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Abstrakt 
 

 

Cílem bakalářské práce bylo přispět k objasnění pojmu stereotypního chování u koní, popsat 

jeho projevy, příčiny a možné způsoby jeho odstranění. Dalším cílem této práce bylo 

sledování skupiny koní u vybraných chovatelů. Na základě tohoto pozorování pak byly 

vyhodnoceny údaje, které mohou souviset s výskytem stereotypního chování koní (věk, 

pohlaví, využití koní, typ ustájení apod.). 

Stereotypní chování koní je naučené chování vyskytující se převážně u domestikovaných 

koní. Toto chování je nepřirozené, opakující se a nemá zjevný cíl ani funkci. Příčin 

stereotypního chování je mnoho, mezi nejčastější příčiny patří nuda, stres, nedostatek pohybu, 

vliv výživy nebo genetické faktory. 

Na základě vlastního pozorování 43 chovaných koní, bylo stereotypní chování pozorováno u 

10 koní (23,26% koní). Nejčastějším stereotypním chováním bylo tkalcování (u 3 koní) a 

klkání (u 3 koní), druhým nejčastějším byla chůze v boxu (u 2 koní) a dále jsem zaznamenala 

výskyt těchto stereotypií: hrabání, klapání pysky, houpání řetězem, lignofágie, agresivita. 

Sledovaná skupina koní byla rozdělena na 4 podskupiny podle pracovního využití, na 3 

podskupiny podle typu ustájení a 3 podskupiny podle věku. Z hlediska výskytu stereotypního 

chování se jeví jako nejlepší způsob ustájení pastevní odchov. U tohoto typu ustájení se 

stereotypní chování projevilo jen u jednoho sledovaného jedince. U ostatních typů ustájení 

nebyly zjištěny prokazatelné rozdíly v četnosti výskytu stereotypií. Z mého šetření vyplynulo, 

že z hlediska pracovního využití koní byl prokázán nejnižší výskyt stereotypního chování u 

skupiny koní určených k rekreačnímu ježdění. Nejvyšší počet stereotypií byl zjištěn u koní ve 

věku 8 let a starších. 

Na základě zjištěných údajů byla navržena nápravná opatření v podobě obohacení stájového 

prostředí u koní, kteří tráví více času v boxech. Toto lze uskutečnit pomocí hraček, 

operantního krmení, úpravy konstrukcí stájí a zlepšení managementu ustájení koní. 

 

 

 

This thesis focuses on clearing up the concept „stereotypic behaviour of horses“ describing its 

causes, signs and possible ways of its elimination. Next purpose was to observe group of 

horses by specific breeders. Data, that may have something to do with stereotypic behaviour 

of horses (age, sex, use of horses, type of housing etc.), were based on this observation. 



 

 

Stereotypic behaviour of horses is a taught behaviour, especially visible by domesticated 

horses. The behaviour is unnatural, repetitive and does not have specific purpose or function. 

There are many causes of stereotypic behavior, mainly bordom, anxiety, lack of exercise, 

influence of nutrition or genetic factors.  

Based on my own observation of 43 reared horses, 10 of them  (23,26%) were behaving 

stereotypically. The most often type of stereotypic behaviour was weaving (3 horses), wind-

sucking (3 horses) and box-wlking (2 horses). The other I have observed were raking, 

clacking lips, swing chain, chewing wood, aggressiveness. 

Followed group of horses was divided into 4 subgroups according to their use, 3 subgroups 

according to their type of housing and 3 supgroups according to their age. The best way of 

housing is pasture breeding, With this type of housing was stereorypic behaviour visible only 

by one followed horse. By other types of housing I have not noticed any demonstrable 

differences in the frequency of stereotypes, Based on my observation I have found out, that 

the lowest presence of stereotypic behaviour was by the group of horses meant to recreational 

riding, Most stereotypies showed horses from age of 8 years and elder horses. 

Based on these data were suggested corrective measures such as enrichment of stable 

environment for horses spending more time in boxes. This can be done with toys, operant 

feeding, modifications of stall construction and improving of the management of stabled 

horses.  
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1 ÚVOD 
 

Původ koňovitých sahá do doby před 75 miliony let, kdy naši planetu obýval příslušník 

vymřelého řádu Condylarthra, který byl zřejmě prapředkem všech kopytníků. Byl velký jako 

pes a na krátkých nohách měl pět prstů, které končily malými kopýtky. V roce 1867 objevili 

paleontologové ve vrstvách starších třetihor kostru Eohippa, který je považován za 

předchůdce koně domácího (Equus caballus). Žil o 15 milionů let později, a přestože jeho 

velikost se o mnoho nezměnila, měl na předních nohách čtyři a na zadních jen tři prsty. Žil 

nejspíš v místech s bahnitou půdou, kde se díky roztažitelnému chodidlu mohl dobře 

pohybovat. K jeho potomkům patřila zvířata rodu Mesohippus a  Miohippus, která žila v 

období oligocénu. Byli už většího vzrůstu a na všech nohách měli tři prsty (Edwards, 1992, 

Jelínek, 1991). 

 

Největší zlom ve vývoji nastal v miocénu, kdy došlo ke změně podnebí. Vymizely pralesy, 

které byly nahrazeny stepí porostlou tuhými travinami a místy i keři. Také koně se museli 

změnit, přizpůsobit se změně podmínek, aby přežili. Tělo jim zmohutnělo, hlava, krk a 

končetiny se prodloužily. U končetin zůstal plně vyvinutý jen prostřední prst chráněný 

kopytem. Došlo je změně chrupu, aby mohl lépe spásat traviny. Rozšířilo se mu zorné pole 

díky tomu, že se oči posunuly do stran. Jeho zorné pole se tak zvětšilo na 320° a zvýšily se 

jeho šance na včasné zpozorování nebezpečí (Edwards, 1992). 

 

V pliocénu se objevil Pliohippus, který už byl opravdovým koněm a zřejmě on je prapředkem 

rodu Equus, který vznikl asi před dvěma miliony let v Americe. Tento rod se dostal po 

pevninském mostě mezi Amerikou a Asií do dalších oblastí. Divocí koně, kteří žili na území 

Eurasie byly podle hipologů rozděleni do čtyř poddruhů, ačkoli paleontologové zatím jejich 

existenci nepotvrdili (Edwards, 1992). 

 

Koně sloužili pravěkým lidem nejprve jako kořist (jeskynní malby ve Francii a ve Španělsku). 

Po jejich zkrocení, které vyplynulo z potřeby kočovníků – maso sloužilo jako potrava, z kůže 

vyráběli oděvy a stany, využití našly i žíně, srst, kopyta, z kobylího mléka se kvašením 

vyráběl kumys, trus po usušení byl palivem (nebo hnojivem) a navíc se dali výborně využít 

jako soumaři. Daleko později byli koně využíváni k obhospodařování půdy, v lesnictví, k 

válečným výbojům, dopravě, práci v dolech nebo sportovním hrám, při lidových slavnostech 

a zábavě. Díky koním došlo k rozšiřování říší a šíření civilizace. Nenahraditelnou cenu má 
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produkce koňského séra a očkovacích látek pro humánní i veterinární lékařství (Navrátil, 

2007). 

 

Koně byli postupně domestikováni, ochočováni a šlechtěni, aby co nejvíce odpovídali 

lidským potřebám. Dodnes je kůň společníkem člověka. Jen se z kořisti stal chovným 

zvířetem poznamenaným lidskou společností. Ze silných, odolných zvířat schopných přežít v 

drsných stepních podmínkách se vlivem lidské péče, pracovního využití, změnou prostředí a 

prošlechtěností stal tvor, který má mnoho odlišných vlastností od svých předků a tím je 

mnohem náchylnější ke změnám chování, které by se u něho v přírodě nevyskytovaly. 

Domestikací koní a jejich chování v zajetí, jim člověk omezil jejich přirozené potřeby včetně 

pohybu a trvalo dlouho, než si lidé uvědomili, že nežádoucí chování koní, které označovali 

jako zlozvyky, je jen důsledkem omezení jejich přirozených potřeb.  
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1.1. Cíl bakalářské práce a stanovení hypotézy 

 
Cílem práce je analyzovat výskyt stereotypního chování u koní s ohledem na jejich denní 

režim a způsob ustájení. Dílčími cíli této práce je problematika jednotlivých poruch chování, 

příčiny jejich vzniku, jejich vliv na organismus a možnosti jejich předcházení nebo 

odstranění. Cílem práce je také zjistit výskyt stereotypního chování u vybraných koní, najít 

faktory ovlivňující toto chování vzhledem k pohlaví, věku, typu ustájení a podmínkám 

odchovu. 

 

 

K dosažení cíle výzkumu byly stanoveny tyto hypotézy: 

H 1: Stereotypní chování se vyskytuje častěji u intenzívně pracovně vytížených koní 

H 2: Věk koní má vliv na výskyt stereotypního chování 

H 3: Stereotypní chování se vyskytuje v menší míře, pokud je kůň ve společnosti jiných zvířat 

H 4: Krmení jádrem podporuje stereotypní chování koní 

H 5:  Typ ustájení má vliv na výskyt stereotypního chování 

 

 

 

2. PROBLEMATIKA ZKOUMANÉHO OBJEKTU A ANALÝZA 

ODBORNÉ LITERATURY 

 

2.1 Charakteristika a popis experimentální skupiny 

    2.1.1 Testovaná zvířata 

 

Pro tuto práci bylo využito celkem 25 koní různého věku (rozpětí: 2 - 23 let). První skupinu 

tvořilo 9 koní plemene anglický plnokrevník v tréninku pro dostihový sport, druhou skupinu 8 

koní plemene anglický plnokrevník a český teplokrevník určení pro rekreační ježdění a třetí 

skupinu pak 8 koní plemene anglický plnokrevník a český teplokrevník, jen na ustájení, bez 

jakéhokoli sportovního využití. Všichni koně pocházeli ze stejných stájí, měli všichni stejné 

podmínky. 
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         2.1.1.1 I. skupina koní 

 

Tuto skupinu tvořilo 9 čistokrevných koní anglického plnokrevníka (6 kobyl a 3 valaši). 

Věkový průměr testovaných koní byl 4,2 let (rozpětí 2 – 7 let). Tito koně jsou v dostihovém 

tréninku. Koně jsou celoročně chováni ve stájovém ustájení – boxech. Jsou krmeni 3x denně 

jádrem a müsli (mají speciálně upravenu denní 

dávku krmiva), 2x denně senem. Během dne 

tráví cca 2 hodiny v netravnatém výběhu. Navíc 

jsou nejméně 1x denně cca 20 minut voděni bez 

jakékoli zátěže. V sezóně (květen – říjen) se 

účastní rovinových nebo překážkových dostihů.  

 

        

         2.1.1.2 II. skupina koní 

 

Tato skupina byla tvořena 12 koňmi (4 kobyly, 1 hřebec a 7 valachů) – 5 anglickými 

plnokrevníky a 7 českými teplokrevníky (věkový průměr ve skupině byl 10,4 let, rozpětí: 5-17 

let). Všichni koně jsou využíváni k rekreačnímu ježdění. Koně jsou celoročně ustájeni ve stáji 

v boxech, přes den jsou vyháněni na pastvu do výběhu (kombinované ustájení). Jsou krmeni 

2x denně senem a jádrem. Pracovní 

vytížení koní je lehké (2-3x týdně, 

1-2 hodiny, krok, krátké úseky 

klusu, minimálně cvalu) nebo 

střední (3-6x týdně, 1-3 hodiny, 

všechny chody). 

  

 

       2.1.1.3 III. skupina koní 

 

Tato skupina byla tvořena 10 koňmi (7 kobyl a 3 valaši) – 7 anglickými plnokrevníky a 3 

českými teplokrevníky (věkový průměr ve skupině byl 12,7 let, rozpětí 2 - 25 let). Všichni tito 

koně již nejsou využíváni ke sportu nebo rekreačnímu ježdění (mladí koně, chovní koně a 

Trénink dostihových koní 

Pastevní odchov 
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koně, kteří již skončili sportovní kariéru a jsou na odpočinku). Koně jsou celoročně ustájeni 

ve stáji v boxech, přes den jsou vyháněni na pastvu do výběhu (kombinované ustájení). Jsou 

2x denně krmeni senem a jádrem. Koně nejsou pracovně vytíženi. 

 

        2.1.1.2 IV. skupina koní 

 

Tato skupina byla tvořena 12 koňmi (8 kobyl a 4 valaši) – 2 anglickými plnokrevníky a 10 

českými teplokrevníky (věkový průměr ve skupině byl 8,67 let, rozpětí: 4 - 18 let). Všichni 

koně jsou využíváni k rekreačnímu ježdění. Koně jsou celoročně chováni na pastvinách 

(pastevní odchov – 24/7). Přikrmováni jsou jen v zimním období senem (+ celoročně 

doplněno kusovou solí). Pracovní vytížení koní je lehké (2-3x týdně, 1-2 hodiny, krok, krátké 

úseky klusu, minimálně cvalu) nebo střední (3-6x týdně, 1-3 hodiny, všechny chody). 

 

 

      2.2.  Charakteristika testovaných plemen koní 

 

 

          2.2.1 Anglický plnokrevník 

Plemeno, které je v oficiální terminologii označováno jako A1/1, je považováno za 

nejrychlejší na světě. Angličané dováželi na Britské ostrovy koně ze všech koutů tehdy 

známého světa. Britští králové zakládali hřebčíny už od 11. století. Na ostrovy se, díky nim a 

jejich potřebě koní především pro válečné účely, dostávalo stále více zvířat. Zpočátku v chovu 

chyběl systém výběru koní a tak se rodilo sice mnoho hříbat, ale pochybných kvalit. Jindřich 

VIII. si tuto chybu uvědomil a nařídil, že se na pastviny s klisnami nesmí dostat žádný hřebec 

nižší než patnáct pěstí. Král založil hřebčín v Elthamu, kde choval nejlepší koně v Británii. 

Přestože tehdejší ideální kůň byl silného rámce, schopný unést rytíře ve zbroji, král potřeboval 

i rychlé koně, kteří by dokázali co nejrychleji donést posla se správou na místo určení nebo 

honební koně, pro ukrácení kratochvíle šlechty. Proto nařídil, aby byl rozvíjen chov těchto 

tzv. running horses (Jelínek, 1991). 
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Jeho následovníci pak začali přemýšlet, jak vychovat 

kvalitní vlastní koně, aby za ně Anglie nemusela platit. 

