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Kůň
Kůň domácí (Equus caballus) 

• Domestikované zvíře 
• Využívá se především ke sportu, v minulosti se využíval především k transportu 

a tahu
• Řád – lichokopytník (kůň, osel, zebra)
• Čeleď – koňovití
• Plemenný samec je hřebec, vykastrovaný je valach, mládě je hříbě.
• Věda o koních se nazývá Hipologie.



Evoluce
• Evoluce koně je jedna z nejlépe zdokumentovaných evolucí.
• Předci dnešního koně jsou zařazeni do období před 60 miliony let. 
• Kůň se vyvíjel v Severní Americe, odkud později přecházel přes tzv. 

pevninské mosty do oblastí dnešní Asie.
• Z prstů se mu vyvinula kopyta jako uzpůsobení k migraci.

Eohippus Orohippus Mesohippus

Parahippus Merychippus



Historie
• Zpočátku byli koně především zdrojem potravy
• Předpokládá se, že k domestikaci došlo ve východoevropských stepích před 

5 až 6 tisíci lety.
• Užívali se k orbě, k tahání povozů, plavidel i bitevních děl, posloužili k 

svážení dříví z lesa, k práci v dolech, soumaři v horách a dělali se na nich 
pokusy

• V současnosti se ve vyspělých zemích využívá kůň převážně pro zábavu.



Vzhled a stavba těla
• Výška a váha koní závisí na plemeni
• Kůň má v těle celkem 252 kostí

Popis kostí koně 



Zbarvení
• Základní zbarvení koní jsou hnědák, bělouš, albín, ryzák a plavák
• Koně mohou mít různé znaky – hvězdy, lysiny, korunky, ponožky, 

podkolenky
• Existuje mnoho dalších zbarveních, která vznikla křížením

Plavák

Albín

Hnědák

Ryzák

Bělouš



Plemena koní
• Existuje nespočet plemen koní
• Koně se dělí na dvě druhové skupiny – Koně a pony

Koně mongolštíKoně východní

• Koně íránští 

• Koně arabského typu 

• Koně anglického typu 

Koně západní Koně severští

??





Péče o koně
• Péče koně zahrnuje především krmení, čištění a údržbu prostoru, 

ve kterém se kůň nachází.

Čištění
• Koně je třeba čistit vícekrát denně, především před ježděním a po něm.
• Čistění má většinou několik fází.
• K čištění se používá několik různých kartáčů a dalších nástrojů

Gumové hřbílko Měkký kartáč Rýžový kartáč Houba



Krmení
• Krmení je pro koně velmi důležité, musí dostávat vyměřené dávky, aby měl 

dostatek energie.
• Při krmení záleží na věku koně, jeho pracovním vytížení, velikosti a 

zdravotním stavu.

Ustájení

• Existují tři druhy ustájení a to jsou pastevní, stájové a kombinované.
• Pastevní ustájení - Při pastevním ustájení žije kůň ve venkovním výběhu.
• Stájové ustájení – Při stájovém ustájení koně žijí v boxech nebo stáních. 





Zdraví koně
• Zdraví koně je velice důležité
• Zdraví koně se hodně odvíjí od jeho režimu – kde kůň žije, čím je krmen, jak se 

s ním pracuje.
• Průměrná tělesná teplota koně je 37-38°C, při práci se teplota lehce zvyšuje.
• Je několik typů nemocí a úrazů, které koně mohou mít, dají se rozdělovat do 

různých skupin.
• Závažným onemocněním je vzteklina a tetanus, proti kterým se dá koně 

naočkovat.
• Koně mohou také trpět různými druhy alergií.

• onemocnění kopyt 

• nemoci kloubů a končetin

• nemoci očí 

• pohlavní onemocnění

• poruchy trávicí soustavy

• onemocnění kůže





Jezdectví
• Již velmi krátce po domestikaci lidi začali využívat koně k jezdectví.
• Základním rozdělením jezdeckých stylů je Anglické ježdění a 

Westernové ježdění.

Chody koně
• V Anglickém ježdění rozeznáváme čtyři chody, z toho tři základní 

(krok, klus, cval) a jeden vedlejší (trysk).

