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Abstrakt 

Ve své práci Vás nejdříve seznámím s vývojem koně. Poté následuje anatomie a 

fyziologie. Dále popíšu hlavní části koňského těla a dozvíte se, čím se koně od sebe liší. 

Dočtete se o koňských zbarveních a znacích na těle. Dozvíte se spoustu zajímavých 

informací o koňských smyslech. Práce je zakončena chováním koní a dočtete se, jak 

snadno rozeznáte základní nálady koně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astratto 

Il mio lavoro e dedicato ai cavalli.Vi informero della loro evoluzione, della loro anatomia 

e fisiologia. Potete leggere sulla colorazione deimanti di cavalli e su di macchie (non solo 

bianche) sul loro corpo. Verrete informati sul carattere e sulla inteligenza dei cavalli. 

Questo lavoro e concluso con i stati d´animo dei cavalli. Potete leggere tante 

innformazioni interessanti. 
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ÚVOD 

Jako téma své absolventské práce jsem si vybrala koně, protože jsou to moje nejoblíbenější 

zvířata. Jezdeckému sportu se věnuji už dlouho, velmi jsem si jej oblíbila a ráda bych Vás 

seznámila s koňmi samotnými. Dozvíte se, jak funguje tělo koně, podle čeho koně 

rozlišujeme, přiblížím vám koňskou řeč, komunikaci a spoustu dalších věcí… Věřím, že se 

dozvíte spoustu zajímavých informací. Cílem práce je přiblížit Vám, čtenářům, tohle 

úchvatné zvíře. Ukážu Vám jeho silné stránky i slabiny. Doufám, že se Vám bude práce 

líbit a že najdete v koních a jezdectví stejné zalíbení jako já. Příště se třeba potkáme na 

kolbišti. 
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1 VÝVOJ  

1.1 Condylanthra 

Za prapředka všech kopytníků je považována Condylanthra. Vědci se domnívají, že žila na 

Zemi už před 75 miliony lety. Condylanthra měla na každé noze pět prstů s velmi silnými 

rohovitými drápy. Více informací není známo.  

 

 

1.2 Hyracoterium (Eohippus) 

První vývojové stádium koně, které se na zemi objevilo před 60 miliony lety se nazývá 

Hyracoterium. První fosílie byla objevena v Anglii paleontologem Richardem Owenem 

roku 1841. Jelikož se nejednalo o kompletní kostru, spletli si vědci předchůdce koně 

s damanem (latinsky Hyrax) a podle něj dostal název Hyracoterium, tedy zvíře podobné 

damanovi. 

Hyracoterium měřilo okolo 40 centimetrů v kohoutku a mělo klenutý hřbet. Nevážilo více 

než 6 kilogramů a žilo v pralesích. Mělo na předních končetinách čtyři prsty a na zadních 

končetinách tři. Všechny prsty byly chráněny silnou vrstvou rohoviny. Za prsty měli malý 

nášlapný polštářek. Byl podobný tomu, který dnes mají na tlapkách psi. Podle některých 

odborníků je zbytkem tohoto polštářku „ostruha“ na zadní straně spěnkového kloubu. Oči 

ležely skoro ve středu hlavy, umožňovaly tak zvířeti detailní vidění. Hyracoterium mělo 

Obrázek 1 - Pravděpodobná podoba condylarthry 
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nízké stoličky umožňující žvýkání jemných listů. Srst byla údajně hnědošedá s bílými 

skvrnami. 

1.3 Mesohippus 

Měřil okolo 50 centimetrů v kohoutku, měl stále klenutý hřbet, ale počet prstů se snížil na 

tři na předních i zadních končetinách. Začaly se u něj objevovat náznaky řezáků a špičáků. 

Mesohippus byl rychlejší než Hyracoterium, měl delší končetiny, krk, hlavu a oči výše 

postavené a víc po stranách hlavy. Na srsti už nebyly patrné bílé skvry, zato bylo zvíře celé 

hnědošedé. Tyhle změny naznačůjí převrat k více aktivnímu způsobu života. Pro 

Mesohiipa byla důležitá ochrana, včasný únik a sledování nepřátel. 

1.4 Meryhippus 

Ještě nepřímý předchůdce dnešního koně (Equus), přesto vykazující mnoho pokročilých 

znaků. Meryhippus měřil okolo jednoho metru, pořád měl tři prsty, ale jelikož našlapoval 

jen na jeden, zbylé dva prsty zakrněly. Delší krk umožňoval zvířeti pastvu na krátkém 

porostu a bylo schopno zvedat hlavu do takové výšky, ze které měl dobrý rozhled. Tvar 

lebky a posazení očí po stranách hlavy potvrzují, zvětšující se zorné pole po stranách a 

zhoršující se vidění dopředu. Zuby se čím dál více zvětšovaly a byly již chráněné 

sklovinou. Zvíře lépe trávilo a bylo schopné žrát tužší rostliny. Vyklenutý hřbet vymizel, 

trup získal tvar a spolu s dlouhými končetinami dovolovalo zvířeti rychlejší běh. 

Meryhippus měl velmi bystré smysly a byl vnímavý.  
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1.5 Pliohippus 

Před 6 miliony lety se z Meryhippa vyvinul Pliohippus, nejpodobnější dnešnímu koni. 

Dorůstal výšky větší než jeden metr a měl plně vyvinutý chrup býložravce, určený pro 

spásání trávy. Měl osvalené dlouhé končetiny s jedním prstem a s dokonale vyvinutým 

kopytem. Ostatní zakrnělé prsty pokrývala kůže a postupně se stále víc a víc zmenšovaly. 

Pliohippovi jsou velmi podobné dnešní zebry, osli, mezci a muly.   