Byli proto vyhledáni nejlepší odborníci a chovatelé v 

cizině, a protože se Britové jejich radami řídili, vznikl 

zde poměrně brzy chov lehkého, snadno ovladatelného a 

živého koně. Uvědomili si, že kvalitu chovu může zvýšit 

jen důkladný systém založený na výběru správných jedinců. Britové pochopili, že bude nutné 

získat orientální koně (většinou byli dováženi hřebci) a tak se na výpravu do Orientu vypravili 

nejen lidé pověření králem, ale i šlechtici, pro které to byla otázka prestiže. Když se k moci 

dostal Karel II. (1630–1685), pověřil svého podkoního Johna Fenwicka, aby pro něho 

nakoupil orientální koně. Sir Fenwick se 

však na rozdíl od ostatních nákupčích 

vydal hledat koně přímo do pouště k 

beduínům. Zde se mu podařilo získat 

celé stádo skvělých klisen, které byly 

později pojmenovány "Royal Mares" a 

vytvořily základ mateřských rodin 

anglického plnokrevníka a většina 

dnešních koní od nich odvozuje svůj původ. 

Za zakladatele chovu anglického plnokrevníka jsou považováni tři orientální hřebci: Byerley 

Turk, Darley Arabian a Godolphin Arabian (Horáček,1986, Jelínek,1991). 

 

 

Byerley Turk 

Během obléhání Vídně Turky v roce 1687 ukořistil kapitán Byerley v tureckém táboře 

vraníka, kterému začal říkat Turk. Kůň zachránil svému novému majiteli několikrát život 

svou rychostí a když skončilo tažení do Irska, byl dán do chovu. Působil jako plemeník v 

Durhamu od roku1689 a zde se velmi osvědčil. Stal se zakladatelem linie Herod. Z této linie 

pochází asi 15% dnešních plnokrevníků (Horáček,1986, Jelínek,1991). 

 

 

Darley Arabian 

 Tohoto hřebce dovezl Thomas Darley ze Sýrie. Krásného hřebce, narozeného roku 1702, z 

uctívané rodiny Ko-hei-lan získal prý výměnou za loveckou pušku. Po příjezdu domů ho 

Arabský plnokrevník 

Arabský plnokrevník 
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nazval Darley Arabian a věnoval bratrovi. Ten s ním kryl své dvě klisny, a když jejich 

potomci získali úspěchy na dráze, rázem přitáhl pozornost všech chovatelů. Hřebec se dožil 

třiceti let a stal se uznávaným plemeníkem. Jeho krev koluje ve většině dnešních anglických 

plnokrevníků. Stal se zakladatelem linie Eclipse. Ještě během 18. století byl počet příslušníků 

této linie zhruba shodný s linií Byerley Turka, ale díky výkonům Bend Ora, St. Simona 

(konec 19. století), Nearka a Ribota (polovina 20. století) se jejich počet navýšil a dnes z ní 

pochází více než 80% dnešních plnokrevníků (Horáček,1986, Jelínek,1991). 

 

(Eclipse (otec Maske byl v přímé otcovské linii Darley Arabiana, matka Spilleta byla vnučkou 

Godophin Barba) – hřebec, který nebyl nikdy překonán. Narodil se 5.4.1764 a protože 

nevynikal krásou, byl prodán panu Wildmanovi. Ten ryzáka pojmenoval a začal trénovat. Na 

dráze předváděl kůň skvělé výkony, ale občas míval dny, kdy k sobě nenechal nikoho 

přiblížit. Wildman nevěděl co s ním a tak se šel poradit s kapitánem O´Kellym, který byl 

známý jako znalec koní. Oba muži uzavřeli dohodu: O´Kelly zajistí, aby se kůň dobře choval 

a Wildman mu prodá za cenu, kterou si sám určí, polovinu Eclipse po jeho prvním dostihu. 

Oba muži svůj slib splnili. Hřebec vyhrál nejen tento dostih, ale i dalších 23 dostihů. Majitelé 

ostatních koní odmítali nechávat své koně proti Eclipsovi běhat, navíc oba majitelé dostávali 

výhružné dopisy. Nakonec O´Kelly odkoupil Wildmanův podíl a po skončení hřebcovy 

skvělé kariéry ho poslal do chovu. Po hřebcově smrti se zjistilo pitvou, že kůň měl 

dvojnásobně velké srdce a velmi pevné kosti.  Eclipse po sobě zanechal 335 vítězných 

potomků.) (Horáček,1986; Jelínek,1991). 

 

 

 

Godolphin Arabian 

Tento hřebec narozený v roce 1724 asi v Jemenu, byl berberský kůň.  Do Evropy se dostal 

jako dar tuniského beje francouzskému králi. U dvora se moc nelíbil, v módě tehdy byli 

elegantní andaluští a neapolští koně. On byl menší a nepříliš pohledný a nejspíš proto skončil 

na ulici, kde podvyživený a surově bitý tahal káru s vodou. V roce 1730 přijel do Paříže 

anglický obchodník Coke, který byl sražen ojí vozu taženým černým koněm. Vozka se 

omlouval a zároveň si na koně stěžoval, že je neschopný a neovladatelný. Pan Coke se mezi 

řečí dozvěděl, že kůň pochází z královských stájí, šel od majitele k majiteli a jmenuje se Sham 

(= nepravý – vzhledem ke svému původu berbera). Coke koně koupil za poměrně značnou 

sumu 75 franků a odvezl ho do Anglie. Tam ho Coke propil a od něj ho získal majitel 
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hospody Roger Williams, který vlastnil dostihovou stáj. Kůň byl při tréninku výborný, ale 

odmítal závodit. Shodil jezdce a utekl do stáje. Proto Williams koně prodal lordu 

Godolphinovi. Ten z něho udělal teasera – prubíře (kůň určený k tomu, aby zjistil, jestli je 

klisna ochotna plemenného hřebce přijmout). Podle jedné verze plemeník Hobgolbin odmítl 

připustit klisnu Roxanu z královské stáje a lord Godolphin se rozhodl, že klisnu připustí 

Shamem. Podle jiné verze se Sham poté, co ho v rozhodující chvíli od Roxany odtrhli a 

přivedli hřebce Hobgolbina, stájníkům vytrhl, v následném boji Hobgolbina zabil a klisnu 

sám kryl. Ať to bylo jakkoli, Roxaně se narodil hřebeček Lath, který kraloval dostihovým 

drahám ve třicátých letech 18. století. Soupeřům prý utíkal o dvacet koňských délek.  Sham 

byl pasován do role plemeníka a zapsán do plemenné knihy jako Godolphin Barb. Dožil se 

dvaceti devíti let, měl dokonce maurského stájníka s turbanem a za přítele kocoura 

Grimalkina. Stal se zakladatelem linie Matchem. Zplodil sice výjimečné, ale nepříliš početné 

potomstvo (pokročilý věk a nepříliš dobrý životní osud). Tato linie je nejméně zastoupena 

(cca 4%) (Horáček,1986; Jelínek,1991). 

 

V Anglii rostl počet závodišť i počet dostihových koní. Tím narůstal problém, jak by takový 

kůň měl vypadat. Nakonec dostihový svět dospěl k názoru, že ideální dostihový kůň má mít 

inteligentní a ušlechtilou hlavu, lehký, svalnatý a dlouhý krk, posouvající těžiště dopředu. 

Výrazný, dlouhý a vysoký kohoutek a spíše delší hřbet. Mohutnou a mírně skloněnou záď. 

Široký, hluboký hrudník, dobrá bedra, správně úhlovanou lopatku a vyvinuté svalstvo. 

Kvalitní končetiny, delší holeň, pevná spěnka. Správný postoj předních i zadních končetin, 

pohyb plynulý, dlouhý a energický krok. 

 

Během 18. století došlo k zásadní změně stavby těla anglického plnokrevníka. Byl teď vyšší, 

jemnější, náročnější na péči. Mnohem méně se už v chovu objevovali importovaní orientální 

koně. Přestože orientální koně byli nenároční, vytrvalí, tak rychlostí se nemohli s koňmi 

odchovanými v Anglii měřit. Angličané chtěli vyšlechtit koně, který by vynikal rychlostí i 

vytrvalostí.  Možná i díky náhodě, vyvolenými otci budoucích vítězů se stali tři hřebci, kteří 

měli to štěstí, že ve správnou dobu dokázali společně se svými potomky na sebe upoutat 

zájem chovatelů a ovládnout pole. Zvláštní je, že přežití otcovské linie všech tří těchto hřebců 

zachránil vždy jen jeden jediný kůň (Byerley Turk – Herod, Darley Arabian – Eclipse, 

Godolphin Arabian – Matchem) (Horáček,1986; Jelínek,1991). 
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V chovu anglického plnokrevníka se v roce 1770 přestalo používat krve arabských koní a od 

této doby je chován čistokrevně. Představuje to nejlepší, co chov sportovních koní dokázal a 

je rozšířen po celém světě. 

 

Přestože chov byl na dobré úrovni, záznamy o něm chyběly. Někteří chovatelé si pečlivě 

zapisovali všechny chovatelské i dostihové úspěchy svých koní, jiní si nevedli evidenci 

žádnou. Jako první se o vytvoření systému dat pokusil v roce 1727 John Cheny z Arundelu 

svým dílem Historický seznam všech matchů, jakož i ostatních cen, o které závoděno bylo v 

Anglii a Walesu roku 1727, od ceny vítězi deset liber více. Po něm následovalo mnoho dalších 

autorů, kteří nejenže mapovali výsledky dostihů, ale snažili se i o rodokmeny. Byla to 

nevděčná, průkopnická práce plná omylů, až 

roku 1773 zasáhl Jockey Club (vznikl v  

Anglii roku 1752 a jeho úkolem je řídit 

dostihový sport a chov anglického 

plnokrevníka), který pověřil svého tajemníka 

Jamese Weatherbyho, aby pravidelně vydával 

The Racing Calendar  s výsledky všech 

anglických dostihů (Horáček,1986; Jelínek, 

1991). 

 

Synovec Jamese Weatherbyho, rovněž James, se v roce 1790 rozhodl zamezit rostoucímu 

počtu falešných rodokmenů a zaregistrovat původy dostihových koní. Práce to nebyla lehká, u 

některých, zvláště dovezených koní se nepodařilo zjistit žádné informace a tak byla označena 

jen jako Arabian nebo Barb. Některá zvířata dostala jména podle majitelů nebo místa, kde 

působila v chovu. Ještě složitější situace byla u zjišťování matek plnokrevníků. Majitelé 

klisnám většinou jména nedávali a tak u mnohých záznamy dodnes chybí. 

 

Trvalo téměř osmnáct let, do roku 1808, než 

James Weatherby vydal konečnou verzi 

General Stud Book, Všeobecné plemenné 

knihy. Od roku 1849, kdy vyšel šestý díl, 

vychází další svazky vždy po čtyřech letech. 

Ve všech státech, kde se anglický 

Anglický plnokrevník 

Anglický plnokrevník 
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plnokrevník chová, vycházejí plemenné knihy, které navazují na Všeobecnou plemennou 

knihu (Horáček, 1986). 

Současně s vydáním Všeobecné plemenné knihy byla tato uzavřena – tj. do dalších svazků 

plemenných knih anglického plnokrevníka kdekoliv na světě může být zapsán jen takový 

jedinec, jehož oba rodiče jsou zapsání v některém z předchozích svazků plemenné knihy 

(Jelínek, 1991). 

 

Definice plnokrevníka vznikla až během 19. století. Plnokrevníkem je označen jen "plod 

uzavřeného a nemíšeného chovu, jehož rodiče jsou plnokrevníci, jejichž rodokmeny směřují k 

předkům zapsaným ve Všeobecné plemenné knize. Kdybychom tedy měli klisnu, která by 

nebyla plnokrevná, dali ji krýt plnokrevníkem a získali hříbě, bylo by toto hříbě 

plnokrevníkem na 50% . Takto získaného tvora bychom opět spojili s plnokrevným partnerem 

a získali 75% plnokrevníka. A tak bychom mohli pokračovat po generace, až by poslední 

potomek byl plnokrevníkem z 99%. Ale ani pokračování po dalších sto nebo tisíc let, během 

nichž by se krev prapůvodní neplnokrevné matky stala již méně než mikroskopickou 

částečkou krve posledního produktu, by teoreticky nezvýšilo naději, že nejmladší potomek 

bude uznán za plnokrevníka. Zůstal by pouze polokrevníkem (Horáček, 1986). 

 

 

Anglický plnokrevník je v kohoutku vysoký v průměru 157 cm, má mohutný obvod hrudi od 

180 do 195 cm, obvod holeně by neměla být menší než 20 cm. Hlava je ušlechtilá, suchá a 

jemná s velkým a živým okem, pohyblivýma ušima a velkými nozdrami, bez masitých 

žuchev. Krk je dlouhý, nízko nasazený a přechází ve výrazný kohoutek. Má nápadně dlouhou, 

šikmou lopatku, silný hřbet, bedra i záď (vychází z ní rychlost). Trup je úměrně dlouhý, zadní 

nohy jsou dlouhé, mají dobře utvářené hlezenní klouby, které zajišťují sílu odrazu. Přední 

nohy jsou jemné, s dlouhým svalnatým předloktím. Končetiny bývají suché a dobře stavěné, s 

kvalitními kopyty. V barvě převládají hnědáci a ryzáci, avšak barva srsti není standardem 

plemene určena. Často se vyskytují bílé znaky (Edwards, 1992). 

 

Koně tohoto plemene jsou typičtí svým dlouhým, nízkým a úsporným chodem, mají výborné 

cvalové a skokové vlastnosti. Díky šlechtění pro rychlost (vyspívají velmi brzy) byla 

ovlivněna i jejich povaha – bývají nervózní, hůře ovladatelní, na druhou stranu jsou psychicky 

i fyzicky velmi odolní, mají v sobě temperament, odvahu i bojovnost. Stejně jako ostatní 

plemena jsou velmi ovlivnitelní výcvikem, zacházením a prostředím.  
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Využívají se převážně k dostihům, ale často se s nimi setkáváme i při parkurovém skákání, 

soutěžích všestrannosti nebo drezuře. Po skončení dostihové kariéry bývají tito koně často 

používáni pro rekreační ježdění, a pokud 

mají dobrý charakter a klidnější 

temperament, tak i jako koně školní. 

Používá se však také k zušlechtění 

jiných, většinou teplokrevných plemen, 

pokud je potřeba jejich zjemnění nebo 

zlepšení výkonnosti či exteriéru. Podílel 

se například na vzniku českého 

teplokrevníka, anglo-araba nebo 

amerického klusáka (Dušek, 1992; Matějičná, 2008). 

