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1. Morfologické vlastnosti
1.1. Barvy koní

Barva koně je podmíněna pigmentací. Na vnímání barvy působí též dopad a odraz světla, šířka
dřeňového sloupce krycích chlupů a množství v nich obsaženého vzduchu, od kterého se odrážejí
světelné paprsky. Při větším množství vzduchu v dřeňové vrstvě i při pigmentované korové vrstvě
působí srst světleji, pokud by v korové vrstvě pigment nebyl, bude se jevit taková srst jako bílá.
Koně, jejichž srst je zbarvena jen normálním pigmentem, mají srst buď po celém těle červenou
v různých odstínech – ryzáci, nebo mají srst žlutou v různých odstínech – isabely. Koně, kteří
kromě žlutého nebo červeného pigmentu mají srst zbarvenou též melaninem (buď po celém těle
nebo na spodní části končetin, hřívě a hlavě), jsou plaváci, hnědáci a vraníci. Ryzák, hnědák,
isabela, plavák, vraník, bělouš, strakoš a albín jsou základní barvy srsti. U té se hodnotí její
intenzita – různé odstíny. Při popisu se dále přihlíží k základní barvě, její sytosti, odstínu a
zvláštnosti barvy (lesklost, grošování, prokvetlost, vločkování, tečkování, skvrnitost).
Sytost zbarvení se vyjadřuje označením světlý nebo tmavý, a to pokud se zbarvení liší od
normálního. Odstíny se označují jinou barvou, a to hnědý, šedý, černý, červený atd. Pokud je
uvedeno základní zbarvení bez dále určujícího adjektiva sytosti či zbarvení, pak se jedná o jedince
typického pro příslušnou barevnou kategorii, tedy jedince, kterého lze označit např. pravý hnědák.
V novém popisu se slovo pravý již nepoužívá.
Pro upřesnění ještě charakterizujeme některé pojmy používané při popisu barev srsti, tedy:
prokvetlost je přimíšení bílých chlupů v barevné srsti koně. Prokvetlost může být hustá nebo řídká,
může být též jen lokalizovaná na určité tělesné části. Tečkováním se označují jinobarevné tečky na
tělech běloušů. Skvrnitost jsou větší skvrny nepravidelných tvarů u běloušů.
Ryzák – světlý ryzák, ryzák (tedy pravý, typicky zbarvený ryzák), tmavý ryzák a černý ryzák. Ryzák
má srst červenou v různých odstínech, hlava, spodek končetin a hříva jsou téže barvy jako srst těla
nebo jsou tmavší, případně světlejší, ale nejsou nikdy černé.

Obr. 4.1. Světlý ryzák

Obr. 4.2. Tmavý ryzák

Světlejší zbarvení ryzáků se odráží i v barvě rohoviny kopyt. Převládá bílá barva rohoviny s malými
oblastmi pigmentované tmavé rohoviny. Tato barva samozřejmě nevylučuje kopyto s tmavou
rohovinou.
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Isabela (žluťák) – světlá isabela, isabela, tmavá isabela. Isabela má srst žluté barvy ve více
odstínech, žíně a spodky končetin jsou téže barvy nebo jsou světlejší či tmavší, ne však černé. Oči
mohou být rybí (bledě šedomodré), což se doplňuje do popisu. Kůže isabel je buď růžová bez
pigmentu, nebo je světle pigmentovaná. Světlé zbarvení koně se odráží i ve žluté rohovině kopyt u
většiny koní.
Plavák – světlý plavák, plavák, tmavý plavák, šedý plavák (myšák). Plavák má srst žlutou
v různých odstínech, plavá barva byla barvou divokých koní. Kůže je tmavě pigmentovaná. Žíně a
spodky končetin jsou černé, sporadicky tmavě šedohnědé, což se projevuje i v šedém zbarvení
rohoviny kopyt. Po hřbetě se plavákům táhne tmavý hřbetní pruh, označovaný jako pruh úhoří.
Jeho nedostatek musí být zaznamenán jako vrozená odchylka.

