

psychologickým ježdění se začíná až od školního věku, kdy si dítě uvědomuje své 

postižení a kůň mu pomáhá překonávat pocit odlišnosti. V období puberty ježdění 

napomáhá klientovi zařadit se mezi zdravé jedince a pochopit mezilidské vztahy pomocí 

vysvětlování a pozorování chování koní. Na rozdíl od hipoterapie zde ježdění (vožení se) 

na koni není nutnou podmínkou terapie. V dospělosti se pak jedná především o hledání 

řešení v krizových situacích. Záleží na typu onemocnění či konkrétního problému 

pacienta a přístupu terapeuta, jakou funkci bude kůň zastávat. Nejvyužívanější složkou 

je komunikace pacienta s koněm a učení se tak komunikace obecně. Ta se pak dále 

přenáší do komunikace mezilidské a tím i do spolupráce pacienta s terapeutem. Důležité 

je také to, že mezi pacientem a koněm vzniká určité pouto, které se odráží v motivaci, 

důvěře a úctě. Nejvýrazněji se tento vztah buduje v období, ve kterém se pasivní ježdění 

mění na aktivní a pacient tak získává možnost koně ovládat, což mu dává pocit moci, 

ale zároveň i pocit zodpovědnosti (Hollý a Hornáček, 2005). 

Metodu lze z dlouhodobého hlediska rozdělit podle Holého a Hornáčka (2005) 

do tří fáz í : 

1. Adaptační - seznámení s prostředím, kontakt s koněm, pasivní ježdění 

2. Přípravná - bližší kontakt s koněm, učení se komunikace s koněm, využití her 

3. Jízdárenská - gymnastika v sedle, přechod k aktivnímu ježdění 

Stejně jako u hipoterapie i u pedagogicko-psychologického ježdění je zapotřebí 

odborného dozoru. Základem týmu podle Mařáčkové (2005) je instruktor jezdectví, 

speciální pedagog (či pedagog) a psycholog. 

2.3.3.3 Sportovní ježdění handicapovaných 
Řada pacientů, která absolvovala hipoterapii nebo pedagogicko-psychologické ježdění 

pokračuje v dalším oboru a tím je sportovní ježdění handicapovaných (dnes pod názvem 

parajezdectví). Parajezdectví není jen rehabilitační metodou, ale dává handicapovaným 

radost z vlastní jízdy a možnost účastnit se různých soutěží. Pacienti, kteří závodní 

ambice nemají, se věnují ježdění pouze rekreačně, protože si nadále chtějí rozvíjet své 



dovednosti, udržet si fyzickou kondici nebo jen mít z jízdy na koni radost a chuť do 

života (Kulichová, 1995c). 

Sportovní ježdění se stává pro jezdce velkým přínosem, který díky němu přestává být 

závislý na okolí. Postižený jedinec má šanci uplatnit se v činnosti, která je rozšířena 

i mezi zdravou populací a z pacienta se tak stává jezdec. Nezávislost a samostatnost 

pacienta a podpora jeho silných stránek se odráží do jeho psychického stavu. Pacient tak 

dosahuje pocitu uspokojení, radosti z dosažených výsledků a snazší začlenění se mezi 

jeho vrstevníky (Hollý a Hornáček, 2005). 

Základní rozdíl mezi sportovním ježděním a hipoterapii je v tom, že v prvém případě 

jezdec aktivně ovládá koně, zatímco při hipoterapii ovládá kůň jezdce. S přihlédnutím 

k typu postižení používá parajezdec speciálně upravené pomůcky nebo pozměněnou 

techniku jízdy. 

Jízda na koni vzhledem k pacientově handicapu je jedním z mála sportů, kterých se 

může účastnit (Kulichová, 1995c). 

Sportovní ježdění handicapovaných je organizováno na soutěžích pod záštitou IPEC 

(Mezinárodní paralympijský jezdecký výbor, založen roku 1991) a řídí se podle 

pravidel FEI (Mezinárodní jezdecká federace), která jsou pro tyto účely upravena. V ČR 

se konají národní závody a vrcholem je Mistrovství ČR, jak uvádí paravoltižní pravidla 

(www7, 2007). 

Soutěže, kterých se jezdci s postižením mohou zúčastnit, jsou paradrezura, paravoltiž, 

parawestern, paravozatajství aj. U nás se nejčastěji setkáváme s paradrezurou a 

paravoltiží. 