 

 

            

        2.2.2 Český teplokrevník 

 

Jedná se o nejrozšířenější plemeno v České republice. Počátek tohoto plemene je spojen s 

habsburskou monarchií, kdy největší vliv na chov 

koní měly vojenské hřebčíny. Zde byli chováni 

plemeníci plnokrevní, polokrevní, arabští i 

angloarabští. Ti pak spolu s malým podílem 

původních plemen vytvořili základ chovu 

teplokrevných koní u nás. Byli to koně kmene 

Anglický plnokrevník – rovinové dostihy  

Anglický plnokrevník – překážkové dostihy  Anglický plnokrevník – klusácké  dostihy  

Český teplokrevník  
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Furioso, Nonius, Gidran a Przedeswit. Byli tu chováni koně těžší, jezdecko – tažní, s větším 

podílem oldenburské a východofríské krve pro zvýšení mohutnosti (český teplokrevník) a 

lehčí koně (moravský teplokrevník). Oba typy byly odděleny v roce 1971 a od té doby se 

rozlišuje český teplokrevník českého chovu český teplokrevník moravského chovu. Díky 

šlechtění vzniklo několik úspěšných krevních linií (př. Bystrý – podle hřebce Bystrého, nar. 

roku 1919, nejrozšířenější oldenburská linie v chovu českého teplokrevníka) (Dušek, 1992; 

Navrátil, 2007). 

Původně byl český teplokrevník koněm určeným převážně pro zemědělství, s převahou 

využití v tahu. Byl to robustní kůň, většího rámce, přitom však poměrně ušlechtilý. Později s 

mechanizací zemědělství jeho chov postupně zanikal. Společnost nyní potřebovala 

teplokrevníka pro sportovní využití.  Proto se chov začal ubírat jiným směrem, byli použiti 

hannoverští a trakénští hřebci, k zušlechtění byl v menší míře použit anglický plnokrevník. V 

současnosti jsou základem chovu tuzemské klisny, které jsou zušlechťovány zahraničními 

hřebci (převážně hannoverští a holštýnští koně) (Dušek, 1992). 

 

Český teplokrevník je poměrně mladé plemeno, díky mají koně variabilnější tělesnou stavbu a 

všechny typy zbarvení. Koně jsou s dobrou tělesnou konstitucí, obdélníkového rámce a dobré 

stavby, s ušlechtilou a suchou hlavou rovného profilu, výraznýma očima a nozdrami, 

dostatečně dlouhým a dobře osvaleným krkem, který je nasazen v mírném oblouku, 

dostatečně hlubokým hrudníkem, dlouhou a šikmou lopatkou, středně dlouhým a pružným 

hřbetem, pevnými a dobře vázanými bedry, se silnými a svalnatými končetinami se suchými, 

výraznými klouby a kvalitními kopyty. Výška v kohoutku se pohybuje od 160 do 170 cm, 

obvod hrudníku je 200 cm, obvod holeně do 23 cm, váha kolem 600 kg. Koně jsou klidného, 

ale živého temperamentu, dobře krmitelní, učenliví s převážně mírnou povahou a poměrně 

dlouhověcí. Žádoucí je u těchto koní chod s vyšší akcí a velkou prostorností, elastický a 

energický pohyb končetin, výrazný posun od zádě s výrazným zapojením hřbetního svalstva a 

zádě (Edwards, 1992). 

Cílem chovu českého teplokrevníka je vytvoření ušlechtilého, korektního a lehce jezditelného 

koně, který je na základě svého temperamentu, charakteru, mechaniky pohybu a pevného 

zdraví vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu v rámci disciplín FEI 

(Mezinárodní jezdecká federace – sídlí v Lausanne ve Švýcarsku, vznikla roku 1921, zajišťuje 

funkci jezdeckého sportu po celém světě a organizuje FEI světové jezdecké hry) a je dobře 

využitelný i pro běžný jezdecký a rekreační sport a soutěže spřežení. 
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Soutěž všestrannosti  

Parkurové 

skákání 

Drezura 

Vozatajská soutěž  

Toto plemeno se vyvíjí i v současnosti v 

rámci šlechtitelského programu pod 

záštitou Svazu chovatelů českého 

teplokrevníka (SCHČT). Šlechtění a 

plemenitba se řídí dlouhodobým 

programem, koně vykonávají 

výkonnostní zkoušky a na jejich základě 

jsou zařazeni do plemenné knihy hřebců 

nebo do hlavní a pomocné plemenné knihy klisen. K podpoře čistokrevné plemenitby formou 

křížení jsou používáni hřebci jiných plemen. Bez 

zvláštního souhlasu, za podmínky splnění stejných 

kritérií platných pro českého teplokrevníka, mohou být 

použita tato plemena: anglický plnokrevník (A1/1), 

angloarab (AA) a jedinci arabského původu (SH-A), 

belgický jezdecký kůň, dánský kůň, francouzský 

jezdecký kůň (SF), Furioso (F), holandský 

jezdecký kůň (KWPN), kůň Kinský (KK), 

moravský teplokrevník (MT), všechny varianty 

německého jezdeckého teplokrevníka, polský kůň, 

slovenský teplokrevník chovaný na území ČR, 

slovenský teplokrevník (CS), švédský 

teplokrevník a trakénský kůň. 

Český teplokrevník je všestranně využitelný kůň, který je v současnosti chován pro sportovní 

účely. Koně s příměsí holštýnské krve bývají dobrými skokany. Využívá se nejen v 

parkurovém skákání, soutěžích všestrannosti, drezuře, voltiži 

nebo ve vozatajských soutěžích, ale také pro rekreační ježdění či 

hipoterapii.  

 

 
 

 

 

 

 

Voltiž  
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Narození hříběte  Narození hříběte  

Cval – nejpřirozenější pohyb koně  

2.3  Etologie koní 

 
Etologie je vědní obor zabývající se chováním živočichů. Dělí se na etologii obecnou a 

speciální. Obecná etologie se zabývá zkoumáním genetických a fyziologických projevů 

živočichů, speciální pak specifické formy a zákonitosti chování jednotlivých druhů živočichů.  

Domestikací byl kůň zbaven všech starostí, které v divokosti musel vynakládat k vlastní 

sebezáchově. Nemusí nepřetržitě sledovat, zda se blíží nepřítel, nemusí vyhledávat potravu a 

vodu, místo k úkrytu v krajně nepříznivých povětrnostních podmínkách apod. I když síla 

těchto instinktů byla zeslabena v průběhu více než 6000 let trvající domestikace, přece jen 

vyjadřuje energii, kterou je nutné správným směrem využít. Proto je podmínkou úspěšného 

odchovu, výcviku a tréninku koně i dostatečná znalost jeho psychologie, návyků, instinktů a 

způsobu života. Znalost temperamentu a charakteru koně, tj. jeho vyšší nervové činnosti, je 

nutná pro správnou volbu tréninkového i pracovního zatížení. (Dušek a kol., 1992) 

Má velký význam pro pochopení chování živočichů, chov a rozmnožování ohrožených druhů, 

ochranu před škůdci. V chovu koní hraje etologie důležitou roli při zkoumání přirozených 

projevů koní, aby byly vytvořeny 

co nejlepší podmínky k jejich 

rozmnožování.  

Důležitost znalosti etologie je v 

moderním chovu koní 

nepopiratelně nutná, poznatků z 

etologie využíváme v chovu koní 

denně při zcela běžných činnostech 

jako je vodění, krmení a ošetřování 

koní (Goodwin, 1999). 
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Hry hříbat  

Odpočinek  

Stádo  

Péče o srst 

          2.3.1. Kůň jako součást stáda 

 

Divocí koně se většinou sdružují do stád. 

Stádový pud získává hříbě v prvních měsících 

života (bylo zjištěno, že pokud bylo po porodu 

hříbě klisně odebráno a po dobu 64 dní živeno 

uměle, chovalo se k lidem jako ke svým 

druhům. Na koně reagovalo velmi bázlivě, je 

to tedy vlastnost získaná. (Dušek a kol., 1992) 

Stádo má hierarchické uspořádání. Každý z 

koní ví, kde je jeho místo. Post každého koně ve stádě se s jeho věkem mění. Koně neustále 

zkouší, zda by se nemohli posunout v žebříčku stáda do výhodnějšího postavení. Neplatí ale, 

že nejspokojenějším koněm je kůň na 

vrcholu hierarchie. Vedoucí kůň má plno 

"povinností", které ho stojí spousty sil. 

Pořadí koní ve stádě se vytváří hrozbou, 

bojem, vítězstvím nebo podřízením. Potyčky 

uvnitř stáda jsou na denním pořádku a končí 

tím, že poražený kůň zaujme odpovídající 

místo ve stádě.  

Divocí koně tvoří obvykle nejvýše dvacetičlenná stáda s jedním, výjimečně dvěma hřebci. 

Hřebec má ve stádu nejvyšší postavení, o které ale může snadno přijít. Pase se rychle a 

přednostně, své stádo stále kontroluje a chrání, varuje před nebezpečím a také kryje své 

klisny. Vzhledem k množství vydané energie, kterou jeho 

pozice vyžaduje je po 

nějaké době přemožen a 

odehnán jiným, silnějším 

hřebcem, který jeho 

stádo převezme.  

Cestu stáda obvykle určuje nejstarší klisna. Ona vybírá směr, 

napajedlo i místo, kde stádo přečká noc. Za ní následují 

klisny se svými hříbaty a po nich teprve níže postavené 

klisny nebo odstavená hříbata. Hřebec stádo uzavírá a zahání 

opozdilce. Při odpočinku dospělí koně chrání ve svém středu 
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hříbata, nikdy nespí všichni koně ve stádě najednou, vždy některý jedinec stádo hlídá. Stačí 

jediné varovné zafrkání a všichni koně jsou na nohou a připraveni k útěku.  

 

Koně jsou stádová zvířata, svůj pud mají vrozený. Přestože domestikace život koní velmi 

ovlivnila, stále v případě nebezpečí u koní jejich instinktivní chování vyhrává a snadno pak 

propadají panice. Koně jsou společenská zvířata, sami se necítí dobře, často se nedokáží 

samostatně rozhodnout. Kůň přijme člověka za společníka, pokud bychom měli mít koně 

samotného, je dobré k němu pořídit jiného koně, pokud to není možné, tak je třeba alespoň 

zajistit trvalou přítomnost jiného zvířete, např. kozy nebo ovce. Hříbě, které vyrůstá samo bez 

stáda, bývá bojácné nebo naopak přehnaně sebevědomé, se nenaučí správné vzorce chování a 

většinou pak ani nedokáže navázat vztah s ostatními koňmi (Dušek a kol., 2011). 

 

 

 

            2.3.2 Člověk a kůň 

 

Podle Goodwina (1999) se díky domestikaci chování koní změnilo a mnohdy koně ukazují 

snahu o spolupráci s člověkem. Musíme mít stále na zřeteli, že vztah člověk – kůň se vyvíjel 

od predace ke spolupráci. Koňské smysly jsou jiné než lidské a z toho vychází jiné vnímání i 

následné řešení situací. Mnoho lidí, kteří s koňmi pracují, na to zapomíná a pak dochází ke 

konfliktům mezi koňmi a lidmi.  

 

Někteří autoři jako např. McGreevy a McLean (2007) nesouhlasí s tím, aby se ve výcviku 

koní používaly metody založené na dominantním postavení "alfa" vůdce a radí použít 

poznatky z chování vůdčích klisen, tj. nechtít po koni nesplnitelné, dávat mu jasné a 

srozumitelné povely, na které musí kůň ihned zareagovat. Nejdříve koně naučit jednoduché 

cviky a postupně přecházet ke složitějším, na jeden pokyn trénovat jen jeden druh reakce, 

častým opakováním pokynů vypěstovat v koni podmíněné reakce, po špatně provedeném 

cviku koně netrestat, ale vyžadovat nápravu a pak ho pochválit. Pokud člověk bude dodržovat 

tato pravidla, měl by se tím urychlit proces učení koně a minimalizovat jeho nežádoucí 

chování, které zaručí bezpečnost jiných lidí i koní. 
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             2.3.3 Vnímání koní 

 

Koně mají hluboce zakořeněné instinkty, které se vytvářely během dlouhého vývoje a které 

mu pomáhaly přežít. Jejich 5 smyslů by se dalo doplnit o onen záhadný šestý smysl, vlastní 

snad všem divokým tvorům.  

Koně přijímají podněty z vnějšího prostředí pomocí receptorů, což jsou specializované buňky, 

díky nimž dokáží vnímat chemické podněty, mechanické vlivy nebo elektromagnetické vlnění 

(Budd, 1996). 

Podněty přijímají koně stále, ale jen ty nejdůležitější jsou analyzovány a následně přeměněny 

na vzruchy, které jsou přenášeny do centrální nervové soustavy. Aby došlo k vyvolání 

podráždění ve správném smyslovém orgánu, musí podnět trvat dostatečně dlouho s náležitou 

intenzitou (Švehlová, 2013). 

 

 

                   

                     2.3.3.1 Zrak 

 

Zrak spolu se sluchem má pro přežití koně v přírodě největší význam. Kůň má vypouklé oči 

umístěné po stranách hlavy, proto dokáže vnímat na obou stranách současně. Je to pro něj 

jako pro býložravce, který se může kdykoli stát kořistí šelem a jehož žaludek je poměrně malý 

a tak je nucen velkou část dne strávit se sehnutou hlavou, aby mohl přijímat potravu, 

nezbytností. Centrum zraku se nachází ve středním mozku. Oko leží v tukovém polštáři v 

kostěné očnici. Jeho hybnost zajišťuje šest párů okohybných svalů. Je kryto horním a spodním 

víčkem. Duhovka je většinou silně pigmentovaná (má hnědou barvu). Koně, kteří nemají 

dostatek pigmentu bývá šedomodrá, u albínů červená (Dušek, 1992). 

Podobně jako kočkovité šelmy, má kůň tzv. tapetum lucidum – odrazivou vrstvu mezi sítnicí 

a cévnatkou oka, která jim umožňuje lepší vidění za šera. Jejich adaptace na tmu a světlo trvá 

poměrně dlouho. Je to způsobeno asi tím, že v přírodě svítá a stmívá se pomalu. Proto náhlé 

změny světla vyvolávají v koních strachovou reakci. V noci koně vidí velmi dobře zřejmě 

proto, že jejich sítnice je třikrát větší než naše a tak jejich oči zachytí více slunečních paprsků. 