Obr. 4.3. Isabela

Obr. 4.4. Plavák

Hnědák – světlý hnědák, hnědák, tmavý hnědák, šedý hnědák, černý hnědák. Dříve kaštanový
hnědák bývá v nové terminologii označován jako hnědák, tedy pravý hnědák. Černý hnědák bývá
často zaměňován za vraníka. Černý hnědák je však kolem huby, očí a ve slabinách světle hnědě
zbarvený.

Obr. 4.5.Hnědák
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Obr. 4.6. Černý hnědák

U většiny hnědáků ovlivňuje zbarvení rohoviny kopyt zbarvení konce končetiny. U končetiny bez
odznaků je rohovina kopyta téměř vždy tmavě pigmentovaná, kopyto končetiny s velkými bílými
odznaky může být zcela bílé.

Vraník – nemá žádné barevné odstíny. Někteří vraníci obrostlí v zimě hustou podsadou mají
nádech do šeda, v létě je jejich srst černá (letní vraníci). Kopyta pravých vraníků jsou vždy tmavě
pigmentovaná.

Obr. 4.7. Vraník - typické zbarvení jednoho z nejstarších evropských plemen - fríského koně.
Bělouš – má mít srst bílou na tmavošedě pigmentované kůži (leucismus). Bílá srst vyzařuje
biologické teplo méně než srst tmavá. Hříbata běloušů se rodí tmavá až černá a po vylínání
z hříběcí podsady se stávají tmavošedými a narůstají jim mezi tmavými chlupy chlupy bílé, a to
nejdříve na čele a na očních obloucích. Vyběluje postupně – bílého zbarvení dosáhne asi v osmi
letech svého věku. U těchto vybělujících běloušů jsou tyto barevné varianty: bělouš, černý, šedý,
smíšený, medový a žlutý. Černý bělouš má hustě přimíšené chlupy černé, nebývá zpravidla
grošován jako jiní bělouši. Na těle je srst černá, na hlavě a ve slabinách je více bílá. Bělouši, kteří
vybělují jen do určitého stupně, mají v srsti též barevné chlupy. Podle zbarvení jsou tito
nevybělující bělouši : červený bělouš, hnědý bělouš a mourek.
Hříbata nevybělujících běloušů se rodí v druhé základní barvě, brzy jim však mezi barevnými
chlupy narůstají chlupy bílé. Červený bělouš má srst červenou nebo hnědou – hlavně na hlavě,
končetinách a žíních a na těle je srst promíšena bílými chlupy. Hnědý bělouš má zbarvení těla
obdobné, avšak žíně a spodek končetin má černé. Mourek má srst promíšenou, avšak hlava a
spodky končetin jsou černé.

Obr. 4.8. a 9.: Zleva - Hříbata běloušů se rodí tmavě hnědá až černá

Obr. 4.10. Dvouletý vybělující bělouš

Obr. 4.12. Bělouš

Obr. 4.11. Tříletý vybělující bělouš

Obr. 4.13. Červený (nevybělující) bělouš

Obr. 4.14. a 15.: Zleva - Albín. Vpravo - světle modré oko koně se zbarvením albína.
Albín – má žlutou srst na nepigmentované kůži. Žíně jsou téměř bílé. Oči bývají často modré nebo
červené nepigmentované. Koně s takovýma očima byli nazývání kakerláci. Pro nedostatek
pigmentu v sítnici a duhovce jsou světloplaší. Rohovina kopyt není pigmentovaná.

Hermelín – skvrnitý bělouš, běžně označovaný jako tygrovaný kůň, je buď albinotický, který má
bílou srst narostlou na nepigmentované kůži a různě rozmístěné barevné skvrny velikostí většinou
nepřesahující dlaň ruky, které jsou narostlé na pigmentované kůži. Nebo je hermelín leucitický s
bílou srstí narostlou na kůži pigmentované. Skvrny jsou hnědé, černé, žlutavé i červené. Zbarvení
hermelínů je zvláštností v chovu pincgavských koní, tedy noriků (nositelem tohoto zbarvení je linie
Almar), kam se dostalo dřívějšími importy španělských koní (původně se však toto zbarvení
dostalo do Evropy z tatarských sibiřských oblastí.