1.6 Equus (Equus caballus) 

Dnešní moderní kůň. Equus caballus v překladu znamená Kůň kůň, jedná se však o název 

koně domácího.  

Obrázek 2 – Hlavní vývojová stádia koně 
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Dnešní kůň má dlouhý štíhlý trup, ladný dlouhý krk, dlouhou hlavu zakončenou velkým 

pyskem a širokými nozdrami. Oči posazené po stranách lebky umožňují koni vidět každým 

okem jiný obraz, vidí vše kolem sebe, nevidí za sebe a před ním se oči sbíhají. Silné dlouhé 

končetiny umožňují rychlý běh. Velká kopyta tlumí náraz a jsou velmi důležitou částí těla. 

Kůň má tři základní chody: krok, klus a cval. Liší se nohosledem, všechny jsou ale 

elegantní a energické. Šíji zdobí hříva a záď ocas. Obojí jsou pro koně důležité, hlavně 

v létě, když potřebují něčím zahnat otravný hmyz. Výška záleží na plemenu koně.   

Obrázek 3 – Kůň jak ho známe dnes 
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2 Anatomie koně 

2.1 Kosterní systém 

Tělo koně se skládá přibližně z 205 kostí (minimálně 201 a maximálně 209), některé kosti 

však s narůstajícím věkem srůstají a další odlišnosti kostí jsou dány buď geneticky nebo 

plemenem. 

2.1.1 Lebka 

Lebka koně má cca 34 kostí. Změna nastává mezi klisnami a hřebci (popř. valachy), 

většině klisnám nerostou špičáky, můžou však nastat výjimky.  

Mezi hlavní kosti lebky patří: týlní kost, temenní kost, mezitemenní kost, čelní kost, 

očnicová jamka, slzná kost, jařmová kost, nosní kost, horní čelist, dolní čelist, spánková 

kost, čelistní kloub a další.   

Obrázek 4 – Popis koňské lebky 
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2.1.2 Zuby 

Zuby koně se vyvíjí až po narození. Ve dvou týdnech věku má hříbě 16 zubů, tedy čtyři 

mléčné řezáky (tzv. „klíšťky“) a 12 mléčných třenových zubů (premoláry). Ve čtyřech 

týdnech věku má hříbě 20 zubů, osm mléčných řezáků (čtyři „klíšťky“ a čtyři „střeďáky“) 

a 12 mléčných třenových zubů. V šesti měsících věku má odstávče 24 zubů, 12 mléčných 

řezáků, 12 mléčných třenových zubů a můžou narůst vlčí zuby (více informací o vlčích 

zubech se dozvíte v dalším článku). V jednom roce má roček 28 zubů, 12 mléčných 

řezáků, 12 mléčných třenových zubů a začínají se prořezávat první trvalé stoličky (molár). 

Ve dvou letech má dvouletek 32 zubů, 12 mléčných řezáků, 12 mléčných třenových zubů a 

prořezávají se druhé trvalé stoličky. Zhruba v půlce třetího roku vypadají zvířeti čtyři 

mléčné řezáky (tzv. „klíšťky“) a nahradí je čtyři trvalé. Dále vypadnou čtyři mléčné 

třenové zuby a nahradí je osm trvalých, počet stoliček zůstává. V půlce čtvrtého roku 

vypadnou zbylé čtyři mléčné řezáky (tzv. „střeďáky“) a nahradí je čtyři trvalé. Vypadnou i 

zbylé čtyři mléčné třenové zuby, rovněž budou nahrazeny trvalými a prořezávají se čtyři 

trvalé stoličky. V půlce pátého roku koni vypadnou poslední krajní mléčné řezáky a 

nahradí je trvalé. Třenové zuby a stoličky zůstávají stejné. Od sedmého roku se koni zuby 

nemění, začínají se objevovat Galvaynovy rýhy na dásních. Do 12 let se ohladí všechny 

třecí plošky na řezácích. Od 20 let můžou začít zuby vypadávat. Od 25 let Galvaynovy 

Obrázek 5 – Popis zubů 
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rýhy mizí a zuby bývají obroušené až k dásni. Od 30 je nutnost krmit koně speciální 

stravou, upravenou pro koně s obroušenými a chybějícími zuby.   

2.1.3 Vlčí zuby 

Vlčí zub (latinsky Dens lupinius) se u savců často vyskytuje, u koně ale postupem času 

zakrněl a nyní je nežádoucí, především když se při práci požívá udidlo. Jedná se o první 

molár (čili první stolička), roste cca 24 % klisnám a 15 % hřebcům (nebo valachům). Do 

tří let věku nemá kořen a jelikož roste v místě, kde má kůň udidlo, musí se co nejdříve 

vytrhnout. Pokud se v hubě ponechá, nastanou problémy s přilnutím, ohýbáním, se záněty  

 

 

a bolestí dásní a následujícím příjmem potravy, kůň je nevrlý a odmítá spolupracovat.   

2.1.4 Páteř 

Páteř má cca 51 až 57 obratlů. Sedm z nich se nachází v krku, první dva nesou, stejně tak 

jako u člověka, název nosič (atlas) a čepovec (axis). Hrudník má 17 až 19 obratlů (některé 

můžou časem srůst). Pět až šest bederních obratlů obratlů. Pět srostlých křížových obratlů 

a 15 až 20 ocasních obratlů. Ocasní obratle nesrůstají, každý kůň se může narodit s různým 

počtem.  

Obrázek 6 – Jak vlčí zub (červený) zavazí udidlu (modré) 

v hubě koně 
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2.1.5 Žebra 

Koně mají 36 až 38 žeber, tedy 18 až 19 párů. Vyjímkou jsou Arabští plnokrevníci, kteří 

mají o jeden pár žeber méně, tedy 34 žeber což odpovídá 17 párům. 