 Zorné pole koně je až 350°. Říká se, že kůň nevidí jen předměty, které leží přímo před 

nozdrami a za ocasem. Kolem každého oka vnímá přibližně 140° monokulárně a vepředu 

(mimo oblasti nozder) ještě 40° binokulárně. Dokáže vnímat každou polovinou mozku zvlášť, 

co se děje na obou stranách, a to i do značných vzdáleností (Švehlová, 2013). 
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Kůň je schopen vnímat i pohyby pro člověka nepostřehnutelné (např. pohyb listí), to 

způsobuje, že se často leká a uskakuje. Kůň reaguje vylekaně i na to, co nevidí zřetelně, na 

objekty, které do krajiny nepatří, na rychlé pohyby. Jeho první reakcí je útěk, až po něm se 

zajímá, co ho vyděsilo. Je to jeho instinkt, vždyť šelmy se v přírodě často plíží a při jejím 

spatření je třeba si zachránit život (Švehlová, 2013). 

Koně rozlišují bílou, červenou, žlutou, fialovou a zelenou barvu. Pobyt koní v tmavých 

boxech vedou ke zhoršení zraku. Bylo zjištěno, že jen 75% koní vidí normálně, 20% je 

krátkozrakých a 4 – 10% dalekozrakých. Horší zrak má za následek, že kůň se bojí předmětů, 

které nezná. Horší zrak je pak často kompenzován lepší činností ostatních smyslových orgánů 

(Dušek a kol., 2011). 

 

. 

  

  

                2.3.3.2 Čich 

 

Čich je jedním ze smyslů, který je pro koně nepostradatelný. Pomáhá mu při přijímání 

potravy, chrání ho před predátory a pomáhá při sociální komunikaci ve stádě.  

Podle pachu trusu dokáže rozeznat nejen pohlaví, ale i skupinu koní, ke které patří. (Duruttya, 

2005). Čich je u koně velmi silně vyvinutý. Tento smysl jim dovoluje až na několik kilometrů 

větřit jiná zvířata. Každé stádo má svůj pach, a proto pokud se dostaví kůň, který do stáda 

nepatří, je velmi rychle rozpoznán (Feh, 2005). Podle Hermsena (2007) klisna pozná svoje 

hříbě a hříbě zase svou matku. Kůň získává informace čichem buď z přímého kontaktu s 

jiným jedincem, či z dostupného trusu ostatních zvířat. Pach jiného koně si je kůň schopen 

velmi dobře zapamatovat. 

Velkou roli hraje čich především při výběru potravy. V otevřeném prostoru je kůň schopen 

diferencovat vůně na vzdálenost mnoho set metrů. (Duruttya, 2005) Koně dýchají pouze 

nozdrami, nikdy ne hubou  (Budd, 1996) . 

 

Podle Švehlové (2013) může kůň prudkým nadechováním zvýšit množství a tlak 

nadechnutého vzduchu a tím dostat pach do lepšího kontaktu s receptory. Při každém nádechu 

chemické látky, které nesou pachovou stopu, zvlhčené a rozpuštěné v hlenu, podráždí čichové 

buňky v zadní části nosní dutiny ve sliznici čichové kosti. Pak čichová buňka vytvoří impulz, 

který vede do jednoho ze dvou čichových laloků. Zde se napojí na čichové dráhy vedoucí ke 
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Flémování  

Čich je důležitý při sociálním kontaktu  

zpracování do různých center. 

Zde se identifikují vůně, a 

propojují se s pamětí a emocemi. 

Čich tedy velmi souvisí s 

psychikou. Pro koně je čich 

důležitý pro přežití. Prý jim 

slouží i k orientaci. Čichem 

vyhodnocují potravu – co jim 

nevoní, nežerou. Podle čichu také 

poznají příslušníky stáda, ale i lidi, kteří se v jejich blízkosti pohybují. Díky pachovým 

stopám jsou schopni si mezi sebou předávat informace. Zřejmě čichem (ze složení potu) 

poznají náladu nebo psychické rozpoložení jiného jedince. Klisna po porodu olizuje a suší své 

hříbě a zároveň nasává jeho pach, aby ho později mohla ve stádě identifikovat. Pokud osiří 

hříbě a najde se mu vhodná náhradní matka, doporučuje se ho potřít její močí nebo trusem, 

aby ho lépe přijala. Ale funguje to i naopak, protože i hříbata poznávají své matky po čichu. 

Čich je nesmírně důležitý i pro rozmnožování koní, konkrétně pro rozpoznání jejich 

reprodukčního stavu a vhodné doby k páření. Používají při tom vomeronazální neboli 

Jacobsonův orgán. Nachází se ve dně nosní dutiny a jako dvojitá trubička vyztužená 

chrupavkou a vystlaná čichovou a dýchací sliznicí se táhne dozadu až ke stoličkám, kde slepě 

končí. V přední části ústí jeho vývod řezákovým kanálem do dutiny nosní. Čichové buňky, 

které se v něm nacházejí, jsou spojené s mozkem vlastními nervovými vlákny, takže se dá 

mluvit o zcela samostatném smyslovém orgánu. Jeho úkolem je pumpovat vzduch a zkoumat 

v něm feromony, které jsou vylučovány například močí nebo trusem, a které informují 

především o reprodukčním stavu dotyčného jedince. Díky tomu hřebec může najít klisnu v 

říji, pozná, kdy je připravená se pářit, nebo zda někde není v okolí jiný hřebec, který by ji 

chtěl připustit. Stimulace vomeronazálního 

orgánu pak spouští v těle další hormony a může 

vyvolat změny v chování či tělesných funkcích. 

S tímto orgánem je spojeno charakteristické 

chování koní – flémování, kdy kůň ohne horní 

pysk a obnaží horní řezáky s dásní. 

Flémováním koně mohou reagovat i na silný 

neznámý pach a mohou se ho i na povel naučit. 
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                       2.3.3.3 Chuť a hmat 

 

Duruttya (2005) tvrdí, že chuť je propojena s čichem a tyto vlastnosti se navzájem doplňují. 

Podle něho hraje chuťový analyzátor významnou úlohu při vytváření výcvikových 

podmíněných reflexů. Častým a vhodným použitím pamlsků je možné upevnit požadované 

cviky, utlumit obranné nebo strachové reakce nebo získat důvěru koně, protože kůň přijme 

pamlsky (mrkev, cukr) bez ohledu na to, jestli je sytý nebo hladový. 

 

Koně zřejmě vnímají stejně jako člověk chuť hořkou, sladkou, slanou, kyselou a umami 

(vnímání kyseliny glutamové a jejich solí glutamátů) (Švehlová, 2013). 

 

Podle Švehlové (2013) koním chutná sladké. V přírodě tato mlsnost byla dobrou strategií pro 

přežití, v péči lidí se z ní může stát doslova smrtelný problém; koně jsou schopni se sladkého 

krmiva přežrat, což nezřídka končí kolikou a schvácením kopyt. Mají chuť i na slané – 

příkladem je lízání nebo požírání hlíny bohaté na životně důležité minerály. Koně vycítí 

nedostatek sodíku a chloridů v těle (například následkem pocení či průjmu) a mají větší 

tendenci lízat slané předměty. Naopak kyselou chuť zřejmě nemají rádi. Odmítají i lehce 

nakyslá krmiva, například šrot, který jsme nechali v létě déle namočený, než bylo zdrávo. 

Většinou je to dobře, vyhnou se zbytečným trávicím potížím. Hořkým chutím se koně raději 

vyhýbají. Hořké rostliny jsou totiž často jedovaté, nebo jsou jedovaté ve vyšším množství, 

byť v tom nižším mohou i léčit. Hořce chutná i mnoho léků, které se koním podávají do 

krmiva. 

U koní je hmat dobře vyvinutý. K orientaci slouží koni hmatové chlupy na horním i dolním 

pysku, kolem nozder a očí. Nejenže se díky nim orientují v prostředí, ale používají ho ke 

komunikaci s ostatními jedinci. Hmatem si také ujasňují své postavení ve stádě (Švehlová, 

2013). 
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                     2.3.3.4  Sluch 
 
Ušní boltec koně ovládá 10 svalů a kůň je proto schopen jím otočit až o 180°. Každé ucho se 

pohybuje samostatně a zvíře tak může vnímat zvuky z různých stran současně. Vnitřek boltců 

je pokrytý hustými chloupky, které zabraňují vniku nečistot, hmyzu nebo vlhosti do 

zvukovodu. Podle studie H. E. Heffnera a R. S. Heffnera (1983) slyší koně zvuky v rozsahu 

od 45 Hz do 35 kHz. Zjistili, že nejlépe slyšitelné jsou pro ně zvuky mezi 0,5 – 16 kHz.  

Důvodem je zřejmě to, že kůň jako lovené zvíře potřebuje slyšet zvuky blížících se predátorů, 

které mají vyšší frekvenci (pokud šelma šlápne na větvičku, kamínek).  

Díky této přirozenosti koně vnímají velmi citlivě tón hlasu člověka - je proto třeba se vyhnout 

přílišným emocím v hlasu, především křičení a pištění. Je také třeba jasně od sebe odlišit 

hlasové pomůcky a brát ohled nejen na jejich vyslovení, ale i intonaci. Většina hlasových 

povelů má dvě slabiky a kombinace výšky každé z nich působí na koně buď povzbudivě 

(první slabika je vyslovená níž, druhá o oktávu výš - povely, kdy se po koni chce zrychlení, 

větší aktivita) nebo konejšivě (první slabika o oktávu výš, druhá níž, když se po koni chce 

zpomalení nebo obecně uklidnění). (Švehlová, 2013) 

Podle Duška (1987) je sluchové ústrojí koně velmi citlivé. Hlasité a rázné okřiknutí se pro 

koně stává trestem, mírný a laskavý hlas pochvalou. Při telemetrickém záznamu EKG křivek 

bylo zjištěno, že ostré okřiknutí je nepříjemně působícím podnětem, který vyvolal až 

trojnásobné zrychlení tepové frekvence. Kůň také velmi dobře rozlišuje hlasy jednotlivých 

osob. Hlas osob, které s koněm špatně zacházely, koně vzrušuje i po uplynutí dlouhé doby. Při 

odchovu hříbat lze velmi rychle vypracovat podmíněné reflexy na zvukové podněty (hlas, 

píšťalku, zvonek), při výcviku kůň reaguje na vždy stejně znějící povely. 

Kůň sice zvuk zachytí, ale poměrně špatně určuje polohu jeho zdroje. Koně pro přežití 

nepotřebují vědět, za kterým trsem trávy se šelma nachází, pouze určí, kam mají běžet, aby se 

od ní vzdálili. Slyší-li podezřelý zvuk zprava, poběží doleva - to jim k přežití většinou stačí. 

Když praskne větvička, pasoucí se (nebo pod sedlem kráčející...) kůň, tento zvuk zachytí, 

ihned k němu stočí ucho nebo obě uši a snaží se zjistit, zda ten zvuk je významný nebo ne. 

Pokud ho zaujme, přestane žvýkat, aby ho žvýkání nerušilo, a snaží se zjistit, odkud zvuk 

přichází. Když zná přibližný směr, často zvedne hlavu a podívá se tam oběma ušima i očima, 

často přitom ztuhne a začne i větřit. V tuto chvíli přenechávají uši další zjišťování informací o 

zdroji zvuku očím a nosu - nebo se vše přenechá nohám a kůň se pro jistotu dá na útěk 
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opačným směrem. Z hlediska přesnější lokalizace a identifikace nebezpečí tak koně více 

závisí na zraku než na sluchu (Švehlová, 2013). 

Podle polohy uší lze poznat náladu, temperament a charakter koní, a to v klidném prostředí, 

kdy drží uši ve své „obvyklé" pozici. Některý kůň je má stále ve střehu (většinou je to velmi 

temperamentní a citlivý jedinec), jiný je nosí svěšené (většinou klidnější koně) či je má často 

stočené dozadu („mrzout"). Podle uší můžete poznat i to, že koni není zrovna dobře. S věkem 

se koním zhoršuje sluch. Dochází k tomu přibližně v 15 letech. Jako první přestává ucho 

vnímat zvuky o vysoké frekvenci; a protože kůň normálně slyší vyšší tóny než člověk, 

nemusíme si toho vůbec všimnout, takže nelze ani říct, jak častým jevem je tato částečná 

ztráta sluchu. Pro koně to ale může být problém, protože vysokofrekvenční zvuky jsou 

důležité pro lokalizaci zdroje zvuku a kůň pak může být chvílemi ještě lekavější. Je třeba si 

uvědomit, že někteří jedinci (často hřebci nebo valaši) reagují na zvuky pohotověji; ne proto, 

že by měli lepší sluch, ale cítí větší „zodpovědnost" hlídat si své klisny. Na druhou stranu si 

koně mnohé nedůležité zvuky odfiltrovávají a nereagují na ně, přestože je slyší. Lze tedy říct, 

že pokud se kůň otočí za nějakým náhlým zvukem, ještě není zcela hluchý. Předpokládá se, že 

hluchý je ten kůň, který vůbec nereaguje na zvuky prostředí. Musí pak spoléhat na zrak a 

hmat, což na jedné straně může znamenat větší lekavost, když ho něco náhle překvapí, na 

druhé straně mohou být takoví koně klidnější, protože je „zbytečně" nelekají různé nedůležité 

zvuky (například při tréninku, na závodech apod. (Švehlová, 2013). 

Uši jsou také velmi důležité pro komunikaci mezi koňmi (i při styku s člověkem). Podle 

polohy uší lze celkem dobře vysledovat, jak se kůň v příští chvíli zachová. Pokud má kůň uši 

vztyčené, zpozorněl a dívá se určitým směrem, je zřejmé, že ho něco zaujalo. Když má kůň 

uši svěšené nebo s nimi občas pohne, jen sleduje zvuky z okolí, ale nijak ho to nevyvádí z 

míry. Avšak pokud kůň přitiskne uši k hlavě, nejspíš bude následovat útok.  
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2.4 Abnormální chování koní 

 

2.4.1 Co je abnormální chování koní 

 

Abnormální chování koní někdy označované jako stereotypie, nepřirozené nebo nežádoucí 

chování, zlozvyky. Podle Masona (2008) jsou stereotypií opakující se, relativně neměnné 

vzory chování bez zjevného cíle nebo funkce. Je obtížné objasnit, co patří a co už nepatří do 

normálního chování. Někdy i atypické chování může být zcela normálním. Stereotypní 

chování je pro život koně neúčelné a pro jeho zdraví škodlivé. Stereotypní chování jsou 

naučené způsoby chování. Jedinec, pokud se u něho jednou vyvinou, se na nich může stát 

závislý.   