Obr. 4.16. a 17.: Zleva - Mladý chladnokrevný kůň a klisna apaloosa se zbarvením označovaným
jako hermelín.
Strakáč – kůň s většími plochami nepigmentované kůže a srsti, které se střídají s pigmentovanými
plochami s barevnou srstí. Zbarvení hřívy a ohonu je podřízeno zbarvení příslušné krajiny těla.

Obr. 4.18. a 19.: Hnědobílí strakáči
U koní, kteří mají v barevné srsti prohozeny v malém množství bílé chlupy, se hovoří o prokvetlosti.
Koně grošovaní mají v určitých tělesných partiích kruhovité tmavé skvrny se světlým středem,
často v síťovitém rozložení. Kroužkování je podmíněno různým prokrvením kůže a různou
intenzitou uložení melaninu. Tkáňová oxidace na okruzích sítě tepenných kožních vlásečnic je tedy
největší a rovněž se tam hromadí nejvíce melaninu, zatímco uprostřed, kde je menší oxidace, jsou
skvrny světlé. Grošování se objevuje často u běloušů a rovněž i hnědáků. Grošování se uvádí do
popisu pouze u bělouše.

Obr. 4.20. A, B: Zleva: Hlava a tělo prokvetlého hnědáka
Závěrem poznamenejme, že význam barvy srsti má v chovu koní hlubokou tradici a v každé barvě
jsou koně dobří a špatní. Z výše uvedeného vyplývá, že zbarvení koně a jeho končetin má
rozhodující vliv na zbarvení rohoviny kopyt. Není však prokázáno, že by se zbarvení koně a
rohoviny kopyta projevovalo na kvalitě rohoviny kopyt.

4.1.2. Odznaky koní
Pro podkováře jsou odznaky důležité při identifikaci ošetřovaných koní a souvisí s evidenci jejich
práce. Z hlediska podkovářské praxe odznaky na končetinách ovlivňují zbarvení rohoviny kopyt.
Odznaky mohou být vrozené nebo získané.
Vrozené odznaky – mezi vrozené odznaky patří odchylky od typického zbarvení, zvláště odlišné
zbarvení některých tělesných částí, např. prokvetlost, tečkování, grošování, u isabel bílé žíně, u
ryzáků světlá nebo bílá hříva a ohon, světlé končetiny, tmavé skvrny, výskyt skvrn na krku či zádi, u
plaváků šedé žíně a končetiny, či nevyznačení hřbetního pruhu, u hnědáků tmavý pruh na hřbetě,
světlé nebo hnědé končetiny nebo žíně, u běloušů tmavá hlava, tmavé skvrny, bílá kopyta, u
strakošů lokalizace poloh větších barevných ploch a jejich lemování, výskyt parciálního albinismu,
tedy albinismu omezeného jen na část těla atd.
V dalším textu již uvádíme nejrozšířenější odznaky vyskytující se u koní. Na hlavě a trupu
prokvetlé čelo, prokvetlý nos, kvítek – malá bílá skvrna na čele, hvězda – větší bílá skvrna na
čele specifikovaná popisem podle polohy (např. pravostranná) a podle tvaru (protáhlá, křížová,
srdčitá, půlměsíčitá, kruhovitá, čárkovitá, zahrocená atd.). Pokud má hvězda uvnitř barevný terčík,
je to líbivá hvězda prstencovitá.
Nosní proužek – pruh bílých chlupů táhnoucích se po hřbetě nosu, podle umístění může být horní
nebo spodní, pokud je širší je to nosní pruh.
Lysina (ploska) je široký bílý pruh táhnoucí se od čela až po dolní část hlavy, je průběžná nebo
může být přerušovaná, podle polohy a tvaru může být rovná, šikmá doprava atd. Pokud je lysina
širší než dlaň a zasahuje jedno nebo dvě oči, je to lucerna, která bývá často spojena s rybím
okem.
Šňupka je růžová skvrna na horním pysku, její popis se upřesňuje podle velikosti a polohy. Na
spodním pysku je slinka (žabka). Celé růžové pysky se nazývají mléčná huba, vyskytuje se u
běloušů. Lysá kůže v okolí očí a huby bývá skvrnitá a nazývá se žabí huba (kropenatá, ropuší).