 

2.1.6 Přední a zadní končetiny 

Končetiny koně mají 80 kostí, 20 na každou z nich. Mezi hlavní kosti přední končetiny 

patří: ramenní kloub, ramenní kost, loketní kost, vřetenní kost, loketní kloub, karpus 

(koňské „koleno“ a lidské zápěstí), karpální kloub, zápěstní kůstka, spěnková kost (lidský 

prst), korunková kost, střelková kost, kopytní kloub a kopytní kost (lidský nehet). Mezi 

hlavní kosti zadní končetiny, kromě některých již zmíněných, patří ještě stehenní kost, 

holenní kost, lýtková kost, hlezno, bodcová kost, zadní holenní kost a sezamské kůstky. 

2.1.7 Kopyto 

Koňské kopyto můžeme rovněž rozdělit na několik částí. Z venku na: korunku (neboli 

koronální linii), kopytní stěnu, patku a špičku kopyta. Ze spodu na: střelku, bílou čáru, 

nosný okraj, rozpěrku, chodidlo a chodidlový okraj. Kopyto je velmi podobné lidskému 

nehtu. Neustále roste a fyzickou námahou se obrušuje. Kopyta koně se musí denně čistit a 

prohlížet, zda-li v něm není zaražený např. kamínek, nekrvácí nebo nejeví další příznaky 

nemoci. Kopyta koně by měla být jednou za šest až osm týdnů obroušena, případně 

okována zkušeným kovářem. Zhruba jednou do týdne by se kopyta měla mazat speciálními 

výživovými a ochrannými oleji či mastmi. Zdravá kopyta jsou jednou z nejdůležitějších 

věcí u koně.  

Obrázek 8 – Popis kopyta ze 

spodní strany 

Obrázek 7 – Popis kopyta zevnitř a z vnější 

strany 
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V koňském těle najdeme samozřejmě taky lopatku, kyčelní kost, pánev a sedací hrbol.   

 

 

Obrázek 9 – Popis koňské kostry 
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2.2 Orgány 

Kůň, jako spousta dalších savců, má velmi podobné orgány jako člověk. Vesměs mají 

stejnou funkci, ale liší se tvarem a velikostí.  

Mezi nejdůležitější orgány patří: vzdušný vak, hltan, hrtan, průdušnice a průdušky, srdce, 

plíce, plicní tepna, jazyk, bránice, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo, játra, slezina, 

konečník, řitní otvor, močovody a močový měchýř, u hřebců varlata, nadvarlata a 

chámovody, pánevní část společných cest močových a pohlavních a samozřejmě mozek s 

míchou. 

Obrázek 10 – Popis hlavních orgánů koně 
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2.3 Svaly, vazy a šlachy 

Přestože není kůň stavěný na nošení váhy, můžeme díky skvělé spolupráci vazů horní linie 

a svaly přece jen jezdit.  

Nejdůležitějšími vazy v koňském těle jsou: šíjový vaz, nadtrnový vaz a mezitrnové vazy. 

Mezi nejdůležitější svaly koně patří: žvýkací sval, schylovač dolní čelisti, zvedač hlavy, 

řemenovitý sval, kápovitý sval (neboli „kohoutek“), deltový a trojhlavý pažní sval, 

povrchové prsní svaly, nejširší hřbetní sval, vnější břišní sval, napínač široké povázky, 

dvojhlavý stehenní sval, pološlašitý sval, natahovače prstu a zápěstí, vnitřní prsní sval a 

povázka beder a hrudníku. Práci těchto svalů můžeme jasně vidět ve všech chodech koně 

(pokud není tlustý nebo klisna březí, za těchto okolností jsou vidět především jen svaly na 

končetinách). Osvalení koně je pro jízdu a jinou práci velmi důležité. Pokud budete po 

netrénovaném či dokonce zanedbávaném koni z ničeho nic požadovat velkou fyzickou 

aktivitu, může dojít k mnoha komplikacím, úrazům a nemocem. 

Hlavní šlachy jsou: šlacha hlubokého a povrchového ohýbače prstů, šlacha natahovače 

prstu a Achillova šlacha.   
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Obrázek 11 – Popis hlavních koňských svalů 
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2.4 Zajímavosti 

Všimněte si, že stejně jako člověk má kůň umístěné orgány trávící soustavy v druhé 

polovině těla. Srdce mezi ramenními a loketními klouby. A ty nejdůležitější orgány jsou 

chráněny hrudním košem. Na rozdíl od člověka, nemůže ale kůň zvracet. Koňský jícen na 

rozdíl od lidského se připojuje k žaludku ve velmi ostrém úhlu, a jsou odděleny 

"záklopkou", díky níž je trávící trakt jednosměrný. Takže se obsah žaludku zpět do jícnu 

nedostane. Navíc nemá kůň dostatečný dávící reflex. 

Další zajímavostí je tzv. „zamykání kloubů“. Aby mohl kůň spát s použitím minimální 

svalové aktivity využívá svůj statický aparát, reciproční systém a „zamykací“ kolenní 

kloub. Šlachy a vazy statického aparátu stabilizují všechny klouby předních končetin a 

korunky se spěnkami zadních končetin, váha spícího koně je tedy podepřena rovnýma 

nohama. Reciproční systém zadních nohou (soubor sladěných svalů mezi „kolenem“ a 

hleznem) „zamkne koleno“ a „zamkne“ tudíž i hlezno. Když potom kůň přenese na danou 

nohu svou váhu, druhá noha odpočívá opřená špičkou kopyta o zem. To je jeden ze znaků, 

podle kterých poznáme, zda zvíře odpočívá či ne.  

