KŮŇ V MINULOSTI
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Koně byli pro člověka vždy velmi důležití. Už v pravěku mu sloužili
jako potrava. Později člověk koně domestikoval a začal ho využívat
k tahu a jízdě na něm. Koně sloužili v dopravě, zemědělství, nezbytní byli ve vojenství:
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Hulán byl příslušník polské kavalérie. V době po trojím dě-

ZE ŽIVOTA KONÍ

lení Polska působili huláni i v habsburské armádě.
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Husar byl původně příslušník tělesné stráže uherského
krále Matyáše Korvína, v 15. století jezdectvo, později příslušník vojenské lehké jízdy v uherské části
habsburské monarchie. Poté byli
husaři zavedeni i v jiných armádách.

Vzdělávací program seznamující žáky
6.–9. ročníku s domestikací koní, s jejich
využitím v historii i současnosti. Výklad
žákům osvětlí, jak důležitá a náročná je péče
o koně (krmení, hřebelcování, sedlání, uzdění).
Součástí programu je přímý kontakt se
zvířaty, možnost si vše prakticky vyzkoušet,
pozorovat v praxi chování koní.

KŮŇ DOMÁCÍ
(Equus caballus)

nebo pouze kůň je domestikované zvíře patřící mezi
lichokopytníky. V minulosti se koně používali především na přepravu. Od 20. století se na nich jezdí
hlavně rekreačně. Slovo kůň označuje obecně
jak samce, tak i samici koně. Samice je klisna,
kobyla či hřebice. Samec je hřebec, vykastrovaný pak valach. Mládě koně se nazývá hříbě.
Věda zabývající se koňmi je hipologie.

Domestikace koně: první důkazy o domestikaci koně pochází z centrální Asie, z doby
asi 3 000 let př. n. l. Domestikovaní koně se
chovali zprvu pro mléko a maso, později pro
přepravu nákladů i přepravu osobní. Do dnešní
doby se zachovala primitivní udidla, třmeny i sedla.
Dobu ledovou přežili dva předkové koně – kůň Přewalského, který přežívá, a Tarpan, který byl pak lidmi
vyhuben.
Plemena koní:
Základní dělení plemen je podle stupně prošlechtění, a to na:
• primitivní plemena – zachovávají
si původní způsob života, mají
tvrdou konstituci, dospívají
později, ale jsou dlouhověká, obvykle mívají
menší vzrůst a bývají
velmi přizpůsobivá;
• kulturní plemena – jsou
dlouhodobě šlechtěna
podle chovných cílů.

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ KONĚ:
VĚDECKÁ KLASIFIKACE
živočichové (Animalia)
Původ:
Kmen:
strunatci (Chordata)
Podkmen:
obratlovci (Vertebrata)
Třída:
savci (Mammalia)
Řád:
lichokopytníci (Perissodactyla)
Čeleď:
koňovití (Equidae) Rod: kůň (Equus)
Binomické jméno: Equus caballus f. caballus
Kůň Převalského (Equus przewalskii,
Poliakov, 1881) je jediný žijící předek našeho zdomácnělého koně.
Dnes už se s ním nesetkáváme
téměř nikde jinde než v zoologických zahradách, mj.
v Praze nebo na zámku
ve Slatiňanech. Před
několika lety bylo
za spolupráce Zoo
Praha několik zvířat
vypuštěno do volné
přírody v Mongolsku, původní oblasti rozšíření koní
Převalského.