Obr. 4.21., 22., 23.: Zleva - prokvetlé čelo, prokvetlý nos, kvítek.

Obr. 4.24., 25., 26.: Zleva - hvězda, hvězda probíhající v nosní proužek a vpravo v nosní pruh.

Obr. 4.27., 28., 29.: Zleva - Nosní proužek, nosní pruh, lysina

Obr. 4.30., 31., 32.: Zleva - levostranná lysina, slinka, šňupka.
Prokvetlost se u koní projevuje u očí, ve slabinách, na zádi a u kořene ohonu.

Obr. 4.33. a 34.: Zleva - prokvetlý kořen ocasu. Vpravo - prokvetlé čelo.
Výskyt odznaků na končetinách je nejčastější a při jejich popisu platí zootechnická pravidla.
Důležité je pořadí popisu končetin a výška popisovaných odznaků. Při popisu odznaků na
končetinách se tyto uvádějí v pořadí levá přední, pravá přední, levá zadní, pravá zadní. Pokud je
některá končetina bez odznaků, při popisu se v pořadí vynechá. Odznaky na končetinách jsou bílé
nebo prokvetlé. Jsou-li bílé odznaky v pravidelné linii po obvodu končetiny je v popisu
charakterizována pouze jejich výška. Nezasahuje-li bílý odznak do stejné výšky po obvodu
končetiny je nutné jej charakterizovat jako nepravidelný.
Korunka je bílá v celém obvodu, pokud je na korunce jen bílá skvrna, označí se včetně její
lokalizace. Více tmavých skvrn po obvodu korunky charakterizuje korunku skvrnitou. Patka bílá
– pokud je nesymetrická, je ji nutné rovněž specifikovat.
Popis bílá spěnka označuje celou bílou spěnku od korunkového okraje až po spěnkový kloub.
Holeň bílá – musí být upřesněna výše odznaku a jeho nepravidelnost, např. holeň do 2/3 nestejně
vysoko bílá. Pokud je barevná srst prokvetlá bílými chlupy, pak se tato část končetiny popisuje
označením prokvetlosti, např. holeň nepravidelně do ½ prokvetlá.

Obr. 4.35., 36., 37.: Zleva - korunka bílá, korunka skvrnitá, patka bílá.

Obr. 4.38., 39., 40.: Zleva - spěnka bílá, zadní nohy do 2/3 holeně nestejně vysoko bílé, levá noha
přední nad karpální kloub nestejně vysoko bílá.
Zvláštní je pigmentový odznak – tmavý pruh (úhoří) na hřbetě, vyskytující se hlavně u plaváků. Je
to fylogenetický atavismus. Tento pruh se táhne od hřívy po hřbetě až k ohonu s oboustranně
odstupujícími tmavými příčnými pruhy, na končetinách jsou náznaky kroužkování karpálních a
hleznových kloubů. Pokud plavák úhoří pruh nemá, musí být tato skutečnost uvedena. Úhoří pruh
se kromě plaváků vyskytuje též u některých hnědáků, u nichž musí být jeho výskyt v popisu.
Na vnitřních stranách všech čtyřech končetin mají koně rohovité pozůstatky prstu, tzv. kaštánky. U
dostihových koní se uvádějí do popisu koně.

Získané odznaky a značení koní
Kromě vrozených odznaků může mít kůň i odznaky získané, které se též evidují v popisu koní.
Patří k nim bílé nebo prokvetlé skvrny po otlacích (zranění) způsobené postrojem či sedlem.
Výžehy jsou na koni uměle vyvolané znaky, které mají identifikační charakter. Vypalují se
rozžhaveným značkovacím železem s příslušnou číselnou a symbolickou charakteristikou.