 

 

 

      2.4.2 Důvody vzniku abnormálního chování koní 

 

Zdá se, že abnormální chování se u koní objevilo současně s jejich domestikací. Člověk 

změnil jejich životní podmínky. Místo volného prostoru s neomezeným množstvím pohybu, 

přirozeným stádovým chováním a přijímáním potravy, jim vymezil prostor i čas, který budou 

věnovat konzumaci potravy, spánku, odpočinku, pohybu, sociálnímu chování. Pokud jim 

člověk přece jen dopřeje pastevní odchov (tzv. v režimu 24/7), plocha pastviny zdaleka 

neodpovídá prostoru, který by měl kůň k dispozici ve volné přírodě. Přirozená strava 

přijímaná původně v malých dávkách během celého dne, byla člověkem změněna na 

maximálně 3 dávky sena, případně koncentrovaného krmiva denně. Mnoho koní přijímá takto 

mnohem více energie, než může vydat. Koně jsou také často ustájeni v boxech, čímž je jim 

odepřen sociální kontakt s jedinci jejich druhu. Duruttyai (2005) tvrdí, že podle provedených 

výzkumů se koně stereotypnímu chování navzájem neučí. Ve většině případů není příčinou 

vzniku abnormálního chování napodobování jiného koně, který tímto stereotypem trpí 

(přestože to není nemožné), ale spíše to, že všichni tito jedinci žijí ve stejných nevyhovujících 

podmínkách. 
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Abnormální chování je ovlivňováno biologickými faktory (mozkové procesy, dědičnost), 

psychologickými faktory (např. emocionální napětí z nepřiměřeného výcviku, nuda) a 

sociálními faktory (například nezařazení do stádové hierarchie, izolace). Tyto faktory se velmi 

často vzájemně kombinují). Svou roli tu sehrávají jak vlivy vnějšího prostředí, tak i genetické 

faktory. Příčiny abnormálního chování mohou být: vliv pohlaví a plemene, stres, typ ustájení, 

výživa, výcvik a druh využití koně, genetické predispozice a další (Bartošová, 2010). Koně 

tímto chováním mohou poškozovat sebe, ostatní koně nebo majetek chovatele, čímž mu 

mohou způsobit nezanedbatelnou ekonomickou ztrátu. Proto je vždy lepší tomuto chování 

koní předcházet, než ho poté odstraňovat (navzdory značným nákladům a úsilí nemusí být 

vždy úspěšné). 

 

            

 

    2.4.3 Vliv dědičnosti 

 

Experimentální práce dokazují, že genetická příčina může mít vliv na pozdější projev 

abnormálních stereotypů. Dnes v chovu koní neexistuje přírodní výběr. Chovatelé rozhodují o 

tom, kteří jedinci se spojí, aby na svět přivedli koňského šampiona. Díky šlechtění získáváme 

i jedince, kteří jsou extrémně náchylní a v přírodě by neměli šanci přežít. U koní se tak stále 

častěji setkáváme se špatnou kvalitou rohoviny kopyt, se špatnou reprodukční schopností, 

špatnou krmitelností, ale i labilní psychikou. Koně určení do chovu se většinou vybírají podle 

dosažených sportovních výsledků a exteriéru, zato jejich stresové reakce nebo psychická 

vyrovnanost bývají opomíjeny. Jednostranně zaměřená selekce a imbreeding jsou základními 

činiteli při vzniku dědičných predispozic (Dušek, 1992, Švehlová, 2013). 

Podle McGreevyho a kol. (1995) platí, že pokud každý z rodičů projevoval nějaké stereotypní 

chování, je u jejich potomků skoro 60% pravděpodobnost výskytu tohoto chování. Jestliže se 

toto chování objevilo u prarodičů (ale ne u rodičů) nebo u nejméně jednoho sourozence, je 

25% pravděpodobnost, že tento jedinec bude stereotypním chováním postižen. 
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Na vznik stereotypních vzorců chování mají právě větší vliv vlastnosti jako je úzkostlivost a 

vzrušivost (Bartošová, 2010). Také se liší množství stereotypního chování mezi jednotlivými 

plemeny koní. Podle Duruttya (2002) bývají nejčastěji těmito vadami chování postižena 

plemena "vysoko v krvi", tj. anglická nebo arabský plnokrevník. Zatím není prokázáno, jaký 

vliv má stres při tréninku (dostihy, vytrvalost) na toto chování.  

Podle Duška a kol. (2011) ovlivňuje využití koní ve značné míře plemeno, ke kterému náleží. 

Více prošlechtěná plemena budou vždy náchylnější ke stereotypům, protože nároky na jejich 

výkony jsou vysoké a tím jsou také vystaveni vyšší míře stresu. 

 

 

 

    

   2.4.4 Abnormální chování koní – klasifikace 

 

      2.4.4.1  PŘESKOKOVÉ CHOVÁNÍ 

 

Jedinec je vzrušen intenzivním podnětem (potrava, střet se silným jedincem, ...), a pak je 

frustrován  odepřením přístupu k potravě nebo nuceným ústupem, začne vykonávat náhradní 

aktivitu, která je za normálních okolností smysluplná, př. čištění srsti. Zdá se, že zvířata toto 

chování používají, aby snížila intenzitu akutních nepříjemných pocitů jako je frustrace, 

zuřivost nebo bolest, možná i chroničtějších a nespecifických nálad jako je úzkost (Webster, 

1999). 

 

 

      2.4.4.2  KOMPENZAČNÍ CHOVÁNÍ 

 

Když je zvířeti znemožněno uskutečňovat určitou činnost určenou k uspokojení nějaké 

potřeby, bude se jí věnovat neobvykle dlouho, jakmile mu to znovu umožníme (př. kůň 

zavřený v příliš malém boxu, kde nemá možnost se otočit, protáhnout se, zvíře zbavené 

potravy na neobvykle dlouhou dobu – bude pak žrát víc než obvykle, jakmile se přístup k 

potravě obnoví. Pokud se toto chování u koní objeví, slouží jako známka narušené životní 

pohody  (Webster, 1999). 
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       2.4.4.3  STEREOTYPNÍ CHOVÁNÍ 

 

Zvířata v jednotvárném prostředí, kde je nepatrná příležitost konstruktivně přispět ke kvalitě 

vlastní existence, můžou během týdnů, měsíců či roků vyvinout stereotypní chování – 

dlouhotrvající obsesivní řetězce zdánlivě bezúčelné aktivity. Koně jsou ke stereotypiím 

zvláště náchylní. Stereotypie jsou formou chování navozeného chronickou frustrací, i když 

není tak snadné objasnit, co vyvolalo frustraci, a zda stereotypie pomáhají zvířeti se s 

prostředím vyrovnat. (Webster, 1999) 

 

 

       2.4.4.4  NAUČENÁ BEZMOCNOST 

 

Ztráta reaktivity na podněty u zvířat, kterým bylo po dlouhou dobu znemožněno uskutečnit 

konstruktivní akce k dosažení něčeho příjemného (př. potravy) anebo vyhnutí se bolesti. Zvíře 

se přizpůsobí situaci, vzdá se (Webster, 1999). 

 

Odměnou je sociální kontakt, trestem je pak samota. Odměna musí být žádoucí, vyvolat 

odpovídající reakci a být tedy efektivní. Efektivní musí být i trest, a pokud je nutný, je třeba 

ho užít s mírou, protože trest neříká, co by se dít mělo – pouze poukazuje na to, že něco bylo 

špatně. Z tohoto důvodu je výsledkem nepřiměřeného trestání vždy agrese nebo neposlušnost, 

anebo naučená bezmoc (Bartošová, 2010). 

 

I pro koně nepochopitelným trestáním můžeme budovat stav naučené bezmocnosti, jak říká 

Bartošová (2009). Navíc nevhodné nebo příliš tvrdé trestání vyvolává ve zvířeti agresi, 

neochotu nebo strach a zpomaluje proces učení. Naučená bezmocnost je založena na vnitřním 

přesvědčení zvířete, že není souvislost mezi jeho činy a výsledkem. Kůň očekává nepříjemné 

pocity (bolest, hlad) po určitém signálu. Zpočátku se snaží vyhnout šoku náhodnými a 

neúspěšnými reakcemi, ale výsledek se nedostavil. Po řadě neúspěšných pokusů kůň jakýkoli 

útěk nebo obranu vzdá. Trpně čeká, co se bude dít. V rezignované poloze setrvá i tehdy, 

pokud utéci bylo snadné.   
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Pozorováním koně zjistíme, že zvíře je vystaveno stresu. Má vyděšený pohled, napjatý výraz, 

zrychlené dýchání, tělo ovládá napětí nebo bolest. Tyto stavy může zvíře zažívat nejen ve 

stáji, ale také pod sedlem (např. při drezurním výcviku – tzv. rollkur = snížení hlavy a krku 

pod úroveň kohoutku nebo pozice hlavy, při níž se nos koně dostane za kolmici. Kůň je 

jezdcem držen v extrémní pozici, kdy má narušeno těžiště (krk jako balanční mechanismus 

nemůže fungovat), má velmi omezené vidění (rozvoj stresu), často na něj působí bolestivě 

použití pákového udidla nebo vyvazovacích otěží. Kůň pak reaguje přehnaným pohybem, což 

vyvolává dojem impozantního chodu. Kůň se tomuto tlaku nedokáže bránit – pokud se o to 

pokusí, stačí jezdci použít ostruhy nebo otěže k hrubému zastavení koně a donucení k 

poslušnosti. Kůň se naučí, že musí jít vpřed a že je zcela v moci jezdce. Někteří koně si na 

nějakou dobu na tento stav zvyknou a reagují na situaci požadovanými extrémními chody. U 

mnoha z nich se později projeví závažná zdravotní poškození. Díky dlouhodobému stresu 

mají zvýšenou hladinu kortizolu (má negativní vliv na paměť, proces učení) a prolaktinu 

(neplodnost). Mezi další příznaky patří nejistota, konfliktní chování, agresivita, 

sebepoškozování nebo náchylnost ke kolikám.) (Burdová, 2009; Lipinská, 2009). 
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    2.4.5 Stereotypní chování koní 

 

Stereotypní chování u koní může pramenit podle Foxe (1968) z nepříznivých faktorů 

prostředí, poruch vrozeného nebo individuálně naučeného chování. Tyto poruchy chování 

jsou většinou dlouhodobé, neúčelné a postihují zpravidla malou část populace. Můžeme u 

nich pozorovat motorické stereotypní reakce, sociální deprivaci, zvýšenou agresivitu, 

abnormální chování během čekání na potravu, koprofágii (požírání výkalů). Mezi abnormální 

projevy můžeme zařadit také upokojující projevy (klkání), kompenzační reakce v uzavřeném 

prostředí (stereotypní chůze v uzavřeném prostoru), depresívní stavy, neurózy (nepřiměřené 

projevy po dlouhotrvajícím opakovaném působení stresových situací) a záchvaty (neadaptivní 

behaviorální úchylky). 

Koně jsou od přírody velice činorodá zvířata, v přirozených podmínkách je jejich tlama velice 

zaměstnaná – neustále se pasou, používají ji ke komunikaci a navozování či udržování 

sociálních kontaktů, k ochraně před nebezpečím. Co se týče krmení – chodí a pasou se a opět 

chodí a pasou se, tak projdou celé širé okolí, dokud nespasou vhodnou trávu. Domestikací lidé 

omezili jejich prostor, aby je mohli využívat jako atlety, dělníky nebo domácí mazlíčky. Často 

je také oddělili od stádových druhů. Lidé jim organizují život, krmení jim dávají přímo pod 

nos, stále na jedno místo. Zvířata si na prostředí kontrolované lidmi zvykla rozdílně. Některá 

snášejí svůj ohraničený prostor lépe než jiná, avšak někteří koně musí strávit mnoho hodin 

úplně o samotě (Stachová, 2010). 

Není pravdou, že vše, co považujeme za abnormální chování, má záporný vliv na zdraví a 

kvalitu života koně. Vždy záleží na našem vnímání, na kulturních a ekonomických 

podmínkách, ve kterých jsou koně chováni. Důležité je poznat příčiny abnormálního chování 

zvířat, pochopit je a umět jim předcházet. Ne vždy mohou pomoci léky nebo mechanické 

zábrany (pokud koni odstraníme žlab, abychom zamezili klkání, dokáže klkat i bez opěry), 

většinou ani nemají trvalý účinek. Zvíře dokáže své chování rychle změnit, případně přejít na 

jiný typ abnormálního chování (Stachová, 2010). 

 

Podle Foxe (1968) je nenormálním chováním, tedy chováním oproti přirozenému chování v 

přírodě, je vlastně jen reakce zvířete na soužití s člověkem. Kůň se snaží novému prostředí 

přizpůsobit podle toho, jak mu genetické, fyzické i psychické předpoklady dovolí. Jak moc 

abnormální přizpůsobení v daných podmínkách vznikne, je vlastně jen odrazem abnormálních 

požadavků člověka. 
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Ve většině případů je náprava jednoduchá (upravit nevhodný typ ustájení, vyvážit výživu, 

nevystavovat koně nadměrnému stresu apod.) (Stachová, 2010). 

Podle Stachové (2010) neexistují žádné záznamy o tom, že by se výskyt stereotypů vztahoval 

k určitým plemenům, i když takové chování můžeme sledovat častěji u některých krevních 

linií. Také většina koní, kteří trpí jedním zlozvykem, má sklony k tomu, že po čase začnou 

předvádět jiný.  Většina zlozvyků vzniká vlivem nevyhovujících podmínek ve stáji. 

Management stáje (způsob ustájení, práce, organizace doby krmení, úklidu) může tyto zvyky 

ovlivnit. Existují studie zabývající se vzájemným vztahem určitého managementu stáje a 

výskytem stereotypního chování u koní. Autoři sledovali celou řadu možných příčin, 

například různý vliv odstavu hříbat (a předčasného odstavu), tréninku, krmení, ustájení a 

sociálních kontaktů. Zjistili, že ve sledovaných stájích trpí zlozvyky 5 – 25% koní. Nezjistilo 

se však, zda se jedná o jakýsi účel, který koni pomáhá vyrovnat se se stresem. Mladí koně se 

mnohem snáze naučí zlozvykům, které jim pak zůstávají většinou po celý život. 

Nejnáchylnější jsou koně ve věku od jednoho do čtyř let – jsou mladí, plni energie, avšak 

"věznění" delší dobu ve stáji, trpí nedostatkem pohybu a sociálních kontaktů. Je prokázáno, že 

při stereotypním chování dochází ke zvýšení hladiny endorfinů (snižují bolest a "zlepšují" 

náladu. Například koně klkají velice intenzívně, když mají nízkou hladinu endorfinů. Jakmile 

hladina dosáhne vysokých hodnot, koně klkat přestanou. 