 Obrázek 12 – Reciproční systém a zámek 

kolene 

Obrázek 13 – Statický aparát 
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Díky stavbě těla a podpůrnosti kosterního systému jsou koně schopni nést na hřbetě zátěž. 

Hmotnost zátěže by však neměla přesahovat 20 % hmotnosti koně. Samozřejmě čím 

silnější kostru kůň má, tím více unese a naopak. Jak je na tom kůň se sílou kostí můžeme 

zjistit změřením obvodu holeně na přední končetině pod karpem. Průměrný obvod holeně 

jezdeckého koně o hmotnosti 550 kilogramů je 22 centimetrů. 

3 FYZIOLOGIE 

3.1 Části těla 

Mezi hlavní části koňského těla patří: týl, čelo, oči, huba, jugulární rýha, šíje, hříva, prsa, 

plece, ramena, karpály, předloktí, kaštánky (kožní výrůstky na vnitřní straně předloktí a 

holení), kopyta, kohoutek, hřbet, břicho, bedra, záď, kyčel, kořen ocasu, ocas, slabiny, 

koleno, bérce, hlezna, holeně, ostruhy, spěnky a korunky.   

Obrázek 14 – Popis částí těla koně 
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3.2 Nikdo není stejný  

Stejně jako na světě nenajdete dva stejné lidi, dvě stejné zebry ani dvě stejná vejce, 

nenajdete na světě dva stejné koně. Liší se především anatomií, tedy tvarem jednotlivých 

částí těla, barvou srsti, povahou a schopnostmi. Fyzický vzhled ale zaujme nejdřív ze 

všeho a o koni ledacos vypoví. 
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3.2.1 Tvary hlavy 

Koně můžou mít různé tvary hlav. Nejrozšířenější je tvar rovný. Je to nejrozšířenější tvar 

hlavy, nejčastěji jej můžete vidět u teplokrevníků, tedy například u hannoverských, 

oldenburských a kanadských koní. Polo klabonosý a klabonosý tvar hlavy mají především 

chladnokrevníci, huculové, norici, zkrátka všechna "těžká" nebo drezurní plemena. 

Klínovitou hlavu mají hlavně americká plemena jako quarter horse (QH) nebo american 

paint horse (APH). Ovčí tvar hlavy mají především appaloosy. Nejladnější tvar je štičí. 

Hlavními představiteli se štičí hlavou jsou arabší plnokrevníci, můžete ho ale vidět i u 

velšských poníků, morganů a hackney poníků. Volskou hlavu můžete vidět u koně 

převalského a babskou u nemocných, hubených a podvyživených koní.   

3.2.2 Typy uší 

Nejběžnější typ uší jsou kravské uši. Po kravských uších bývají velmi časté zaječí uši. 

Méně časté jsou myší uši, které mají především poníci. Nejošklivějším typem jsou prasečí 

uši.  

 

Obrázek 15 – Typy krků 

koně 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

25 

3.2.3 Tvary krku  

Tvar krku souvisí s tvarem hlavy. Kůň s rovnou hlavou mají většinou rovný nebo mírně 

klenutý krk. Koně s polo klabonosou a klabonosou hlavou mívají mohutný, macatý a  

 

"kulatý" krk. Poníci s těmito hlavami mají spíše krátký, prasečí krk. Koně s elegantní, štičí 

hlavou mají štíhlý, ladně nošený labutí krk. Koně s babskou hlavou mají většinou hubený, 

jelení a nízko nasazený krk. Koně s volským a ovčím tvarem hlavy mívají nízko nasazení a 

mírně klenutý krk. Některá plemena, například achaltekinští koně mají husí krk. Jedná se o 

nejméně rozšířený typ krku.   

3.2.4 Typy hřív a ocasů 

Kvalita žíní v hřívě a ocasu závisí na zdravotním stavu a věku koně. Mladí koně mají 

kvalitnější hřívu než staří. Je-li kůň pravidelně odčervený, nemá žádné parazity, kožní 

nemoci, vyrážky, alergie a přijímá vyváženou stravu, bude mít o hodně krásnější a 

zdravější žíně, než zanedbaný kůň. Objem hřívy a ocasu je u každého koně různý, hodně 

však záleží jakého je plemene. Sportovní koně mívají hřívu a ocas kvůli aerodynamice 

kratší. Výstavním, přehlídkovým a drezurním koním s oblibou nechávají majitelé narůst 

Obrázek 16 – Typy krků 
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dlouhé žíně. Na významné události je různými způsoby zaplétají, vlní a zdobí. Z koní se 

tak stávají překrásné chodící klenoty. Hříva ani ocas by se neměly přehnaně stříhat ani by 

neměly být dlouho zapletené. Slouží koni jako zbraň proti otravnému hmyzu. 

3.2.5 Tvary trupu 

Tvary trupu se dělí jen na krátké, střední a dlouhé. Krátký hřbet mají především poníci a 

drezurní plemena jako například paso fino colombiano nebo andaluští koně. Střední hřbet 

chladnokrevní koně, huculové a norici. Dlouhý hřbet můžete jasně vidět u dostihových a 

skokových koní. Samozřejmě existují i výjimky u určitých plemen. Samozřejmě existují 

koně s štíhlým, vyhublým, tlustým, a svalnatým trupem. U klisen bychom neměli 

zaměňovat březost s tloušťkou. Tlustý kůň je tlustý i v jiných částech těla, kdežto březí je 

kůň jen v zadní části trupu.  

3.2.6 Postavení končetin 

Postavení končetin je buď geneticky dané, způsobené špatným stavem kopyt nebo 

způsobené nějakou nemocí či úrazem. Nejčastější je pravidelný a kozlí postoj. Spousta 

koní mívá i rozevřený postoj a zadní končetiny se rozbíhají. Postavení končetin bychom 

měli umět bez problému rozeznat, jelikož jsou snadno zaměnitelné s nějakou nemocí. 