2.3.3.3.1 Paradrezura 

Paradrezura jc drezura upravená pro jezdce se zdravotním postižením. Jezdec tedy 

předvádí sc svým koněm předem danou úlohu na drezurním obdélníku. 

První paradrezurní soutěže se začaly pořádat ve Skandinávii a Velké Británii 

v sedmdesátých Ictcch. V roce 1987 se ve Švédsku pořádalo první Mistrovství světa. 

Druhé Mistrovství světa se konalo v Dánsku, kde byl založen Mezinárodní 

paralympijský jezdecký výbor (IPEC- The International Paralympic Equestrian 

Committee). Ten měl za úkol organizovat závody a rozvíjet jezdecký sport pro 

handicapované po celém světě. První velký úspěch následoval na Paralympijských 

hrách v Atlantč v roce 1996, kde se poprvé objevila paradrezura. Je to jediná jezdecká 

disciplína, která jc součástí Paralympijských her. Paralympijské hry jsou velkou 



sportovní událostí na světe a konají se vždy po Olympijských hrách ve stejném městě 

a na stejných závodištích. V roce 2006 se Mezinárodní paralympijský jezdecký výbor 

připojil k Mezinárodní jezdecké federaci (FEI - La Féderation Equestre Internationale) 

pod názvem Para-Equestrian. FEI jc první mezinárodní federace, která řídí sport 

zdravých i handicapovaných (www8, 2008). 

Paradrezura je hodnocena podle stejných pravidel jako klasická drezura, jezdci však 

mají možnost použít speciální pomůcky. Aby byly zajištěny rovnocenné podmínky pro 

všechny zúčastněné handicapované jezdce, jsou rozděleny do skupin podle rozsahu 

a typu jejich postižení. Tento systém jc používán pro klasifikaci všech parajezdeckých 

soutěží FEI. Pro paradrezuru existuje pět skupin (la, Ib, II, III, IV) od la pro nejvážněji 

postižené jedince až do skupiny IV pro nejméně postižené jedince. Podle toho je také 

přizpůsobena náročnost drezurní úlohy. Paradrezurní úlohy se jezdí podle 

paradrezurních pravidel FEI. (www9; www 10). 

U nás sc paradrezura rozvíjí naplno od roku 2007, avšak již od roku 1999 se pravidelně 

koná Mistrovství ČR v paradrezuře. Jezdecké výkony paradrezurních jezdců jsou na 

velmi vysoké úrovni, což dokazuje už jen to, že jsou schopni jezdit bez jedné či obou 

dolních končetin, bez horní končetiny (obr. 16) nebo dokonce i slepí (www8, 2008). 

2.3.3.3.2 Paravoltiž 

Paravoltiž je v základech shodná s voltiží (viz kapitola 2.2.5.1.5), je však přizpůsobena 

jedinci s postižením (paravoltižérovi). Ten vykonává pod dozorem na neosedlaném koni 

gymnastické cviky, buď samostatně, ve dvojici (obr. 17) nebo ve skupině. Koně stejně 

jako ve voltiži vede lonžér na lonži na voltižním kruhu o průměru 15-18 m, avšak kůň 

jde pouze v kroku (na rozdíl od voltiže) (Ježková, 2005). 

Podobně jako ostatní jezdecké disciplíny pro osoby se zdravotním postižením, 

i paravoltiž umožňuje učit se sociálnímu chování, poskytovat a přijímat pomoc, 

důvěřovat lidem, koordinovat pohyby a vytvářet nové mezilidské vztahy. Jejím cílem je 

rozvíjení a zdokonalování pohybových schopností, zlepšování psychické kondice, 

zvyšování sebevědomí, má přinášet pocit uspokojení a radost z dosažených výsledků. 

(Ježková, 2005). 

Soutěže se vždy skládají ze dvou částí- z povinné a volné sestavy. V ČR existuje 

paravoltiž od roku 1995. Během roku se paravoltižních závodů zúčastňuje kolem 

čtyřiceti až šedesáti paravoltižérů. Stejně jako v paradrezuře se i v paravoltiži koná 

Mistrovství ČR (www8, 2008). 



Zásady paravoltižních soutěží u nás stanovují paravoltižní pravidla (www7, 2007). 