Obr. 4.41. a 42.: Zleva - úhoří pruh. Vpravo - kaštánek na vnitřní straně přední končetiny .

Obr. 4.43. a 44.: Zleva - čerstvý výžeh hříběte v sedlové části. Vpravo - chlupový vír na čele koně.
Dle platné legislativy musí být dnes každý kůň doprovázen tzv. Průkazem koně. Každý průkaz
obsahuje souhrn charakteristik k identifikaci jednotlivých koní. Vyplnění základních údajů musí být
pečlivé a bezchybné k vyloučení případných omylů. Chyby mohou vznikat právě při neodborném
určení barvy koně a v nepřesném popisu odznaků. Návazná identifikace podle chlupových vírů je
nezbytná zvláště u koní bez odznaků.
V “Průkazu koně” se uvádí plemenná příslušnost, pohlaví, věk, barva a odznaky směrem od hlavy
k tělu a končetinám a výžehy. V dokumentaci některých koní se uvádějí též krevní skupiny (nyní
DNA). Aktuálním je dnes využívání čipů s informací k identitě koně vstřelovaných pod kůži na krku.
Její rozšíření je podmíněno technickým vybavením, tedy čtecím zařízením. Při využívání
chlupových vírů k zpřesnění identity koní je žádoucí popsat jejich tvar i umístění.

2. Fyziologické vlastnosti
Fyziologické vlastnosti vytvářejí široký komplex charakterizující činnost organismu. Obšírnost této
problematiky vyžaduje studium specifické literatury popisující funkci a činnost jednotlivých orgánů.
V naší publikaci se zaměříme však jen na ty vlastnosti, které se široce promítají v hipologické praxi
a odborných znalostech podkovářů.

2.1. Konstituce
Konstituce je významná vlastnost, ve které se zobrazuje fyziologická činnost organismu. Je to
stupeň celkového zdraví a formy reaktivnosti na dané podmínky prostředí. Konstituce je výrazem
životní energie, která odráží anatomickou stavbu a fyziologickou zdatnost orgánů a tkání. Projevuje
se stupněm odolnosti na proměnlivost působení faktorů prostředí, škodlivých vlivů a nemocí.
Konstituce se dělí na několik typů:
Tvrdá – zdravá konstituce je většinou vlastní primitivnějším plemenům žijícím v tvrdších
přírodních podmínkách. Koně tvrdé konstituce jsou bystří, sušší tělesné konstrukce, s lesklou
přiléhavou srstí, s dobrou látkovou výměnou, jsou nenároční, velmi skromní.
Hrubá konstituce je charakteristická určitou robustností, avšak s méně pružným pohybem,
hrubších tělesných forem, takoví koně jsou nároční na výživu.
Jemná konstituce je nižší stupeň konstituce tvrdé. Mají ji plemena ušlechtilá, jejichž projevy a
funkce se však udržují ve fyziologických hranicích. Tělesná stavba bývá jemnější a ušlechtilá.
Slabá konstituce se objevuje u přešlechtěných plemen. Projevuje se choulostivostí, malou
odolností, útlou kostrou, tenkou kůží, plochým hrudníkem, málo kostnatými končetinami a celkovou
malou životností.
Lymfatická (měkká) konstituce se vyskytuje u těžkých plemen s tlustou kůží, mohutně vyvinutým
podkožním a mezisvalovým vazivem. Výměna látková je u takových koní zpomalená, oxidace je
tedy v metabolickém procesu snížená, vytrvalost je malá.

