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Předmluva 

 

Postavení a úloha koně ve společnosti se v současné době radikálně 

mění. Kůň přestává plnit funkci taţné pracovní síly, končí jeho 

militarizační poslání a je v těchto oblastech buď úplně, nebo z velké 

části nahrazen moderní technikou. Další existence chovu koní však 

zůstává v přírodě samé a z hlediska funkčního významu se 

přeorientovává do oblasti společenské, kulturní a sportovní. 

 

Tato publikace se pokouší přinést výklad základních principů fyziologie 

pohybové zátěţe a tréninku koní a moţnosti aplikace do 

kaţdodenní tréninkové praxe. Účinnost tréninkového procesu je totiţ 

přímo závislá na uplatnění fyziologických poznatků v tréninkové praxi. 

Jaká je fyziologická podstata tréninku, takový je i výkonnostní růst 

koně. 

 

Při zpracování publikace jsme vycházeli z dostupné zahraniční 

literatury i vlastních poznatků, zkušeností a experimentálních studií. 

Publikace má dokumentovat nejpodstatnější a zásadní stav vědění na 

tomto úseku. 
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1. REAKCE A ADAPTACE KONĚ NA ZÁTĚŽ 

Výkonnost dostihových koní je dána především genetickými 

předpoklady a funkční výkonnostní kapacitou organismu. Tyto 

genetické a funkční předpoklady jsou pak dále rozvíjeny vlivy vnějšího 

prostředí. Do komplexu vlivů vnějšího prostředí působících na 

výkonnost koně patří nejen vlastní trénink, ale také např. výţiva, 

podmínky makroklimatu tréninkového prostředí, mikroklimatu stáje, 

ustájení, ošetřování atd.   

Reakce organismu na tyto vlivy prostředí se obvykle dělí na 

bezprostřední reakci a postupnou adaptaci. 

Reakce jsou rychlé odpovědi organismu koně na jednorázový podnět 

(např. pohybovou zátěţ). Jejich rychlost se pohybuje v rozmezí 

několika sekund, minut nebo hodin. Uskutečňují se především 

prostřednictvím vzrušivých soustav organismu, které jsou k těmto 

funkcím předem připraveny (především nervový systém a endokrinní 

systém). 

Pro adaptaci nejsou naproti tomu zprostředkující soustavy organismu 

předem připraveny. Vlivem opakovaných podnětů (zátěţí) se v podstatě 

reakce změní v trvalý stav - adaptaci. Jde proto o proces dlouhodobý, 

trvající několik dnů, měsíců, příp. i let, a často o proces značně sloţitý. 

Adaptační změny se uskutečňují na buněčné úrovni, na úrovni tkání, 

orgánů, systémů či celého organismu. Adaptací pak rozumíme změny v 

organismu nutné k zachování stálosti vnitřního prostředí organismu 

koně (homeostázy) za různých podmínek vlivů prostředí vnějšího. 

Reakce a následná adaptace je tedy bezprostředně vyvolána podněty z 

vnějšího prostředí. Ty se obecně označují jako adaptační podněty. Z 

tohoto aspektu je také fyzická zátěţ koně adaptačním podnětem pro 

rozvoj tréninkových adaptačních změn, pro trénovanost koně. Avšak ne 

kaţdý podnět je schopen vyvolat v organismu adaptační změny. Musí to 

být vţdy podnět dostatečně silný (intenzita podnětu), působící po 

dostatečně dlouhou dobu (objem podnětu) a musí být opakován 

(frekvence podnětu). Příliš slabé nebo naopak příliš silné adaptační 

podněty většinou k adaptaci nevedou. 
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1.1.  Zátěž jako stres 

Nejpřirozenější reakcí koně na náhlé a nebezpečné situace je útok 

(kopnutí) nebo daleko častěji útěk. Organismus přitom odpovídá celým 

souborem obranných opatření jak místního charakteru, tak i 

vzdálenějších, aţ k celkové reakci organismu, kterou kanadský lékař 

Selye nazval stresovým syndromem. Je to vlastně souhrn specifických 

i nespecifických změn v organismu -  reakcí, které narušují homeostázu 

a kterými organismus reaguje na opakovaně působící stresory (na zátěţ 

nejen fyzickou, ale i emoční, chladovou, tepelnou, nemoc atd.). Selyeho 

teorie stresového syndromu se opírá především o neurohumorální 

koncepci. Řídící funkci má centrální nervový systém (CNS), přičemţ 

ţlázy s vnitřní sekrecí, především hypofýza a nadledviny se pokládají za 

klíčové orgány. Ty slouţí jako přepojovací stanice neurohumorálních 

vlivů na buňky a tkáně organismu.  

Selye při výkladu stresového syndromu mluví současně o obecném 

adaptačním syndromu, čímţ rozumí obecné podmínky přizpůsobení 

se organismu ke stresu. Hovoří se potom o adaptaci organismu na 

opakované působení stresorů.  

Tento stresový a adaptační syndrom můţe probíhat ve 4 fázích: 

I.  Fáze alarmová. Tuto fázi představuje náhlé narušení stálosti 

vnitřního prostředí tréninkovým stresorem (zátěţí). Můţeme proto 

v počáteční fázi mluvit o tzv. šoku, který je doprovázen silným 

podráţděním nervové soustavy, zvýšením funkční reakce a vyplavením 

hormonů dřeně nadledvin (adrenalinu a noradrenalinu). Účelem této 

reakce je vyvolat relativně nejmenší narušení homeostázy zátěţí. Zvýší 

se proto plicní ventilace a činnost srdeční, urychlí se krevní cirkulace. 