2.3.4 Prostředky hiporehabilitace 

Při provozování hiporehabilitace se neobejdeme bez vhodného koně, příslušné výstroje 

pro koně i pacienta a v neposlední řadě bez vhodného místa, kde lze tuto činnost 

provozovat. 

2.3.4.1 Kůň pro hiporehabilitaci 
Vzhledem k tomu, že v hiporehabilitaci je pacient léčen koněm, musí být jeho výběru 

věnována dostatečná pozornost. Je důležité dbát především na jeho exteriér, který 

souvisí s jeho pohybem, zdravotní stav a na jeho charakter. 

Podle Hermannové (1995) u exteriéru koně je podstatná především výška konč 

v kohoutku, šířka hřbetu, tělesný rámec a délka a pohyb koně v kroku. Nevhodné je, 

když má kůň ostrý kohoutek, vyčnívající páteř nebo propadlý hřbet. Také je vyloučeno 

používat koně, kteří kulhají nebo nejsou schopni se při práci uvolnit ve hřbetu. Vhodný 

typ koně má čtvercový rámec, kratší mohutný krk, oblý kohoutek, pevný a dobře 

osvalený hřbet a pevná kopyta. Pro práci s dětmi jsou vhodnější koně střední výšky, při 

práci s dospělými sc používají konč mohutnější. 

Vzhledem k tomu, že je hiporehabilitace pro koně velmi náročná, jak po fyzické, tak 

i psychické stránce, nesmí se při jeho výběru podcenit jeho charakter a temperament. 

Kůň se bude během práce setkávat s různými podněty i nepříjemnými, se kterými se 

bude muset vyrovnat. Správný kůň pro hiporehabilitaci má být společenské povahy, měl 

by milovat lidi, být nezkažený a dát se dobře vychovat. Je výhodné mít k dispozici 

několik koní různého exteriéru i temperamentu, aby bylo možné vyhovět požadavkům 

různých klientů (Vávrová, 2000, wwwl 1). 

Základní požadavky na koně jsou především : dobrý vztah a důvěra k lidem, psychická 

vyrovnanost, dokonalá mechanika pohybu, trpělivost a lehká ovladatelnost ze sedla i ze 

země. Kůň nesmí být lekavý, lechtivý a nesmí projevovat nervozitu ze samoty (Vávrová, 

2000, www 11). 

Důležitý je nejen výcvik konč, ale i jeho ošetřování. Je zapotřebí dělat vše s klidem 

a ohledem na poměrně labilní nervový systém koně (Hermannová, 1995). Vhodnost 

konč pro výcvik je určena jeho exteriérem, zdravotním stavem, schopností přizpůsobit 

se a také záleží na typu jeho vyšší nervové činnosti (temperamentu). 

Výcvik a příprava koně pro hiporehabilitaci je dlouhodobá záležitost, u které by se 

nemělo nic uspěchat. Je třeba brát v potaz přirozenou spolupráci člověka a zvířete, kdy 



každé násilí a nepřiměřený trest se cviěiteli následně vrací v neposlušnosti koně pod 

pacientem (Vávrová, 2000, www 11). Přípravu koně lze podle Hermannové (1995) 

rozdělit na základní výcvik, práci v terénu a nácvik potřebných dovedností. Po ukončení 

základního výcviku má být kůň poslušný a mít dobrou mechaniku pohybu. 

K psychickému uvolnění koně a vybití energie je nutná práce v terénu. Ta navíc 

přispívá k odstranění lekavosti koně, protože se v terénu setkává s nejrůznějšími 

podněty. 

Aby mohl být kůň využíván jako terapeut, jc nutné, aby získal dostatečné zkušenosti 

a vše potřebné se naučil. Musí se naučit spolehlivě přistupovat k rampě, klidně u ní stát 

a čekat, až pacient nasedne nebo sesedne. Pokud pacienti již aktivně jezdí, musí kůň 

respektovat nezkušené jezdce, kteří mají kvůli svému postižení omezené 

možnosti ovládání koně. Proto je nutné, aby byli konč pravidelně ježděni i zdravými 

zkušenými jezdci. Časem by se měl naučit rozeznávat, kdy pracuje pod zdravým a kdy 

pod postiženým jezdcem a podle toho se také zachovat. Kůň musí být schopen tolerovat 

nejrůznější rušivé vlivy z vnějšího prostředí - zvuky, výkřiky, pláč, míč aj. Celý výcvik 

koně je tedy podřízen potřebám hiporehabilitace (Vávrová, 2000, wwwl 1 ). 