Obr. 4.45. Končetina koně s hrubou konstitucí

Obr. 4.46. Končetina koně s jemnou konstitucí

2.2. Temperament
Temperament je stupeň dráždivosti nervové soustavy a jako nervová složka konstituce se v ní
výrazně promítá. Je reakcí na různě působící podněty, a proto se odráží ve výkonnosti koně
včetně vytrvalosti. Souvisí s činností žláz s vnitřní sekrecí, zvláště se štítnou žlázou.
Projevy temperamentu spolu s duševními ději jsou podmíněny bystrostí smyslů. Ty jsou vzhledem
k charakteru chovu koní na vyšší úrovni než u druhů zvířat chovaných jen stájově. V širších
návaznostech souvisí temperament též s plemenem a pohlavím. Z hlediska podkovářského je
důležité temperament posuzovat při předvedení koně, neboť je nutné jej respektovat při práci se
zvířetem.
Podle výše prahu dráždivosti rozlišujeme dva základní typy temperamentu:
Temperament živý je typický pro teplokrevné koně, kteří poměrně rychle reagují na okolní
podněty. Pokud mají dobrý pracovní charakter, pak je toto spojení pro pracovní využití nejlepší. U
plnokrevných koní je vnímání podnětů ještě intenzivnější, což se může projevovat temperamentem
sanguinickým až cholerickým. Zvláště při nedostatku činnosti je často podkování těchto koní velmi
problematické a vyžaduje velkou dávku trpělivosti. Abychom zabránili někdy i nebezpečným
situacím je u těchto koní při podkování vhodná menší dávka sedace.
Temperament klidný je opakem živého temperamentu. Je typický pro chladnokrevná plemena
koní. Koně s tímto temperamentem jsou velice klidní, pomalu reagují na podněty a do práce se
musejí nutit. Při podkování je tento typ temperamentu výhodný, koně však většinou potřebují
silnější podněty při zdvihání končetin. Klidný temperament může přejít až do formy temperamentu
melancholického, až flegmatického. V tomto případě nastává často problém s udržením končetin,
protože koně do zvednuté končetiny přenášejí svoji váhu.
U všech forem obecné charakteristiky temperamentu pro jednotlivá plemena je nutné vzít v úvahu
jeho individuální proměnlivost uvnitř plemene. Nervózní temperament lze do určité míry ovlivnit
odpovídajícím zacházením, prací a výživou koně. V zásadě platí, že čím je kůň temperamentnější,
tím je náročnější na ošetřování, výcvik i pracovní využití.
Temperament je do jisté míry dědičný, ale míra dědičnosti není zcela prokázána. Temperament se
posuzuje podle projevu koně ve všech pracovních i klidových situacích. Kůň vyvedený ze stáje po
delší pracovní přestávce je bujný, což však nemusí být vůbec v souladu s jeho skutečným
temperamentem. Temperament je v praxi podkováře nutné posuzovat komplexně a nezaměňovat
ho s charakterem.

2.3. Charakter
Charakter – povaha – je vlastnost, která do značné míry určuje využití koní v chovu nebo v práci.
Posuzuje se podle ochoty a stupně podrobení se vůli člověka. Charakter je dědičně podmíněn,
daleko více ho však ovlivňují vnější podmínky jako např. působení člověka a použitá technologie
chovu. Při negativních zásazích se u koně na tyto podněty vytvoří podmíněný reflex obranného
charakteru, který pak snižuje hodnotu koně.
Charakter můžeme hodnotit jako dobrý nebo špatný. Další projevy charakteru rozlišujeme podle
chování koně ve vztahu k člověku, při práci a při podkování. Mezi těmito třemi typy jsou nezřídka
rozdíly. Je dostatek příkladů k doložení, že např. kůň s charakterem ne zcela spolehlivým ve
vztahu k člověku má výborný pracovní charakter nebo velmi dobrý kůň jak v pracovním využití, tak
ve vztahu k člověku má velmi špatný charakter při podkování. Proto je nutné hodnotit všechny tři
složky charakteru samostatně, tedy tak, jak tento metodický postup stanovuje platná norma
hodnocení.