• Krok (walk)  - má čtyřdobý takt, měl by být dlouhý a rytmický.

• Klus (jog) – má dvoudobý takt, klusající kůň dosahuje maximální rovnováhy.

• Cval  (lope)– má třídobý takt, nejpohodlnější chod koně.

• Trysk – má čtyřdobý takt. Je to nejrychlejší chod koně. 





Jezdecká výstroj

• Správné vybavení na ježdění hraje velkou roli a může ovlivnit celou 
jízdou. Představím vám správné vybavení na Anglické a Westernové 
ježdění pro koně i jezdce.

• Existuje spoustu druhů a typů správného vybavení, představím vám ty 
nejzákladnější, které je potřebné pro lekci jezdectví.

Anglické ježdění



Westernové ježdění

Sport
• Koně se používají pro sportovní účely už déle jak tisíc let. 
• Mezinárodní jezdecká federace - FEI (Fédération Équestre Internationale), 

v Česku je to ČJF (Česká jezdecká federace).



Anglické ježdění

Drezura je sportovní disciplína postavená na vzájemné harmonii a souhře koně 
a jezdce. Jde o sestavu skládajících se z různých chodů a figur. Cílem drezury je 
co nejvíce zdokonalit pohyb koně, připravit (přijezdit) koně tak, aby byl 
schopen nést svého jezdce lehce, aby byl pružný, vyvážený, správně osvalený a 
reagoval i na ty nejjemnější pobídky svého jezdce.

Drezura



Parkurové skákání

Parkur je velmi oblíbené jezdecké odvětví, při němž kůň překonává překážky. 
Ty se rozdělují na překážky výškové (kolmý skok), šířkové (vodní příkop) a 
výškově-šířkové (oxer). Rozlišují se také do jednotlivých úrovní - ZM, Z, ZL, L, 
SM, S, ST, T, až TT. 

Všestranost
Jedná se o třídenní soutěž skládající se z drezury, terénní jízdy a parkuru.



Dostihy

Dostihy se dělí na rovinové dostihy, překážkové dostihy a klusácké dostihy. 
Dostihy řídí Ministerstvo zemědělství, prostřednictvím Jockey clubu.

• Při rovinných dostizích běží kůň po dráze bez překážek.

• Při překážkových dostizích kůň překonává proutěné, nebo pevné      
překážky, příkopy či vodní skoky.

• Při klusáckých dostizích kůň táhne jezdce na lehkém vozíku zvaném 
sulka.



Kočárové soutěže

Kočárové soutěže resp. vozatajské soutěže jsou specializovaným sportovní 
odvětvím, kdy soutěžící nejedou přímo na koni, ale vezou se na speciálním 
vozidle taženém koňmi.

Koňské pólo

Koňské pólo je kolektivní sportovní hra s míčkem na branky, kterou hrají 
dvě skupiny jezdců na koních.



Westernové ježdění
Trail

Trasa s překážkami jako můstek, kavalety nebo branka, které jsou simulací 
obtížného terénu. Musí být překonány s rozvahou, v určeném pořadí a chodu.

Cutting
Dobytkářská disciplína, při které musí jezdec nebo více jezdců oddělit 
jednoho nebo více předem určených býčků od stáda, udržet je oddělené a 
označit je v co nejkratším čase.



Barrel Racing

Rychlostní disciplína, jedná se o projetí kolem tří barelů, rozestavených 
do trojúhelníku, přičemž ani jeden z nich nesmí být shozen.

Pole bending

Jde o projetí slalomu bez shození tyče v co nejkratším čase.



Western pleasure

Soutěžící jsou předvedeni všichni zároveň a na pokyn rozhodčích předvádějí 
jednotlivé cviky ve stanovených chodech, hodnotí se sed jezdce, pobídky, 
připravenost a ochota koně a celkový vzhled a upravenost dvojice.

Reining

Rychlostní disciplína, ve které však kůň musí prokázat vysoký stupeň 
ovladatelnosti, součástí jsou i složitější westernové prvky jako klouzavé 
zastavení ze cvalu, obraty, couvání, nebo nehybné stání po několik sekund.





Děkuji za pozornost