Při výběru koní sc také neustále hovoří o tom, jaká plemena jsou pro hiporehabilitaci 

vhodná nebo naopak nevhodná. Avšak jc nutné si uvědomit, že nehledáme universální 

plemeno, které je vhodné pro hiporehabilitaci, ale pouze jedince v rámci plemen, kteří 

mohou tuto činnost vykonávat. Jak už jsem uvedla výše, hiporehabilitace (zvláště 

hipoterapie) jc pro konč nesmírně fyzicky i psychicky náročná. Proto není vhodná pro 

vytížené provozní koně ve sportovních stájích, ale ani pro starší vysloužilé koně. 

Některé typy koní mohou mít brzy zdravotní potíže, tudíž musí být z terapie vyřazeny 

(Casková, 2004). 

Lidé si často mylně myslí, že pro hiporehabilitaci se používají nemocní, vysloužilí nebo 

staří koně. Tak tomu ale v žádném případě není, ba naopak. Profesionální 

hiporehabilitační kůň má pro terapeutický tým nevyčíslitelnou hodnotu. Takovýto kůň 

v sobě spojuje prvky koně sportovního, provozního, pracovního i koně cirkusového. 

V poslední době se osvědčuje koupě mladých koní po základním výcviku. Mladé koně 

na rozdíl od starších není třeba odnaučovat zlozvyky či špatné návyky, což nám ušetří 

spoustu času (Hermannová, 1995). 

Ovšem výběr koně jc ovlivněn i finančními prostředky dané organizace, proto ne vždy 

sc podaří vybrat koně potřebné kvality. Jako nejsnáze dostupné koně doporučuje 

Casková (2004) českého teplokrevníka, anglického plnokrevníka či amerického klusáka 



(vyřazené z dostihové dráhy), chladnokrevné koně a huculy. Není až tak důležité, o jaké 

plemeno se jedná, důležitější je, aby měl kůň dobrý charakter, dokonalou mechaniku 

pohybu a ochotu pracovat. Navíc se koně nevybírají podle plemena, ale podle potřeb 

klientů. Ideální pro hipoterapii dospělých a těžkých pacientů jsou chladnokrevní koně, 

kteří zvládají velkou zátěž jak po stránce fyzické, tak i psychické. Hucul, který bývá 

často používán pro terapii, je vhodný pouze pro LPPJ, protože nemá dostatečně 

prostorný a dlouhý krok, který znemožňuje dostatečné využití pohybu hřbetu. Přesto ho 

často vidíme právě při hipoterapii. Mnohem vhodnější pro využití v hipoterapii je 

hafling, který je dlouhověký a nenáročný s vyrovnanou povahou. Nejméně vhodní pro 

hipoterapii jsou poníci, jejichž mechanika pohybu a práce hřbetu není pro hipoterapii 

žádoucí. Větší poníci jsou vhodní pro pedagogicko-psychologické ježdění, podobně 

jako huculové. 

2.3.4.2 Výstroj pro hiporehabilitaci 
U hipoterapie a léčebně pedagogicko-psychologického ježdění (LPPJ) se nejčastěji 

používají voltižní madla a dečka, v případě LPPJ je možné u pokročilejších pacientů 

použít i sedlo. Pro paravoltiž, nčkdy i hipoterapii se používají vyvažovači otěže. 

Vyvažovači otěže napomáhají vyklenout koni hřbet. Pohybové impulsy ze zádě se 

odráží v hubě od udidla, což vede k vyklenutí hřbetu koně a přenesení váhy na záď. Kůň 

přenáší na pacienta hřbetní impulsy, které umožňují vybalancování jeho váhy. 

Sedlo dává pacientovi pocit jistoty a usnadňuje mu sed. Vhodnější je jezdit bez sedla 

(ne vždy je to možné) pouze s madly na dečce, protože přirozený hluboký sed zlepšuje 

rovnováhu. Navíc se přes dečku lépe přenáší teplo z koňského hřbetu a pacient je 

v přímém kontaktu s pohyby koně. 