Na charakter koně má velký vliv přístup člověka a způsob jeho výchovy. I na charakterově špatné
koně, především ve vztahu k člověku, většinou platí přísnější, ale spravedlivý přístup spolu
s pochvalou a odměnou. Jsou známy nesčetné případy, kdy i charakterově špatní koně byli
spravedlivým jednáním napraveni. Stejný postup lze s patřičnou mírou trpělivosti uplatnit i u koní
se špatným charakterem při podkování. Takový charakter podpořený psychickou nevyrovnaností
je možné při podkování úspěšně usměrňovat za pomocí sedace.
Na charakterové vady koně je povinen majitel podkováře před podkováním či úpravou kopyt
upozornit. V mnoha případech se tak nestane, a proto by podkovář u neznámých koní měl
jejich chování a eventuální charakterové vady sledovat, popřípadě se u majitelů nebo
ošetřovatelů informovat. Kůň s charakterovými vadami při podkování vzrušeně frká, hrabe,
uhýbá před zvedáním končetin, odmítá je zvednout, vytrhává je a v nejhorším případě kope.
Při styku s takovým koněm je nutná co největší obezřetnost. Charakterově nebezpečné koně je
z hlediska bezpečnosti podkováře nejlépe neošetřovat.

2.4. Kondice
Kondice je celkový tělesný stav jedince posuzovaný z výživného i výkonnostního hlediska. Je
podmíněna úrovní výživy, ošetřování a intenzity pracovního využití. Dobrá kondice je
charakterizovaná fyziologicky optimální hmotností odpovídající užitkovému a plemennému typu
koně, vypracovaným svalstvem, lesklou přiléhavou srstí a odpovídajícím temperamentem.
Kondice je tedy souhrnným výrazem výživy, stupně pracovního zatížení, zdravotního stavu a
celkové úrovně chovu.
Z hlediska pracovního či chovného využití koně se rozlišuje kondice chovná a pracovní, která
určuje užitkový typ koně, respektive způsob jeho pracovního využití.
Chovná kondice je předpokladem, aby jedinec dosahoval pozitivní výsledky v chovu. Výživný
stav musí být optimální, zejména u hřebců musí být výživa zaměřena na dosažení dobré kondice
jadrnými koncentráty s bílkovinnými příměsmi, což je zvláště významné v připouštěcím období.
Kondici lze velmi dobře posoudit při vyvedení plemeníka ze stáje k připouštění. Jeho apatičnost je
prvním příznakem narušení metabolických funkcí. Nadbytečná hmotnost či dokonce tučnost je
nežádoucí. Proto je pro plemeníky nezbytný dostatečný pohyb.

Obr. 4.47.
Plemenný hřebec 1028 Manillon
Rouge v odpovídající chovné kondici.

U klisen platí obdobné zásady s tím, že intenzita výživy je podmíněna stupněm gravidity. U klisen
je účelné využívat ve větším objemu zelenou píci a poskytnout jim pastvu a pohyb v co největším
rozsahu. U kojících klisen, zvláště s větší produkcí mléka, se jejich kondice přechodně poněkud
zhoršuje. Tento stav je normální fyziologický proces, který se vyskytuje u dobrých mléčných matek.
Pracovní kondice je podmíněna typem výkonnostního využití koně a má s ním být v souladu. U
tažných koní je žádoucí, aby při optimální hmotnosti měli dobře vyvinuté svalstvo, suché končetiny
bez nálevek a jiných známek konstitučního oslabení, temperament ukazuje bystrost koně. Čím
náročnější je využívání koní v klasických jezdeckých a zápřahových disciplínách, tím nutnější je
věnovat větší pozornost jejich kondici a konstituci. Zvlášť vypjatá je dostihová kondice závodních
koní. U nich jde o maximální využití živinami bohatých jadrných, vitamínových a minerálních
koncentrátů ke snížení podílu tukových tkání, s důrazem na sílu svalstva a zpevnění šlach.

Obr. 4.48. a 49.: Zleva - Březí klisna v odpovídající chovné kondici. Vpravo - Tříletá teplokrevná
klisna v odpovídající pracovní kondici.
Kondice žírná - kůň, který je intenzivně bez odpovídající zátěže krmen a zvyšuje se tím u něj
množství podkožního tuku, nabývá kondici žírnou. U plemenných koní má taková kondice za
následek sníženou plodnost. Opakem je kondice hladová, která je výrazem nedostatečné výživy
nebo onemocnění koně.