 

Mezi jednu z mnoha možných příčin výskytu zlozvyků u domestikovaných koní patří způsob 

krmení koní. Kůň tráví v přírodě pastvou velkou část dne, jeho trávicí trakt je přizpůsoben 

téměř kontinuálnímu příjmu menších dávek krmiva. Člověk však koni krmnou dávku rozdělil 

na dva až tři příděly potravy denně, navíc je tato potrava příliš bohatá na energii a chudá na 

vlákninu (dostávají příliš mnoho jádra a málo sena). Bylo zjištěno, že se výrazně zvýšil 

výskyt zlozvyků u koní, kteří denně dostali méně než 6,8 kg píce (Stachová, 2010). 

 

Koně se zlozvykem mohou narušit celý chod stáje. Je třeba, aby koně posoudil veterinář. Je třeba 

se ujistit, že kůň je zdravý, bez žaludečních vředů, kožních problémů, má v pořádku hlavu, uši a 

oči, nic ho nebolí. Dále je dobré se ujistit, že krmivo neobsahuje nic, co by mohlo způsobit 

problémy jeho látkové přeměny, které by snad provokovaly zlozvyky. Prevence zlozvyků spočívá 

v tom, že uspokojíme potřeby koně. Také změnou krmení můžeme snížit výskyt zlozvyků. Cílem 

je krmit koně co nejpodobněji přirozeným podmínkám. Krmení jádrem podporuje stereotypní 

chování. Je zjištěno, že pokud koním nedáváme jádro, ale pouze seno střední kvality, budou mít 

takový hlad, že stráví většinu dne krmením, stejně jako by se v přírodě pásli. Odborníci tvrdí, že 
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lidé by měli učit koně změnám už od raného věku. Pomůže mu to zvládnout pozdější změny v 

jeho životě a vyrovnat se s nimi bez obtíží (Stachová, 2010). 

 

Stereotypní chování koní můžeme rozdělit na: 

a) opakované lokomoční chování  

- tkalcování (hodinaření) 

- kývání a házení hlavou 

- chůze v boxu (ve výběhu) 

- kopání a hrabání 

 

b) opakované orální chování 

- klkání 

- okusování 

- olizování předmětů 

- houpání řetězem 

- předstírané žvýkání a skřípání zuby 

- žvýkání dřeva  

- požírání písku, srsti 

- zkrmování podestýlky 

 

c) další abnormální chování 

- sebepoškozování 

- agresivita 

- plašení se, lekavost, vzpínání 

- kousání a kopání 

- pracovní poruchy jezdeckých koní –  

  neschopnost stát při přivázání, stahování  

  ohlávky, bránění se uzdění (př. zvedáním  

  hlavy), uhýbání při sedlání nebo nasedání,  

  nafukování při dotahování obřišníku, chytání  

  otěží, protahování otěží, kousání do nohou  

  jezdce, vzpurnost, pulování, vyhazování,  

  uskakování  do strany, ... 

   

Klapání pysky 

Vzpínání 

Vyhazování 

Žvýkání dřeva 
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          2.4.5.1 Opakované lokomoční chování  

 

                  2.4.5.1.1 Tkalcování (hodinaření) 

 

Tkalcování je náhradní zvyková činnost, při které stojí kůň s mírně nebo důkladně 

rozkročenými hrudními končetinami, přičemž hlava a krk, eventuálně přední část trupu se 

kolébá z jedné strany na druhou, přenášejíc hmotnost těla z jedné končetiny na druhou. Tento 

pohyb může být doprovázen i rytmickým pohupováním ocasu (Duruttya, 2002). Toto 

stereotypní chování může být nazýváno též hodinaření (Bartošová, 2010). 

 

Tento druh stereotypního chování vzniká při omezování pohybu koně ve stáji či ve velmi 

malém výběhu. Začíná se projevovat, pokud je koním bráněno v přirozeném chování anebo 

pakliže nemají dostatek jiných podnětů (Duruttya, 2002). Podle Maxwella (2000) je dalším 

faktorem, který přispívá k prohlubování a fixaci tohoto chování stres a frustrace. Koni tento 

pohyb pomáhá uvolnit napětí (např. v době před vypuštěním do výběhu nebo podáváním 

potravy). Vyskytuje se u některých koní jen při změně prostředí (jsou známé případy, kdy 

koně tkalcovali ve vozíku při přepravě nebo na pastvině) nebo při vzrušení.  

 

Příčinou tkalcování může být řada faktorů, které na koně v určitý čas a situaci působí. Řada 

autorů se domnívá, že tento projev je vázán na typ ustájení a denní režim koně. Podle 

některých výzkumů bylo tkalcování zjištěno i u volně žijících koní. Bylo ale vyloučeno, že by 

se tento zlozvyk mohl přenášet napodobováním matek hříbaty. Dle Duruttyai (2002) lze 

zaznamenat vyšší četnost tkalcování u koní tzv. vysoko v krvi. Problém se také častěji 

zhoršuje v případě snížené možnosti sociálního vyžití či přímo absenci stájových druhů. 

Výzkumy dědičnosti předpokladu k tomuto chování ukázaly, že v některých rodinách byl 

výskyt tkalcování 37,5%. 

 

Podle některých autorů může tkalcování vážně poškodit zdraví koně. Vše záleží na době, po 

kterou kůň toto stereotypní chování provozuje a prostředí, ve kterém k tomuto dochází. Kůň 

značně zatěžuje přední končetiny, může dojít k poškození šlach, vazů, kloubů nebo kopyt. To 

pak má za následek kulhání nebo sníženou výkonnost koně. Dále může nastat nerovnoměrnost 

ve vývinu svalstva na krku koně, opět snížená výkonnost z důvodu únavy, případně může 

dojít k hubnutí koně. 
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Pokud už kůň tímto abnormálním chováním trpí, lze mu v něm zabránit několika způsoby. 

Umožnit koni alespoň vizuální kontakt s ostatními koňmi, možnost dotyku nebo očichání 

jiného koně (boxy tvořené pevnou stěnou jen do obvyklé výše cca 120 cm a zbytek stěny 

směrem je stropu zhotovené z mříží, případně instalace mříže ve tvaru písmene "V" nebo "U" 

u vchodu do boxu, který má otevíratelnou horní polovinu – ta zabrání koni ve tkalcování). 

Pomoci může také hračka, kterou kůň dostane do boxu (např. míč, pneumatika, zavěšené 

plastové lahve), někdy i zrcadlo (pozor na bezpečnost) k navození sociálního pocitu. Používá 

se i dřevěného závaží, které se koni připevní na ohlávku. Dříve se používalo i uvázání koně v 

boxu nakrátko nebo spoutání předních končetin koně, aby se nemohl rozkročit a tkalcování 

provádět. Dnes jsou tyto metody správně považovány za týrání koně a neměly by být 

používány. 

Také bylo zjištěno, že v boji proti hodinaření někdy může pomoci hluboká podestýlka 

(Stachová, 2010).  

 

Nejlepším řešením stále zůstává to, které omezí u koní pocity nudy, frustrace nebo izolace. 

Patří sem vodění koně na pastvu místo stání v boxu, případně pokud to z různých důvodů není 

možné (př. koně v tréninku), tak správné rozvržení jeho tělesné aktivity, kdy se fyzická práce 

střídá s obdobím odpočinku.  

Jestliže je kůň ustájen o samotě, je vhodné dopřát mu alespoň společníka jiného živočišného 

druhu jako je ovce či koza (Dušek a kol., 2011). Podle Bartošové (2010) by koně, u kterých 

vzniklo toto stereotypní chování jako reakce na očekávané krmení, by měli dostat svůj díl 

potravy jako první.  

 

 

 

                 2.4.5.1.2 Kývání a házení hlavou (headshaking) 

 

Toto abnormální chování koní se projevuje tak, že kůň bez zjevných vnějších příčin kývá a 

hází hlavou tak, že může být kvůli tomu nejezditelný nebo dokonce nebezpečný. Koně 

pohybují hlavou opakovaně, prudce, mimovolně a většinou vertikálně. Kromě toho se u nich 

často objevují další typy chování: tření nosu o předměty, které může být až maniakální (může 

dojít k poranění koně), schovávání hlavy nebo přivírání očí (nesnášení světla). Někdy kůň 

doslova bouchá hlavou o zeď či jiné předměty (Švehlová, 2012).  
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Headshaking může mít více příčin. Přestože headshaking je především zdravotní problém, 

velmi úzce souvisí s psychikou. Při zkoumání tohoto problému je nutné se zaměřit jak na 

stránku somatickou, tak na stránku psychickou. Protože kůň většinou nijak neodpovídá na 

léčbu, mnozí jej zařazují mezi stereotypní chování (Bartošová, 2010; Dušek a kol., 2011). 

 

Podle Švehlové (2012) kůň těmito pohyby reaguje na nepříjemné pocity, většinou bolest. 

Takto vyvolaný headshaking je syndrom, kterými kůň dává najevo, že má zdravotní problém. 

Bohužel není headshaking  jako headshaking. V současnosti se začíná rozlišovat mezi házení 

hlavou následkem nepohodlí nebo bolesti kdekoli po těle koně a házení hlavou neznámé 

příčiny. Kůň by měl být v první řadě vyšetřen veterinářem, aby se vyloučily možné příčiny 

headshakingu jako jsou: bolesti zubů, hřbetu, čelistního kloubu, problémy dýchacích cest, 

problémy s očima, ušima, hormonální problémy, onemocnění mozku, míchy nebo kulhání. 

Příčinou může být také nevhodná výstroj koně (nepadnoucí sedlo, utažený nánosník) a chyby 

jezdce.  

 

Podle Duška a kol. (2011) je možné, že i na počátku idiopatického headshakingu 

(headshaking u kterého není jasná příčina) byl nějaký fyzický problém, který měl krátké 

trvání a poté zmizel. Důvod, proč headshaking přetrval je psychický – kůň zkouší chování, 

které mu v jiné situaci pomohlo i pokud se cítí diskomfortně a postupně si je upevňuje. 

 

Za skutečný headshaking se považují různé patologické stavy, které se velmi těžko 

diagnostikují, ale dokáží u koně vyvolat velmi nepříjemné až nesmírně bolestivé stavy – koně 

svědí, brní, píchá až bolí nos, pysky, ... místo bolesti nemusí být stejné jako zdroj bolesti. 

Spouštěčem headshakingu bývá často hmyz, světlo, pyly, prach, spory, alergeny, stres 

(dráždění následkem zvýšeného překrvení sliznice dýchacích cest), vakcinace, aj. (Švehlová, 

2012). 

 

Často se headshaking vyskytuje od jara do podzimu a pak zmizí. Proto se nabízí otázka, jestli 

tento projev nesouvisí s nedostatkem melatoninu nebo lymskou boreliózou. Léčba 

headshakingu je obtížná. Pomůže zapisování si všech postřehů ohledně chování koně – lze 

usoudit, zda koni vadí hmyz, světlo, déšť nebo vítr, zda se situace nezhoršuje během práce, 

stresu a pak by měly být tyto spouštěče omezeny na minimum (př. dávat koně do výběhu jen 

během noci nebo podmračených dnů, nasadit mu masku proti hmyzu, používat repelenty, 

ukončit ježdění, pokud se příznaky při něm zhoršují nebo upravit krmnou dávku (vynechat 
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jádro, omezit příjem doplňků – na srst, klouby, atd., vyvážit příjem minerálních látek a 

stopových prvků, někdy může pomoci přidávání hořčíku) (Švehlová, 2012). Samozřejmá by 

měla být spolupráce s veterinárním lékařem. 

 

                2.4.5.1.3  Chůze v boxu  (manéžové pohyby) 

 

Podle některých autorů se tyto pohyby objevovaly převážně u zvířat využívaných v 

cirkusových manéžích, jiní si myslí, že se svou strukturou podobá pohybu v kruhové manéži.  

Koně abnormálně často obchází box nebo výběh stále dokola. Kůň se většinou pohybuje v 

kruhu, ve větších boxech mívá trasa tvar číslice osm. Podle Kopecké (2010) je pohyb koně 

rytmický, ve výběhu může být praktikován jen jako chůze podél stěn hrazení. U koní, kteří 

jsou ve stresu, je chůze rychlá, doprovázená řehtáním a častým kálením. Spouštěčem může 

být například ponechání koně, který je zvyklý na přítomnost jiných koní, samotného. Pakliže 

je toto chování naopak prováděno jako pohyb pomalý, kdy nejsou patrné známky akutního 

stresu, kůň si tak nejčastěji vynahrazuje nedostatek pohybu a řeší nudu. 

 

Každý kůň má vlastní tempo i trasu (jsou koně, kteří chodí krokem, ale jsou i koně, kteří i v 

boxu přechází do cvalu). Duruttya (2002) tvrdí, že někteří koně dokáží těmito pohyby strávit i 

šest hodin denně.  

Díky této fyzické aktivitě má kůň vyšší výdej energie a je vyčerpaný. Kůň, místo aby se 

věnoval příjmu potravy, se věnuje stereotypnímu chování. Pokud se kůň pohybuje stále 

stejným směrem, zatěžuje více tuto část těla a může u něj dojít k výskytu pohybových obtíží 

(poškození vazů, kloubního pouzdra, chrupavek, zánět kloubů, artróza, vytvoření asymetrické 

svalové hmoty) a poškození kopyt. Kůň při svém pohybu po boxu také více znečišťuje a 

promíchává podestýlku, což zvyšuje náklady na jeho ustájení. 

 

Změnu chování koně můžeme docílit změnou prostředí, poskytnutím možnosti kontaktu s 

jinými koňmi, dáváním hraček do boxu, výběhu nebo použitím krmných zařízení, která 

prodlouží dobu krmení koně (př. míče s otvory, ze kterých vypadávají pamlsky). 

 

 

                2.4.5.1.4 Kopání a hrabání 

 

Kopání je činností, kterou kůň provozuje z nudy nebo frustrace.  Někteří koně hrabou kopyty 

o podlahu boxu nebo kopou do stěn. Pokud koňské chování není příznakem koliky, mohou 
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tak koně vyžadovat pozornost, uvolňovat přebytečnou energii nebo reagují na něco, s čím 

nesouhlasí. Občas se vyskytuje při čistění (např. pokud je kůň na některé části těla citlivý). 

Hrabání se nejčastěji vyskytuje v souvislosti s očekáváním krmiva nebo vypouštěním koně do 

výběhu. Kůň se při takovémto pohybu může vážně zranit, může  také dojít k poškození kopyt. 

Také pro chovatele toto chování představuje finanční újmu (Dušek, 1992; Stachová, 2010). 

 

 

          2.4.5.2 Opakované orální chování  

 

                  2.4.5.2.1 Klkání 

 

Klkání je proces, při němž kůň vtáhne dlouhými svaly krku hrtan zpět a za slyšitelného 

klkavého šelestu nasává vzduch do násilně otevřené přední části jícnu. Koně toto stereotypní 

chování provádějí buď s podpěrou řezáků o část vybavení boxu, sloupek ohrady nebo volně, 

bez podpěry (Dušek a kol., 2011). 