Třmeny, které jsou součástí sedla, sc používají v případě, že se pacientovy nohy 

nekontrolovatelně pohybují nebo že je potřeba odlehčit tah na kyčelní klouby. Pokud 

končetiny visí v klidu ve střední poloze, třmeny nepoužíváme, neboť končetiny jsou 

lehce stimulovány rytmem koňské chůze. Tím dochází k celkovému uvolnění trupu, na 

který se přes pánev přenáší pohyb končetin. 

Voltižní madla jsou obřišník vybavený dvěma záchytnými oblouky (madly), kterých se 

jezdec může přidržovat. Pod voltižní madla se dává silnější dečka, která zabraňuje 

odření koně a zároveň zamezuje sklouzávání pacienta, případně znečištění jeho oděvu 

koňskými chlupy (Zahrádka, 1995b). 



Co se týče samotného pacienta, měl by být oblečen pohodlně a podle počasí. Neměl by 

nosit klouzavé materiály, především kvůli bezpečnosti při nasedání na koně ani šustivé 

a vlající oblečení, aby zbytečně neplašil koně (i když ten by měl být zvyklý na vše). 

Pokud se nepoužívají třmeny, na obuv se nekladou žádné zvláštní nároky. U LPPJ 

a parajezdectví, kde jezdec již sám vede koně, jc nutné mít boty s nízkým podpatkem, 

které v případě potřeby vyklouznou ze třmenů. Samozřejmostí celé výstroje je jezdecká 

přilba, a to ve všech odvětvích hiporehabilitace (Hollý a Hornáček, 2005). 

2.3.4.3 Zařízení pro hiporehabilitaci 
Střediska, která provozují či chtějí provozovat hiporehabilitaci, musí splňovat určité 

požadavky. Především jc nutné zajistit bezbariérový přístup, včetně stájí. Cesty až ke 

stáji musejí být pro klienty průjezdné v každém ročním období a za každého počasí. 

Součástí areálu musí být nástupní rampa (umožňující i nástup vozíčkáře), teplá místnost 

na převlékání a odpočinek, WC, společenská místnost a krytá jízdárna nebo hala. Je 

nutné mít také tým vyškolených odborníků, bez kterých by se provozování 

hiporehabilitace v žádném případě neobešlo. Pro hipoterapii j e nezbytný lékař, 

fyzioterapeut, jezdecký instruktor a pomocní asistenti. U LPPJ je místo fyzioterapeuta 

zapotřebí pedagog nebo psycholog, případně oba. 

Hiporehabilitace je navíc finančně velmi náročná činnost, která mnoho peněz nepřináší, 

naopak často je nutné peníze shánět, buď formou sponzorů, nebo dotací apod. Proto je 

také nutné před začátkem provozování hiporehabilitace dostatečně zvážit své finanční 

možnosti (Hermannová, 1999). 

Seznam středisek v celé České republice, která jsou členy České hiporehabilitační 

společnosti je uveden v příloze na obr. 18. 



3 Závěr 
Tato práce jc přehledem literatury o koních, jak z hlediska živočišného druhu, tak z 

hlediska soužití s člověkem a využití koní v dnešní době. 

Další částí práce je literární přehled týkající se léčebného využití koně v hiporehabilitaci 

v České republice a její momentální situace. 

Tento přehled literatury jc z hlediska zoologického a pedagogického přípravou 

k diplomové práci. 
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Příloha 1 : Kůň jako živočišný druh 

paleocén 

Obr. I : Severoamerická řada vývoje koní 



Obr. 3 : Kůň 1 
mongolských 

~ —j plemeno, které se nejvíce podílelo 
vzniku ostatních plemen, jeho typickým znakem je tzv. štičí hlava 

na 



Zakrňovóní až vymizení postranních prstů končetin 
v průběhu kmenového vývoje koně. (Přední končeti-
na). Eohippus, spodní eocén, Mesoh ippus , 
spodní olioocén, M ioh ippus , svrchní oligocén, 
Me rych ippu s , střední miocén, dnešní kůň (Equus). 
— (Podle M. Bouleho a J. Piveteaua.) 

Merych 

Vývoi lebky. A. E oh i ppu s , spodní eocén, B. Meso -
hippus, spodní olioocén, C. A\erychippus, střední 
miocén, D. dnešní kůň (Equus). — (Podle E. D. Copa 
a W. B. Scotta.) 