Obr. 4.50. a 51.: Zleva - Mladá teplokrevná překrmená klisna téměř v žírné kondici. Vpravo - Starší
kůň v horší výživné kondici.

Růst a vývoj koně
Růst a vývoj charakterizuje provázanost kvantitativních a kvalitativních změn v ontogenetickém
vývoji. Kvalitativní změny v živé hmotě jsou podmíněny hromaděním změn kvantitativních. Růst je
příznačný zvětšováním tělesné hmotnosti, nárůstem kostry, svalstva a vnitřních orgánů. Růstové
fáze se střídají s kvalitativními, při kterých dochází k diferenciaci, tedy ke vzniku biochemických,
funkčních a morfologických rozdílů v těle, orgánech a tkáních vyvíjecího se organismu. Růst a
diferenciace tedy charakterizují ontogenezi jedince. V období ontogeneze se růst projevuje
pravidelným střídáním růstových období s obdobími diferenciace živé hmoty. Avšak i v růstových
fázích se střídá intenzita narůstání hmotnosti a růstu tělesných rozměrů.
Na růst působí vlivy vnější (vlivy prostředí) a vnitřní (vlivy metabolismu). Do vnějších vlivů patří
výživa, technologie odchovu a chovu včetně působení pohybu, světlo, teplota, výživa, ošetřování
atd.
Vnitřní vlivy se uplatňují prostřednictvím spotřeby energie při syntéze, vnější vlivy se v organismu
uplatňují prostřednictvím regulačních mechanismů. Rozhodující je nervová soustava. Reakce
organismu na vnější podněty je přímá, bezprostřední a je odezvou na ojedinělý, jednorázový
podnět. Podněty mohou být opakované, které postupně podmiňují morfologické a funkční změny
na orgánech. Snížená teplota při větší spotřebě energie má za následek zvýšení látkové výměny.
Zvyšuje se tak enzymatická a vstřebávací činnost, lépe se rozvíjejí mechanismy zabezpečující
životní procesy. Nižší teplota tedy při optimální výživě podporuje fyziologické funkce, které se
promítají do vytrvalosti a konstituční tvrdosti. Rovněž světlo stimuluje růst organismu a tento faktor
se tedy promítá v použité technologii chovu.
U rostoucích zvířat se velká část energie krmiva přeměňuje na energii potřebnou k hmotnostnímu
růstu. U dospělého, respektive nerostoucího organismu se značná část energie a krmiva
přeměňuje na energii pro zajišťování normálních životních procesů. Intenzita přeměny energie se
v průběhu vývoje mění. V postnatálním období dochází ke zvyšování intenzity přeměny energie a
po vyvrcholení, ve kterém dochází k rovnováze s pochody růstu (syntézy) při přepočtu na kg živé
hmotnosti, nastává již postupné snižování, u hříbat je to přibližně ve věku 1 měsíce. Stárnutím se
tedy snižuje látková výměna a rozmnožovací schopnost buněk. Při klesání látkového metabolismu
ubývají stárnutím v organismu také zásobní látky, takže se organismus ve vyšším věku rychle
unaví, vyčerpá. V běžném pojetí se stárnutím chápe období trvalého poklesu odolnosti organismu
proti vnějším i vnitřním vlivům a snižuje se rovněž jeho přizpůsobivost. Stárnutí je
charakterizováno souborem procesů projevujících se viditelnými tvarovými i funkčními změnami.
Růst a vývoj se svými kvalitativními i kvantitativními změnami promítá do podkovářské práce.
Kvalifikovaný podkovář musí mít přehled o stáří koně, kterému upravuje kopyta nebo jej
podkovává, protože každé vývojové a růstové stadium koně má svá specifika, která je nutné
respektovat. Znalost těchto stádií patří k základním znalostem podkováře.
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