3.2.7 Tvary zádě a typy ocasů 

Tvar zádě souvisí s postavením ocasu a s věkem koně. Nejrozšířenější je melounovitá záď, 

mívají ji mladí a sportovní koně. Štěpenou záď můžete vidět především u chladnokrevných 

Obrázek 17 – Typy zádí 
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koní. Střechovitou záď mívají méně osvalení koně, je druhá nejběžnější po melounovité 

zádi. Hrbolatou záď mají především staří, vyhublí a podvyživení koně. Na této zádi bývají 

velmi zřetelně vidět kosti. Vysoko nasazený ocas mají především plnokrevníci, nejjasněji 

bývá vidět u arabských plnokrevníků. Bažantí ocas mívají často dostihoví koně. Nízko 

nasazený ocas můžete vidět u chladnokrevníků a poníků. S nakřivo neseným ocasem se 

může narodit jakýkoli kůň, není však příliš rozšířený. Myší ocas mají někteří 

chladnokrevní koně, u teplokrevníků, plnokrevníků a poníků bývá důsledkem nějaké 

nemoci. Koně s takovým ocasem můžete vidět například na hradech a zámcích, na 

malbách i dobových fotografiích. Lidé tak koním dříve zastřihávali ocasy úmyslně, dnes je 

to už zakázané. 

  

 

3.3 Zbarvení koní 

Každé plemeno má svou paletu barev. Zbarvení závisí na věku a prostředí, ve kterém se 

zvíře vyvíjelo. Mezi nejrozšířenější zbarvení v Evropě patří: hnědák, světlý hnědák, tmavý 

hnědák, černý hnědák, vraník, bělouš, grošák (neboli šiml), vybělující bělouš, červený 

bělouš, černý bělouš, hnědý bělouš, ryzák, tmavý ryzák, játrový ryzák, černý ryzák, světlý 

ryzák, palomino (neboli isabela), pstružák, cremello, myšák, plavák, smíšený bělouš, gra, 

brunblakk, gulblakk, rodblakk, ulsblakk, samozřejmě se vyskytují i albíni.  

Jelikož v Americe převládají westernová plemena, najdeme tam hlavně tyto zbarvení: bay 

blanket, bay few spots, bay leopard, bay snowflake, bay spotted blanket, black leopard, 

Obrázek 19 – Typy ocasů 
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black snowflake, black sorrel blanket, black sorrel spotted blanket, black spotted blanket, 

chesnut few spots, dark bay blanket, dark bay spotted blanket, dun blanket, dun spotted 

blanked, few spot, hnědák overo, hnědák tovero, hnědák tobiano, myšák tobiano, palomino 

blanket, palomino spotted blanket, palomino overo, palomino tovero, palomino tobiano, 

plavák overo, plavák tobiano, ryzák overo, ryzák tovero, ryzák tobiano, smíšený bělouš 

tobiano, sorrel blanket, sorrel leopard, sorrel snowflake, sorrel spotted blanket, tmavý 

hnědák tobiano, vraník overo, vraník tovero, vraník tobiano, černý hnědák tovero, černý 

hnědák tobiano, černý hnědák overo, černý ryzák overo, černý ryzák tovero, černý ryzák 

tobiano a červený hnědák overo.  

3.4 Barevné znaky na těle 

3.4.1 Vrozené znaky 

Vrozené nebo-li geneticky dané znaky má kůň na těle už od narození. Jedná se především 

o bílé znaky na hlavě, končetinách, ale může se sem tam objevit i malá skvrna na jiné části 

těla. Některá plemena mají i úhoří pruh. Jedná se o tmavou čáru, táhnoucí se středem 

hřbetu od kohoutku po kořen ocasu. Tyhle znaky nemůže kůň získat během života, leda by 

souvisely se zbarvením (například vybělující bělouši nebo grošáci). 

Obrázek 20 – Bílé znaky na hlavě koně 
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Na hlavě rozlišujeme: lysinu, lysinku, nosní pruh, přerušovaný nosní pruh, hvězdu, květ, 

lucernu, šňupku, žabku, přerušovanou lysina a kvítek.  

Na nohách rozlišujeme: korunku, ponožku, podkolenku, bílou spěnku, do půlky bílou 

spěnku, nad spěnku bílá, bílá patka, nad hlezno bílá, do půl holeně bílá a bílá nad karpus.  

 

 

3.4.2 Získané znaky 

Obrázek 21 – Bílé znaky na nohách koně 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

30 

Jiným slovem znaky získané během života koně. Patří mezi ně výžehy nebo jiná 

"tetování", spáleniny, odřeniny a jizvy. Některé (například spáleniny a odřeniny) jsou 

krátkodobé, jelikož postupem času zmizí. Jiné (například výžehy a jizvy) dlouhodobé, 

postupem času dochází k jejich zmírnění, ale nikdy úplně nezmizí. Výžehy najdete za 

kohoutkem koně nebo na zadní části stehen.  

 

 

 

4 KOŇSKÁ PŘIROZENOST 

4.1 Biologické hodiny koní 

Každý kůň má své hodiny nastavené jinak. Záleží na tom, jaký styl života vede. Divocí 

koně tráví šestnáct hodin pasením, pět hodin stáním, z toho jednu spaním, hodinu ležením 

a zhruba dvě hodiny věnují hrám nebo jinou zábavou s ostatními koňmi. Koně v režimu 

24/7 (tedy koně, kteří žijí jen ve výběhu a na noc nechodí do stáje) tráví dvanáct hodin 

Obrázek 22 – výžeh na zadní straně stehna koně 
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pastvou, stojí osm hodin (z toho jednu hodinu spí), dvě hodiny leží a další dvě hodiny 

využívá opět socializací. Koně, kteří žijí jen ve stáji, osmnáct hodin stojí, tři hodiny se 

krmí a zbylé tři hodiny leží. Spousta koní ale netráví svůj den jen na louce nebo jen ve 

stáji. Většinou mají v průběhu dne trénink, cestují, vozí malé děti, jedou do terénu nebo 

jiným způsobem pracují se svým jezdcem, i „stájoví“ koně chodí do výběhu, takže výše 

uvedený rozvrh hodin není úplně přesný. 