Hlova dnešního koně (nahoře) a spodnoeocénniho 
pratoníka eohippa (dole). — Hlava eohippa v po-
měru k hlavě koně zvětšená. — (Podle H. F. Osborna ) 

Auguita-Burian: PRADřJlNY KONř • Vydalo Státní pedagogické noklodattlíM • Praho • 1955 . Tiskem Orbii 02 

Obr. 2 : Postupné vývojové změny na končetinách a lebce koně 



nich obratlů, 5 - pět křížových obratlů (křížová kost), 6 - sedmnáct až devatenáct ocasních obratlů, 
7 - žebra, 8 - hrudní kost, 9 - lopatka, 10 - ramenní kloub, 11 - ramenní kost, 12 - loketní kloub, 13 
- předloktí (g - loketní kost), 14 - zápěstní kosti (tvoří zápěstní kloub, karpus), 15 - záprstní kost 
(přední holeň - metakarpus) , 16 - bodcové kosti, 17 - sezamské kosti, 18 - spěnkový kloub, 19 - spěn-
ková kost, 20 - korunkový kloub, 21 - korunková kost, 22 - kopytní kloub, 23 - kopytní kost (se střel-
kovou kostí), 24 - pánev (h - kyčelní kost, i - stydká kost, j - sedací kost), 25 - kyčelní kloub, 26 - ste-
henní kost, 27 - čéška, 28 - kolenní kloub (zadní koleno), 29 - kosti bérce (k - holenní kost - bércová 
kost, 1 - lýtková kost), 30 - hleznový kloub - tarzus, 31 - nártní kost (zadní holeň - matatarzus) , 32 -
bodcové kosti, 33 - sezamské kosti, 34 - spěnkový kloub, 35 - spčnková kost, 36 - korunkový kloub, 
37 - korunková kost, 38 - kopytní kloub, 39 - kopytní kost (se střelkovou kostí). 

Obr. 8 : Kostra koně 



Obr. 9 : Kůň je na některých místech stále využíván v lesnictví ke stahování dřeva 

Obr. 10 : Drezurní ježdění - dokonalá souhra koně a jezdce, kůň předvádí perfektní 
prodloužený klus 



Skokové j e ž d ě n í - j e z d k y n ě j e v tzv. lehkém sedu a správně jde s pohybem 



Obr. 12 : Westernové ježdění - dvojice předvádí tzv. sliding stop - p r u d k é zastavení 
z rychlého cvalu 



Voltiž 



Obr. 14 : Koňské pólo 



r soutěže -

c o 

>N 

v kulturně 
• sportovní —I- dostihy -
oblasti 

- turistika -

- jezdecké - skákání - parkur 
— drezura 
— kombinované - military 
— voltiž 
— westernové 
— distanční jízdy 
— honební ježdění 

• zápřahové -i— parkúry 
- drezura 

— kombinované a kompletní (nejčastější) 
— dostihy spřežení 
— vozatajsko-jezdecké soutěže 

- cvalové —i— rovinové (chovné (klasické) a ostatní) 
I— Dřekážkové proutěné překážky 

n 

překážkové — 
klusácké 

na osedlaném koni (v sedle) 

steeplechase 

v zápřahu 

- hipoterapie - léčba mentálních poruch kontaktem s koňmi 

- léčebné ježdění (hiporehabilitace) - léčba pohybového ústrojí jízdou na koni 

rekreační ježdění 

-hry-

- hobby • 

— pushball (koňská kopaná) 
koňské pólo 

— koňská košíková 
ostatní hry (zvi. asijských národů) 

— skijoring 
— Hubertova jízda (slavnostní zakončení jezdecké sezony 

tzv. „honem na lišku) 

- držení koné 
- chov koní 

- ostatní („koňské show", výstavy, jízdní policie, moderní pětiboj - parkúr, 
plavání, šerm, běh a střelba) 
turistické využití fiakrů v historických částech měst, 
film (historický, kaskadéři apod.) 

v tahu - n lesnictví 
vnitropodniková doprava 

• k nošení nákladů (soumar) 

• na produkci surovin — - mléko 
- krevní sérum 
- hnůj 
- maso 1— maso hříbat 

' — ostatní maso 
kůže, žíně, srst, kopyta 

Obr. 15 : Schéma využití a významu koně 



Příloha 3 : Léčebné ježdění 

Obr. 16 : Paradrezura 

Obr. 17 : Paravoltiž 
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