 

Podle Stachové (2010) má velký význam při vzniku tohoto stereotypního chování způsob 

krmení koní. V přírodě tráví kůň příjmem potravy většinu dne, domestikací však člověk tento 

denní rytmus koni narušil – kůň dostává 2–3 dávky krmiva denně (navíc příliš bohaté na 

energii a chudé na vlákninu). Pokud kůň nemá co spásat, proběhne u něho chuťová fáze, ale 

konzumační fáze už nenásleduje. Kůň se tedy zapře zuby o podpěru a polkne vzduch. Tím 

však své tělo neošálil, potravu nezískal. Chuťová fáze přetrvává a kůň stále dokola opakuje 

náhradu konzumační fáze.  

 

Někteří koně klkají, aby na sebe upoutali pozornost, jiní tento zlozvyk provozují místo krmení 

(přijmou pak mnohem méně krmiva a hubnou). Při klkání s podpěrou dochází k opotřebování 

horních řezáků. Někteří koně vypadají, jako by byli nafouknutí – je to proto, že břišní svaly a 

svaly okolo jícnu jsou více vyvinuté a naopak svaloviny na hřbetě ubývá. Koně zatínají svaly 

a to může způsobit, že krk zhubne. Dříve se tvrdilo, že klkající koně bývají postiženi kolikou, 

protože polykají vzduch. Moderní výzkumy však ukázaly, že vzduch do žaludku nepronikne, 

proto u koně z tohoto důvodu plynová kolika vzniknout nemůže (Stachová, 2010). 

 

Faktory, které podporují koně v tomto chování, je stres ze sociální izolace, nedostatek 

podnětů a následná nuda koně, nervozita a stres z pracovního zatížení, popřípadě frustrace z 

útlaku od výše postavených jedinců ve stádě (Bartošová, 2010; Kopecká 2010). 
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Toto chování lze eliminovat podáváním sena střední kvality místo jádra (u koní v tréninku 

dost obtížné), podávat koni seno v síti nebo ho rozmístit na více míst v boxu (koni zabere 

krmení více času), odstranění předmětů, o které se kůň při klkání opírá (nebo tam dát taková, 

která mají tvar písmene "V" – pro koně je obtížné se o ně opřít zuby), pobít dřevěné povrchy 

kovem nebo natřít je pastou proti okusování. Koni lze nasadit košík, na sloupky ohrad lze 

nainstalovat elektrický ohradník. Mnoho chovatelů dává koním klkací řemen, který při 

správném zapnutí brání koni v aktivaci dlouhých krčních svalů a bolest koni znemožňuje 

otevření jícnu (pokud je přitažen málo, kůň klká i s ním, pokud moc, kůň může přidušením 

zkolabovat) – tento řemen musí být vždy koni sundán při krmení a ve výběhu (kůň nemůže 

přijímat potravu). Další možností je operace, při níž se přetnou krční svaly, které ovládají 

hrtan nebo nervy, které tyto svaly inervují (není stoprocentní). Všechna tato řešení se však jen 

snaží zakrýt skutečný problém. Daleko účinnější je prevence – dostatek pohybu, sociální 

kontakt s jinými koňmi, méně koncentrovaná krmiva, hračky do boxu a změna managementu 

ustájení (Dušek a kol., 2011; Stachová, 2010). 

 

 

 

 

                 2.4.5.2.2 Ostatní stereotypy 

 

Do této skupiny stereotypního chování patří: okusování, olizování předmětů, houpání 

řetězem, předstírané žvýkání a skřípání zuby, žvýkání dřeva, požírání písku, srsti a zkrmování 

podestýlky. Všechny tyto poruchy chování pramení z nudy nebo frustrace. Mohou koni 

způsobit závažné zdravotní potíže (a ekonomické potíže chovateli). Prevencí je opět změna 

managementu stáje, vhodné krmivo (dostatek vlákniny, oproti velkým dávkám jadrných 

krmiv), dostatek pohybu a uspokojení potřeb koně. 

 

 

Okusování, olizování předmětů 

 

Kůň okusuje předměty (žlab, kýble na krmení nebo vodu, držák na solný liz, ohlávky nebo 

pokrývky jiných koní, ne však dřevěné vybavení stáje) nebo žvýká nepoživatelné předměty. 

Často tímto chováním bývají postiženi mladí koně, kteří mají málo podnětů při využití 

volného času nebo koně, kterým chybí sociální kontakt. Koni lze nasadit náhubek nebo potřít 

předměty pastou proti okusování (Dušek a kol., 2011). 
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Houpání řetězem, předstírané žvýkání a skřípání zuby 

 

Tyto stereotypy slouží k upoutání pozornosti a zahnání nudy nebo frustrace. Houpání řetězem 

se vyskytuje u mnoha koní ustájených na vazných stáních (štontech) nebo  bývá často koňmi 

provozováno před předpokládanou dobou krmení. Takového koně je dobré krmit přednostně 

nebo řetěz, který slouží k jeho uvázání, odstranit nebo nahradit např. provazovým vodítkem. 

Předstírané žvýkání a skřípání zuby – kůň vykonává repetitivní pohyby jazyka, huby a čelisti 

bez přítomnosti krmiva v hubě, nejčastěji před předpokládanou dobou krmení. 

 

 

Žvýkání dřeva, požírání písku, srsti a zkrmování podestýlky 

 

Žvýkání dřeva je pro většinu koní naprosto přirozené, pokud se děje příležitostně 

(přezubování, hlad, větší množství parazitů v trávicím ústrojí, nedostatku minerálních látek v 

těle). Pokud ale kůň tráví okusováním vybavením stáje větší množství času a nejsou 

uspokojeny jeho základní potřeby a je ve stresu, může se u něj postupně vyvinout stereotypní 

chování. U starších koní bývá příčinou nuda nebo nedostatek vlákniny v potravě. Koně s 

tímto poruchovým chováním mohou mít poškozené zuby (horní řezáky – problém s příjmem 

potravy), třísky mohou způsobit infekci dutiny ústní, lignin může přivodit poruchy trávení a 

tvorbu vředů. Chovateli může kůň svým chováním způsobit materiální škodu (poškození 

ohrad, boxu). Prevencí je podávat koni krmivo s dostatkem vlákniny (Dušek a kol., 2001). 

 

Při požírání písku nebo srsti může být kůň postižen kolikou nebo se mu v žaludku může 

vytvořit "chlupový knedlík" trichobezoár. Při vykusování srsti může dojít také ke vzniku 

špatně se hojících ran.  

Zkrmování podestýlky je nejčastěji způsobeno hladem nebo nudou. Může u koně vyvolat 

koliku, protože sláma se na rozdíl od sena ve střevech nefermentuje a ucpává je. Řešením je 

dát koni dostatek sena a vody (omezí se riziko zácpy) a u koní, kteří netrpí poruchou chování 

lze vyměnit podestýlku – místo slámy dát koni hobliny nebo písek (Stachová, 2010). 
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            2.4.5.3 Další abnormální chování   

 

                  2.4.5.3.1 Sebepoškozování  (automutilace) 

 

Při sebepoškozování kůň zraňuje sám sebe kousáním do vlastního těla – nejčastěji do kůže 

slabin, prsou, končetin. Kůň se také může zraňovat kopáním do stěn, odíráním, narážením, 

vbíháním nebo vskakováním do pevných předmětů (Imrichová a Starostová, 2014). Podle 

Stachové (2010) tomuto sebeubližování podléhají hlavně hřebci, klisny tvoří jen 25% 

postižených koní. Tento závažný problém ohrožuje život koně, často jsou tito koně 

nevyužitelní pro jezdectví a mnohdy jsou trvale zohyzdění nebo musí být utraceni.  

 

Zdá se, že tento projev souvisí s hřebčím chováním – je považováno za agresi proti jinému 

hřebci. Pokud však kůň nemůže agresi uplatnit vůči jinému samci, obrátí ji proti sobě. Kůň si 

toto chování osvojuje postupně (štípe se do určitých částí těla, kope do pevných předmětů v 

pravidelných intervalech – často přesně ve stejném pořadí) a udrží si ho po zbytek života. 

Spouštěcím faktorem může být společné ustájení s jinými hřebci, izolovaná stáj nebo frustrace 

z blízkosti klisen, se kterými však nemůže být v kontaktu (Imrichová a Starostová, 2014). 

 

Zabránit tomuto chování můžeme přemístěním koně (dál od jiných hřebců a klisen nebo 

naopak s klisnami do jednoho výběhu), změnit management ustájení, lepší vyplnění volného 

času koně. U některých koní se dá použít náhubek, který koni umožní přijímat potravu (sice 

pomaleji, ale kůň pak má méně času na stereotypní chování), případně si vybít agresi 

kousáním do náhubku, ale neumožní mu se zranit (pozor – některé koně může náhubek 

stresovat) (Imrichová a Starostová, 2014; Stachová, 2010). 

 

 

 

                2.4.5.3.2 Agresivita 

Agresivní chování patří k závažným životním projevům a jeho etologickou funkci lze rozdělit 

na 2 části: útok a útěk. Agresivní chování zajišťuje rovnoměrné rozptýlení stáda po celém 

prostoru vhodného biotopu. Zdatnost samců se měří potenciálem udržení vhodného 

potravního zdroje i místa teritoria. Není tak složité potravní zdroj nebo vhodné teritorium 

nalézt, jako si ho udržet. Konflikty a střety se řeší i vytlačením dospělých mláďat jednoho či 

druhého pohlaví z vlastního teritoria nebo jedinců, kteří v určité sociální formaci plně 

neobstáli.  Toto soustavné zřeďování počtu jedinců na malé ploše se ukázalo jako vynikající 

ochrana proti nákazám nebo parazitálním chorobám (př. u přežvýkavců proti plicním 
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hlísticím) a neméně významné je i 

zabránění devastaci potravních 

zdrojů (Veselovský, 2008). 

U koní vedou vzájemné střety 

mezi jednotlivými příslušníky k 

ustálení sociální hierarchie. 

Agresivní chování má i své 

nevýhody – zranění při 

soubojích, bojující zvířata jsou 

pro predátory mnohem nápadnější, při soubojích může dojít ke zranění nebo usmrcení 

mláďat, jedinec, který v souboji podlehl, má zhoršené šance na přežití. 

Vždy tu platí podmínka, že úspěch 

musí být vykoupen náklady a proto 

se i rivalové snaží o minimalizaci 

rizik. To často vede k ritualizaci – 

soupeři používají hrozbu a 

imponující chování, aby pak přešli 

k usmiřovacímu nebo podřízenému 

chování jednoho ze soků. U koní 

hraje značnou roli mimika (postavení ušních boltců, široce rozevřené oči, otevřená 

tlama) (Veselovský, 2008). 

 

Agrese může být u koní 

vyvolána nedostatkem potravy 

(bránění si své kupky sena) či 

životního prostoru, snahou o 

udržení si postavení ve stádě,  u 

klisen snahou ochránit hříbě, u 

hřebců (také u některých 

valachů) bojem o říjící klisny, 

obranou při ohrožení nebo 
Agresivita 

Agresivita 

Agresivita 
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reakcí na bolestivý podnět. Může však mít i zdravotní příčiny (úraz mozku, nákaza 

(vzteklina), otravy (mykotoxiny), avitaminóza (thiamin), hormony (málo tyroxinu), 

nádor hypofýzy, vaječníků nebo příčiny vyvolané prostředím (lidé, stádo, špatná 

výstroj). 

Někteří koně, kteří byli chováni izolovaně a neosvojili si správné sociální chování, 

pociťují strach, pokud jsou ve společnosti jiných koní. Může to u nich vyvolat 

stresovou (strach) nebo agresivní reakci (útok). Z této agresivity se může stát 

stereotypní chování, kterým si kůň kompenzuje frustraci a celkový stres, který zažívá. 

Kůň může zdědit dispozice k agresivnímu chování. Pokud je matka hříběte ve stádě 

vysoce postavená, je velká pravděpodobnost, že i hříbě bude dominantní. Hříbata 

extrémně agresivních matek by se měla odstavovat velmi brzy, aby "neokoukala"  

neopodstatněnou agresivitu a nezačala ji uplatňovat (je otázka, zda takovou klisnu 

plánovaně připouštět) (Dušek a kol., 2011; Burdová, 2010). 

 

 

                 2.4.5.3.3 Ostatní typy abnormálního chování 

 

Do této skupiny patří: plašení se, lekavost, vzpínání, kousání a kopání, pracovní poruchy 

jezdeckých koní - neschopnost stát při přivázání, stahování ohlávky, bránění se uzdění (př. 

zvedáním hlavy), uhýbání při sedlání nebo nasedání, nafukování při dotahování obřišníku, 

chytání otěží, protahování otěží, kousání do nohou jezdce, vzpurnost, pulování, vyhazování, 

uskakování  do strany, aj. 

Hlavní příčinou tohoto chování u koní bývá nesprávné zacházení s koněm, které u něho 

vyvolává strach. Včasným a vhodným zásahem lze toto chování mnohdy odnaučit. Nejlepším 

způsobem, jak se tomuto chování vyhnout, je prevence. Dopřát koni dostatek volného 

pohybu, kontakt s jinými koňmi a vyvážené krmivo. Problémové chování koní je často 

způsobeno i špatným a hrubým působením jezdce nebo nepadnoucí výstrojí. Pokud člověk 

svým působením způsobuje dlouhodobě koni bolest, může se stát, že k odnaučení 

problémového chování nepomůže ani jemný přístup jiného chovatele. Lepší je vždy prevence 

než léčba. 
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3. METODIKA 
 

 3.1 Metody 

 

Vlastní sledování 43 koní proběhlo v hřebčíně zaměřeném na chov anglického plnokrevníka 

pro dostihový sport a současně pro ustájení rekreačních sportovních koní a koní určených k 

chovu nebo koní na dožití. Zjištěné výsledky byly vyhodnoceny. 

 

    3.1.1 Průběh experimentu 

 

Vlastní sledování probíhalo po dobu 3 měsíců, 3x denně (10.00 – 11.00 hodin, 14.00 – 15.00 

hodin a 17.00 – 18.00 hodin) – využila jsem pomoci zaměstnanců hřebčína při záznamu dat. 

Před vlastním testováním jsem nastudovala abnormální projevy chování u koní v odborné 

literatuře a s odbornou pomocí vedoucího hřebčína jsem stanovila nejvhodnější dobu a 

intervaly sledování zvířat. 