4.2 Koňské smysly 

4.2.1 Zrak 

Koňské oči patří k největším zvířecím očím a dosahují dvojnásobné velikosti lidských očí. 

Koňské oči jsou situovány po stranách hlavy, což zvířeti umožňuje široké periferní vidění. 

Mohou vidět jak binokulárně (to znamená, že každé oko poskytne jeden obraz, tyto dva 

obrazy se spojí do trojrozměrného vjemu) tak monokulárně (to znamená, že každé oko má 

odlišné zorné pole). V průměru se zorné pole každého oka pohybuje od 130 do 140 stupňů, 

což dává dohromady zhruba 270 stupňů monokulárního vidění. Binokulární vidění má 

zhruba rozsah od 75 do 90 stupňů přímo před obličejovou částí hlavy. Když se tyto dvě 

(monokulární a binokulární) vidění spojí, disponuje zvíře zorným polem cca 345 až 355 

stupňů. V místě kde se spojují, dokáže kůň jasně odhadovat vzdálenost. Slepé zóny zabírají 

přibližně pět až patnáct stupňů. Nachází se přímo za koněm v oblasti ocasu, přímo před 

čelem, čumákem a na zádech (v oblasti vedoucí přes kohoutek okolo páteře).   
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Obrázek 23 – Slepé zóny těla koně 

 

Na rozdíl od člověka jsou koně spíše dalekozrací a déle se přizpůsobují na světlo a tmu. 

Ostře vidí jen podél horizontální osy oka, kde je největší hustota fotoreceptorů 

(fotoreceptory jsou specializované buňky na sítnici, které jsou citlivé na světlo a umožňují 

proces vidění). Aby kůň dobře viděl, musí bez problémů hýbat krkem a hlavou. 

 Dichromatické vidění omezuje spektrum viditelných barev. Nejlépe vidí koně jasné a 

„svítivé“ barvy jako je například oranžová, červená, žlutá a světle zelená. Špatně rozlišují 

tmavé, modré, fialové, nachové a šedé barvy. 

Zajímavostí je tzv. třetí víčko neboli mžurka. Nachází se ve vnitřním koutku oka mezi oční 

bulvou a spodním víčkem. Když se do oka dostane nějaká nečistota, třetí víčko rychle 

přejede přes oko a otře rohovku. Také se v něm nachází žláza produkující slzy.  

4.2.2 Sluch 

Koňské uši patří k nejpohyblivějším a nejcitlivějším uším ze všech. Ucho se může otočit až 

o 180 stupňů nezávisle na poloze druhého ucha. 

Koně mohou slyšet vyšší i nižší frekvence než člověk. Nejlépe slyší, když se pasou, 

přestože vypadají, že nic jiného než potravu nevnímají. Slyší také mnohem vzdálenější 

zvuky než lidé. Koně se ale bojí hlasitých nečekaných a nepříjemných zvuků jako jsou 
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například šustění sáčků, náhlé zabrzdění auta, praskání dřeva, vrzání, křik, pláč, houkání 

sirén apod. Stach může být odbourán postupným navykáním. 

Některé zvuky dokážou koně postupem času přiřadit k určitým situacím. Tomu jevu se říká 

Pavlovův reflex. Dokážou rovněž rozlišovat jednotlivé lidské hlasy a dokonce některá 

slova.  

4.2.3 Čich a chuť 

Čich a chuť koně jsou velmi provázané smysly. Pachové částice jsou unášeny dovnitř 

nozder a ulpívají na vlhké tkáni, informace o nich je odeslána do mozku na dekódování. 

Jelikož má každý kůň svůj typický pach, rádi se mezi sebou vždy místo pozdravu očichají. 

Aby mohli pachy lépe detekovat, často koně „flémují“. Zvednou a stočí nazpět horní pysk, 

čímž pach vženou do nozder, uzavřou se pachové částečky a ve vomeronasálním (taktéž 

Obrázek 24 – Flémující kůň a vomeronasální orgán 
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Jackobsonově) orgánu jsou prozkoumány. Koně dokáží charakterizovat vůni určitého 

vodního zdroje. Je-li jim pak nabídnuta jiná voda, můžou ji kvůli jiné vůni a nepatrnému 

rozdílu ve složení odmítnout.   

 Chuť vzniká prostřednictvím papil na jazyku, v hrdle a na patře. Koně mají obecně rádi 

slanou chuť, postupem času i sladkou, ale nemívají rádi kyselé nebo hořké. Pilulky, 

vitamíny nebo jiná léčiva bývají tudíž maskovány chutí něčeho „dobrého“. Hrozí, že je 

zvíře ucítí a odmítne je spolknout.  

4.2.4 Hmat a citlivost 

Koně jsou velice citlivá zvířata. Citlivost na dotek záleží na tloušťce kůže, vrstvě srsti a 

typu receptorů na různých částech těla. Citlivost každého koně může být modifikována 

přístupem a stylem chování ke zvířeti. 

Nejcitlivější je hlava, kohoutek, břicho, vnitřní horní strana nohou, genitálie, spěnky, patky 

a korunky. Středně citlivý je hřbet, vnější a vnitřní spodní strana nohou, boční strany hlavy 

a místo, kde se na lebku napojují krční obratle. Nejméně citlivý je krk, plece a záď. Někteří 

koně jsou velmi citliví na slabinách a při kontaktu v těchto místech se můžou otřepat nebo 

se po člověku dokonce ohnat. 

 

Obrázek 25 – Citlivé zóny 
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Koně mají určitou škálu doteků, které se jim líbí i nelíbí. Velmi rádi mají škrábání na čele, 

kohoutku, zádech a na hrudi. Plácání po krku je nejčastější pochvala při práci. 

Nezkušených koní se doporučuje dotýkat jen na nejméně citlivých oblastech, kde jim to 

nebude nepříjemné. Koně nemají rádi doteky na citlivých místech. Například okolo očí, 

uší, na spodní straně hlavy, v nozdrách, na slabinách, na vnitřní straně nohou, pod ocasem 

a na genitáliích.  

4.3 Charakter 

Koně jsou velmi silná, elegantní, ušlechtilá, pozorná, vnímavá, učenlivá, ochotná, 

pracovitá, jemná, citlivá, povahově vyvážená, majestátní, překrásná, hravá a velice 

zvědavá zvířata. Bohužel jsou od přírody velmi plaší, lekaví, neklidní a prchaví. Při 

zanedbání a špatné práci mohou být i nechápaví, znecitlivění, bojácní, příliš opatrní nebo 

absolutně neopatrní, nervózní, zákeřní, nespolupracující, odmítaví či dokonce zdivočelí a 

blázniví.  

Každý kůň je jedinečný, má svůj typický charakter a chování. Žádný kůň však není od 

přírody hloupý, vadný nebo zlý. Říká se, že kůň je odrazem svého majitele (nebo jezdce) a 

jak si ho člověk vychová, takového ho má. Každý kůň má své výhody, nedostatky i 

zlozvyky. Výhody se dají využít, nedostatky zlepšit a zlozvyky odbourat. Je jen na 

majiteli, jak se s koněm vypořádá.   

5 CHOVÁNÍ A ŘEČ TĚLA 

5.1 Koňská inteligence  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

36 

Koně mají v poměru k tělu malý mozek. Jelikož patří mezi lovnou zvěř, nejčastěji jednají 

podle instinktu „uteč nebo bojuj“. Většinou ale zvolí útěk, což není pro nezkušeného nebo 

zraněného jezdce ta nejlepší varianta. Přestože je to v rozporu s instinkty, dají se koně 

Obrázek 26 – Porovnání lidského 

mozku a mozku koně 
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velmi dobře vycvičit a tyhle přirozené pudy omezit.  

Koně se velice rychle učí, platí na ně princip opakování a chválení. Při výcviku potřebuje 

mladý a nezkušený kůň silného a psychicky vyspělého jezdce, který jedná s koněm trpělivě 

a postupně klade na koně rázné požadavky. Špatné zážitky si koně velmi dlouho pamatují. 

Při práci jsou koně závislí na svém jezdci. Koně ví, jak se člověk cítí, rozpoznají 

sebemenší změnu a nedostatek. Říká se: „Dvě těla, ale jedna mysl.“ Přesně tohle přísloví 

platí spolupráci člověka a koně. Pokud například kůň odmítá spolupráci, musí ho člověk 

sílou vůle přesvědčit, že je to dobré a že to kůň udělat chce. Jestliže si bude věřit jezdec, 

bude si věřit i kůň. Jestliže bude mít jezdec nadhled a situaci pod kontrolou, kůň mu bude 

věřit a udělá, oč ho jezdec žádá. Ale pokud se bude jezdec bát a situaci přenechá koni, 

zvíře se samozřejmě taky lekne, vezme do zaječích a jezdec skončí na zemi dřív, než se 

naděje. Vztah mezi člověkem a koněm je velice náchylný. Toto citlivé pouto se těžce 

buduje, ale velmi snadno zmizí. Proto bychom si s koňmi neměli zahrávat, ale v jejich 

přítomnosti ze sebe vydat maximum. Koně si to pamatují a (někdy i neúmyslně) nám to 

vrátí. 

5.2 Postoje 

5.2.1 Veselý a hyperaktivní kůň 

Kůň je bujný, čilý, rozverný a nevydrží chvíli postát. Je velmi aktivní, hravý, hodně si věří 

a má v oku jiskru bláznivosti. Takového koně poznáte podle zdviženého ocasu, vysoko 

nesené hlavy, živých chodů a vtipných reakcí na různé podněty. Velmi často „stříhají“ 

ušima. Hyperaktivitou trpí především překrmení koně s nedostatkem pohybu 

5.2.2 Spokojený a uvolněný kůň 

Uvolněný kůň často stojí na místě s jednou zadní nohou pokrčenou (neboli odlehčenou), 

hlava a krk jsou ve snížené poloze. Ušima poslouchá dění kolem sebe. Z koně vyzařuje 

pocit bezpečí a spokojenost. 

5.2.3 Spící a odpočívající kůň 

Spící kůň má rovněž jednu zadní nohu pokrčenou, aby ji odlehčil, jednou za čas nohy 

vymění. Hlava a krk jsou ve snížené poloze, oči má zavřené, uši povolené po stranách 
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hlavy, svaly má uvolněné. Někteří koně při spánku povolují i spodní pysk. Hříbata nebo 

staří koně si při spánku lehají na zem, tohle gesto se velmi často plete s kolikou nebo jinou 

nemocí. Kůň může i odpočívat při chůzi nebo dokonce pod sedlem. Spousta koní takhle 

odpočívá například při vodění dětí nebo dlouhém chození. Nežádoucí je odpočívání při 

práci, není-li pro koně zajímavá nebo dostatečně náročná, přestane se soustředit, zpomalí, 

uvolní svaly a tzv. „vypne“. Jezdec musí proto koni trénink zpestřit a často jej měnit. 