 

Koně jsem rozdělila: 

A) do 3 skupin podle typu ustájení: 

1) boxové – koně tráví v boxu většinu dne s výjimkou práce nebo cca 1-2 hodin denně, které  

    tráví v netravnatém výběhu) 

2) kombinované – koně tráví část dne ve výběhu na pastvině, část dne v boxu 

3) pastevní – koně tráví celý den na pastvině (24/7) 

 

 B) do 4 skupin podle jejich pracovního zatížení: 

1/ lehké – práce 2-3x týdně, 1-2 hodiny, krok, krátké úseky klusu, minimálně cvalu 

2/ střední  - 3-6x týdně, 1-3 hodiny, všechny chody 

3/ těžké – dostihový trénink 

4/ bez pracovního zatížení  

 

C) do 3 skupin podle věku: 

1/ koně do 2 let 

2/ koně 3-7 let 

3/ koně 8 let a starší 
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Pro každého koně byla vypracována tabulka se základními informacemi o koni – jméno, věk, 

pohlaví, plemeno, pracovní zatížení, krmná dávka/den, typ ustájení. Dále pak zjištěné poruchy 

chování a informace, kdy se toto chování u koně vyskytuje nejčastěji. Pokud byl zjištěn 

důvod, byl tento údaj zaznamenán. Řádně vyplněné tabulky byly zpracovány v aplikacích 

Microsoft Word a Microsoft Excel. Data byla převedena do souhrnných tabulek. Původní získaná 

data i data převedená do kontingenčních tabulek jsou zobrazena graficky. Byly využívány 

především sloupcové diagramy pro přehledné porovnání hodnot. 

 

 

 

   3.1.2 Etika experimentu 

 

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

Průběh testu byl strukturován tak, aby během experimentu nedošlo ke zranění koní, ani osob 

s nimi zacházejícími a porušování pravidel wellfare. 

 

 

 

4. VÝSLEDKY 
 

V níže uvedeném diagramu jsou prezentovány výsledky pozorování stereotypního chování u 

jednotlivých skupin koní členěných podle intenzity pracovní zátěže. 

 

 

Z diagramu je zřejmé, že se stereotypní chování projevuje nejčastěji u skupiny koní s těžkým 

stupněm zatížení (33,3%). Důvodem může být denní režim koní, kdy tráví většinu času o 

samotě v boxu a chybí jim sociální kontakt s jinými koňmi. Naopak nejnižší výskyt 

stereotypií bylo zaznamenáno u koní se středním stupněm zátěže (7,69%). Domnívám se, že 

tento výsledek může být ovlivněn jistou nepravidelností v denním režimu rekreačních 

jezdeckých koní. 
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Diagram č. 1 -  Četnost výskytu stereotypního chování z hlediska pracovního využití koní 

 

 

 

Z diagramu č. 2 je zřejmé, že se stereotypní chování projevuje nejčastěji u skupiny koní s 

boxovým ustájením (33,3%). I v tomto případě se domnívám, že důvodem je nedostatečný 

sociální kontakt mezi zvířaty, nedostatek vnějších podnětů v kombinaci s vysoce 

koncentrovanou krmnou dávkou. 

Naopak nejnižší výskyt stereotypií jsem zaznamenala u koní s pastevním odchovem (8,33%). 

Tento výsledek je dle mého úsudku zapříčiněn tím, že pastevní odchov je pro koně 

nejpřirozenějším způsobem chovu. 

 

 
Diagram č. 2 -  Četnost výskytu stereotypního chování z hlediska typu ustájení 
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Z diagramu č. 3 vyplývá, že nejvyšší četnost stereotypního chování je u poslední věkové 

skupiny (8 let a starší) – 30%. Domnívám se, že důvodem může být nedostatek řízené aktivní 

činnosti koní a dostatek krmiva. Tito koně mají za sebou často aktivní minulost, z níž si nesou 

nežádoucí naučené chování, které je v současnosti těžko ovlivnitelné.  

Nejnižší výskyt stereotypního chování byl zaznamenán u skupiny koní do 2 let věku (0%). 

Usuzuji, že to může být způsobeno jejich nízkým věkem, kdy nejdelší období odchovu hříběte 

je realizováno na pastvinách a následný přechod do pracovního zatížení koní je postupný. 

 

 

 
Diagram č. 3 -  Četnost výskytu stereotypního chování z hlediska věku koní 

 

 

 

 

 

 

Z diagramu č. 4 vyplývá, že nejčastěji zjištěnými poruchami chování u koní je tkalcování a 

klkání (22%), dalším velmi častým stereotypním chováním je chůze v boxu, manéžové 

pohyby a hrabání (13%), ostatní typy stereotypního chování byly zaznamenány jen 

individuálně (po 6ti% případů). 
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Diagram č. 4 -  Porovnání četnosti jednotlivých typů stereotypního chování u sledované  

                       skupiny koní 

 

 

 

5. DISKUZE 
 

Na základě mého šetření jsem došla k závěru, že podmínky ustájení koní ve sledovaném 

objektu nejsou zcela ideální. Při sledování skupin koní jsem zjistila, že značná část jedinců 

vykazuje abnormální chování jen v určitých situacích – např. oddělení od skupiny koní, v 

době před předpokládaným krmením, ve výběhu - pokud je tam jedinec držen o samotě, 

hrabání nebo kopání, které má funkci prosby o pozornost nebo pamlsek od člověka. U 

určitých koní je náprava problémového chování složitější, neboť si toto chování osvojili již v 

minulosti (u jiného chovatele) a v případě koní v intenzivním tréninku (těžký stupeň zátěže) 

nelze zajistit zcela přirozené podmínky chovu.  

V těchto případech bych navrhla obohacení stájového prostředí o různé typy hraček pro koně 

(míče, závěsné hračky, plnící hračky), sítě na seno (nutí koně vytahovat seno postupně po 

menších soustech – krmení mu zabere více času) nebo rozmístění sena na více míst v boxu, 

úpravu přepážek mezi boxy (aby koně měli umožněn sociální kontakt s jinými jedinci), 

obohatit život koní (pestřejší střídání činností během dne, častější střídání pobytu v boxu a ve 

výběhu). 
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6 ZÁVĚR 
 

Z celkového počtu 43 koní vykazovalo jeden nebo více typů stereotypního chování 10 koní, 

tj. 23,26%, 33 koní nevykazovalo žádné známky stereotypního chování, tj. 76,74%. 

 

K dosažení cíle výzkumu byly stanoveny tyto hypotézy: 

H 1: Stereotypní chování se vyskytuje častěji u intenzívně pracovně vytížených koní. 

Na základě zjištěných údajů byla hypotéza potvrzena. Nejvyšší výskyt projevů stereotypního 

chování byl zaznamenán u dostihových koní v intenzívním tréninku – 33,3%  a nejnižší 

výskyt projevů stereotypního chování pak u jezdeckých koní s lehkým pracovním zatížením. 

 

H 2: Věk koní má vliv na výskyt stereotypního chování 

Na základě zjištěných údajů byla hypotéza potvrzena. Nejvyšší výskyt projevů stereotypního 

chování byl zaznamenán u věkové skupiny (8 let a starší) – 30%. Nejnižší výskyt 

stereotypního chování byl zaznamenán u skupiny koní do 2 let věku (0%). 

 

H 3: Stereotypní chování se vyskytuje v menší míře, pokud je kůň ve společnosti jiných   

         zvířat. 

Na základě zjištěných údajů byla hypotéza potvrzena. Nejnižší výskyt projevů stereotypního 

chování byl zaznamenán u koní, kteří jsou chováni pastevním odchovem (8,33%), kde mají 

přirozené podmínky pro rozvoj sociálního chování, naopak nejvyšší výskyt u koní v boxovém 

ustájení (33,3%), kde jsou koně izolovaní a mají jen malý kontakt s jinými jedinci. 

 

H 4: Krmení jádrem podporuje stereotypní chování koní. 

Na základě zjištěných údajů byla hypotéza potvrzena. Výsledek není zcela jednoznačný – u 

dostihových koní se hypotéza potvrdila s ohledem na nejvyšší přijímanou energetickou 

hodnotu krmiva, ale je možné, že výsledek je zkreslený u koní ze  III. skupiny (bez 

pracovního zatížení – většinu této skupiny tvoří starší koně, kteří v mládí byli aktivně 

pracovně využíváni (dostihoví, jezdečtí koně) a stereotypní chování, které se u nich vyskytuje, 

vzniklo s velkou pravděpodobností právě v tomto období jejich života). 

 

H 5:  Typ ustájení má vliv na výskyt stereotypního chování 

Na základě zjištěných údajů byla hypotéza potvrzena.  Nejvyšší výskyt projevů stereotypního 

chování byl zaznamenán u dostihových koní v intenzívním tréninku, kteří jsou chováni v 
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boxovém ustájení – 33,3%  a nejnižší výskyt projevů stereotypního chování pak u koní s 

pastevním odchovem – 8.33%. 
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8. SEZNAM PŘÍLOH 
 

  

 8.1 Příloha 1 – Tabulky (zjištěné údaje o sledovaných koních) 

 

 
Vysvětlivky k tabulkám: 

 

Pohlaví: K – klisna, H – hřebec, V – valach 

Plemeno:  A1/1 – anglický plnokrevník, ČT – český teplokrevník 

Krmná dávka/den:   J – jadrné krmivo     M - müsli      S – seno  P - pastva 

Typ ustájení:  B – boxové      K – kombinované PO – pastevní odchov 

Typ pracovního zatížení:  L – lehké S – střední T – těžké BZ – bez zatížení 

 

 

                               

Tabulka č. 1 – I. skupina sledovaných koní 

 

 

 Kůň Věk Pohlaví Plemeno Krm. 

dávka/den 

Typ 

ustáj. 

Prac. 

zatíž. 

Abnormální chování 

+ komentář 

1. D1 4 V A1/1 3xJ, M 

2xS 

B T _____ 

2. D2 3 V A1/1 3xJ, M 

2xS 

B T _____ 

3. D3 4 V A1/1 3xJ, M 

2xS 

B T tkalcování (před 

předpokládaným krmením), 

ve výběhu manéžové 

pohyby (je tam sám) 

4. D4 7 K A1/1 3xJ, M 

2xS 

B T klapání pysky, houpání 

řetězem 

5. D5 4 K A1/1 3xJ, M 

2xS 

B T tkalcování, žvýkání dřeva, 

kopání (často k vynucení 

pozornosti nebo před 

předpokládaným krmením) 

6. D6 5 K A1/1 3xJ, M 

2xS 

B T _____ 

7. D7 2 K A1/1 3xJ, M 

2xS 

B T _____ 

8. D8 2 K A1/1 3xJ, M 

2xS 

B T _____ 

9. D9 7 K A1/1 3xJ, M 

2xS 

B T _____ 
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Tabulka č. 2 – II. skupina sledovaných koní 

 

 

 Kůň Věk Pohlaví Plemeno Krm. 

dávka/den 

Typ 

ustáj. 

Prac. 

zatíž. 

Abnormální 

chování + 

komentář 

1. JK1 9 V ČT 2xJ, 2xS K S ------ 

2. JK2 5 V ČT 2xJ, 2xS K S ------ 

3. JK3 6 V ČT 2xJ, 2xS K S ------ 

4. JK4 7 V A1/1 2xJ, 2xS K L ------ 

5. JK5 13 K A1/1 2xJ, 2xS K L ------ 

6. JK6 11 K A1/1 2xJ, 2xS K L klkání (začala s tím jako 

dostihová, hlavně v 

zimě) 

7. JK7 16 V ČT 2xJ, 2xS K L hrabání (fce prosby – jen 

v boxu po příchodu 

člověka) 

8. JK8 8 V A1/1 2xJ, 2xS K L ------ 

9. JK9 17 K ČT 2xJ, 2xS K S ------ 

10. JK10 9 V ČT 2xJ, 2xS K S ------ 

11. JK11 17 H A1/1 2xJ, 2xS K L ------ 

12. JK12 7 K ČT 2xJ, 2xS K S hrabání, manéž. pohyby 

(jen když není s jinými 

koňmi) 

 

 

Tabulka č. 3 – III. skupina sledovaných koní 

 

 Kůň Věk Pohlaví Plemeno Krm. 

dávka/den 

Typ 

ustáj. 

Prac. 

zatíž. 

Abnormální 

chování + komentář 

1. CH1 23 V A1/1 2xJ, 2xS K BZ ------ 

2. CH2 9 K A1/1 2xJ, 2xS K BZ klkání (začala s tím jako 

vysoko březí, pak po 

odstavu, častěji v zimě, 

klká s oporou, i ve 

výběhu) 

3. CH3 15 K A1/1 2xJ, 2xS K BZ klkání (v boxu, v zimním 

období i ve výběhu i bez 

opory) 

4. CH4 23 K A1/1 2xJ, 2xS K BZ ------ 

5. CH5 2 K ČT 2xJ, 2xS K BZ ------ 

6. CH6 4 V A1/1 2xJ, 2xS K BZ ------ 

7. CH7 8 V ČT 2xJ, 2xS K BZ tkalcování 

(nepravidelnost – před 

předpokládaným 

krmením, když chybí 

kontakt s jinými koňmi) 

8. CH8 11 K A1/1 2xJ, 2xS K BZ ------ 

9. CH9 7 K ČT 2xJ, 2xS K BZ ------ 

10. CH10 25 K A1/1 2xJ, 2xS K BZ ------ 
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Tabulka č. 4 – IV. skupina sledovaných koní 

 

 

 Kůň Věk Pohlaví Plemeno Krm. 

dávka/den 

Typ 

ustáj. 

Prac. 

zatíž. 

Abnormální 

chování + komentář 

1. PJ1 10 K ČT P PO S ------ 

2. PJ2 11 K ČT P PO S ------ 

3. PJ3 5 K A1/1 P PO S ------ 

4. PJ4 7 V ČT P PO S ------ 

5. PJ5 4 V ČT P PO L ------ 

6. PJ6 18 K ČT P PO L ------ 

7. PJ7 17 K ČT P PO L ------ 

8. PJ8 9 V ČT P PO L agresivita (zkažený už 

jako mladý, pokus o 

odnaučení byl marný) 

9. PJ9 5 V A1/1 P PO L ------ 

10. PJ10 7 K ČT P PO S ------ 

11.  PJ11 5 K ČT P PO S ------ 

12. PJ12 6 K ČT P PO S ------ 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky k tabulkám: 

 

Pohlaví: K – klisna, H – hřebec, V – valach 

Plemeno:  A1/1 – anglický plnokrevník, ČT – český teplokrevník 

Krmná dávka/den:   J – jadrné krmivo     M - müsli      S – seno  P - pastva 

Typ ustájení:  B – boxové      K – kombinované PO – pastevní odchov 

Typ pracovního zatížení:  L – lehké S – střední T – těžké BZ – bez zatížení 

 