5.2.4 Vystrašený kůň 

Vystrašený kůň stojí celý v pozoru a má nohy připravené k útěku. Hlavu a krk mý vysoko 

a vykulenýma očima pozorně sleduje každý pohyb. Uši má „našpicované“ a nasměrované 

na zaznamenané nebezpečí. Svaly má napjaté a připravené k okamžité reakci. Ocas mívá 

sklopený a co nejvíc nalepený u těla. Úzkostný kůň je neklidný a může být velmi 

nebezpečný. 

5.2.5 Nepřátelský kůň 

Nepřátelský kůň drží hlavu nízko a agresivně se ohání, „chňape“ hubou, cvaká zuby. 

Nozdry se opakovaně stahují a rozevírají. Bývají doprovázeny vokálními projevy. Uši jsou 

sklopené co nejblíž hlavě a z vykulených chladných očí vyzařuje zlost a odpor. Ocasem 

švihá ze strany na stranu a nohy můžou být v hrozbě zvednuté. Často následuje kopnutí, 

vyhození, hrábnutí nebo jiná zlostné, energická reakce. 

5.2.6 Nemocný a zraněný kůň 

Jelikož majitelé znají své koně velmi dobře, všimnou si tedy, pokud je s koněm něco 

v nepořádku nebo se chová nenormálně. Většinou když je koni zle, leží nebo stojí bez 

hnutí se sklopenou hlavou a ocasem. Uši mívá uvolněné a mírně stažené. Přivřené oči 

zdůrazňují nevolnost, zvíře působí unaveně, nemocně a uboze. Každá nemoc má ale své 

příznaky. 

Zraněný kůň buď kulhá na zraněnou končetinu nebo si nenechá šáhnout na otevřenou ránu, 

je vyděšený, špatně chodí, je rozrušený, někdy i nebezpečný nebo upozorňuje čumákem na 

postiženou část těla. Příznaky opět záleží na typu zranění a většinou bývají doprovázeny 

výraznými psychickými výkyvy. 
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5.2.7 Pozorný kůň 

Když je kůň pozorný, má vysoko zdviženou hlavu, „našpicované“ uši směřující k určitému 

místu. Nozdry jsou široce roztažené, někdy flémuje aby nasál co nejvíce okolních pachů. 

Pozorní koně stojí bez hnutí, v očích nemají strach, ale sebevědomí a zvědavost. 

5.2.8 Zamrzlý kůň 

O koni se říká, že zamrzl, když se něčeho bojí, odmítá poslušnost, nebo ho něco 

překvapilo, nechce spolupracovat, je zmatený nebo se rozhoduje mezi útěkem a 

překonáním překážky. Zamrzlý kůň stojí nehybně na místě, nohy má do široka roztažené, 

záď skolenou a ocas přilepený co nejblíže tělu. Se zamrzlým koněm nepohnete, ať děláte 

cokoli, kůň psychicky i fyzicky vypnul. 

5.2.9 Přátelský kůň 

Přátelského koně poznáte podle uvolněného a pozorného postoje. Vyzařuje z něj zájem, 

zvědavost, je zaujatý, v očích má přátelskou jiskru a přívětivý pohled. Hlavu má ve střední 

pozici, často natahuje krk a čumákem zkoumá onu zajímavou věc. 

5.2.10 Mrtvý kůň 

Mrtvý kůň leží bez hnutí na zemi, oči má často otevřené. Nereaguje na žádné podněty ani 

doteky. Nenahmatáte mu ani tep. 

5.3 Vokální projevy 

5.3.1 Tiché ržání 

Je to hluboký, mírně nosový zvuk vydávaný zavřenou tlamou. Klisny a hříbata se jím 

svolávají a koně se tichým ržáním zdraví. 

5.3.2 Odfouknutí 

Je to něco jako lidské povzdechnutí. Koně si odfoukávají, jsou-li unavení dlouhým 

čekáním, nebo když musí dělat něco, co se mu dělat nechce. Varovné odfouknutí také 

používají jako hrozbu jinému živočichovi.  
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5.3.3 Frkání 

Frkání je silnější varianta odfouknutí. Středně hlasitý zvuk podobný prasečímu chrochtání 

používají koně, aby vyjádřili nesouhlas s náznakem agrese. Koně frkají na znepokojující 

zvířata nebo lidi s potencionálně nebezpečnými úmysly nebo nástroji. 

5.3.4 Ržání 

Velice hlasitý zvuk na oznámení přítomnosti a to na velmi dlouhé vzdálenosti. Může se 

jednat i o stížnost nebo pozdrav. Koně dokáží rozeznat ržání každého jiného koně. 

5.3.5 Pištění 

Ječivý, vysoký zvuk potvrzující dominanci a postavení ve stádě. Hřebci na sebe piští při 

soubojích nebo koně obecně při „přátelských“ hrách. 

 

 

 

Závěr 

Doufám, že jste se díky této práci dozvěděli spoustu zajímavých informací a že se 

Vám moje práce líbila. Snad Vám pomůže lépe pochopit vašeho koně a porozumět 

koňské řeči těla.  

Já osobně jsem se svou prací spokojena, přestože je výrazně kratší a stručnější, než 

jsem si ji představovala. Ráda jsem psala o tak úchvatných zvířatech jako jsou koně. 

Dozvěděla jsem se spoustu nových informací, především z oblasti anatomie. O koních 

bych mohla psát do nekonečna, vždycky by se našlo něco nového a zajímavého. 

Práce na závěrečné práci mě bavila a myslím si, že se mi do budoucna bude určitě 

hodit. Doufám, že i Vám bude k něčemu přínosná. 
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