Tato reakce je však vyšší, neţ by bylo pro potřebný výkon nutné. Po 

šoku zpravidla následuje ihned druhá reakce - antišok. V něm se 

původně vysoká neadekvátní reakce alarmovaných orgánových soustav 

vyvolaných zátěţí značně sníţí a přiblíţí se skutečným potřebám 

vlastního výkonu koně. Ve fázi antišoku sehrává důleţitou roli kůra 

nadledvin a její hormony (kortikoidy).  
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II.  Fáze specifických alarmových reakcí. Probíhá na podkladě 

nervových a hormonálních regulací po ose CNS - hypofýza - 

nadledviny - výkonné orgány a tkáně. 

III. Fáze rezistence. Jestliţe se podněty (stresory) v průběhu 

tréninkového procesu neustále opakují, vzniká postupně v organismu 

odolnost k příslušnému druhu zátěţe a nastává odolnost, tzn. adaptace – 

přizpůsobení. Na standardní zatíţení pak reaguje kůň stále menší 

celkovou reakcí - zmírňuje se stupeň narušení stálosti vnitřního 

prostředí. Sniţuje se tudíţ i stupeň podráţdění nervové soustavy a 

soustavy ţláz s vnitřní sekrecí, zejména dřeně nadledvin (šoku) a 

naopak, zvyšují se antišokové reakce hormonů kůry nadledvin. Vzniká 

adaptace organismu na příslušnou zátěţ - tj. trénovanost koně. 

Trénovaný jedinec s určitým stupněm adaptace k tréninkové zátěţi si 

současně zvyká i na stále větší stupeň narušování vnitřního prostředí a 

je tudíţ schopen většího výkonu  - tj. zvyšuje se jeho výkonnost. Má-li 

však být dosaţeno ještě většího tréninkového efektu a tím i vyšší 

trénovanosti i výkonnosti koně, je nutné zvýšit intenzitu, objem nebo 

frekvenci adaptačních podnětů (tréninkových zátěţí), aby se opět stálost 

vnitřního prostředí příslušnou zatěţí narušovala a vyvolávala 

poţadovaný tréninkový efekt, tj. stále vyšší a vyšší stupeň adaptace – 

trénovanosti a výkonnosti. Adaptační moţnosti, resp. schopnosti jsou 

však u kaţdého koně individuálně rozdílné. Kaţdý jedinec má svou 

výkonnostní hranici, lépe řečeno strop fyziologických moţností, který 

odděluje nejvyšší moţnou výkonnost jedince od další fáze stresového 

syndromu - vyčerpání. Fyziologicky vedený trénink se proto intenzitou, 

objemem a frekvencí tréninkových adaptačních podnětů (zátěţí) musí 

individuálně pohybovat v rozsahu fáze rezistence aţ k nejvyššímu 

stupni adaptace (tj. adekvátní trénink). Nepřiměřená intenzita, objem 

nebo frekvence tréninkových adaptačních podnětů, ať jiţ ve fázi 

alarmové nebo ve fázi rezistence, vede k vyčerpání organismu – 

exhausci, a to buď ve formě akutní, nebo chronické. 

IV. Fáze exhausce čili vyčerpání organismu. Můţe nastat jiţ na počátku 

tréninkového procesu ve fázi alarmové. Jestliţe selhávají regulační 

mechanismy vlivem neadekvátně vysoké zátěţe ve fázi alarmové, můţe 
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Stresový a adaptační syndrom

• Fáze alarmová šok
antišok akutní únava

• Fáze rezistence obecná (zdatnost, vytrvalost)

adaptace  = trénovanost 

• Fáze exhausce - speciální výkonnost

chronické vyčerpání akutní vyčerpání

chronická únava přepětí

přetrénování zchvácení

z akutní únavy vzniknout akutní vyčerpání organismu, které 

označujeme jako přepětí nebo zchvácení. Typické pro ně je selhání 

obranných mechanismů a sníţení obranyschopnosti - následkem můţe 

být váţné poškození organismu a dokonce můţe nastat i smrt z důvodu 

akutního selhání nadledvin.  

Neadekvátní zátěţ ve fázi rezistence vede u adaptovaného organismu 

k tomu, ţe kůň nastupuje do další tréninkové zátěţe se zbytky akutní 

únavy z předchozích zatíţení, neboť doba na odpočinek a zotavení 

organismu bývá nedostačující. Tyto zbytky akutní únavy se postupně 

Obr. 1: Schéma stresového (adaptačního) syndromu. 

 

sumují aţ do vzniku únavy chronické, která přechází do chronického 

vyčerpání organismu. Výsledkem je chronický proces - přetrénování 

koně. Je charakterizován chronickým selháním kůry nadledvin, tj. 

dlouhodobým selháním regulačních mechanismů, coţ vede ke sníţení 

odolnosti organismu, poruše elektrolytového a vodního metabolismu a 

degenerativním změnám v různých tkáních a orgánech. 

Organismus odpovídá na kaţdou změnu svého klidového stavu sloţitou 

a koordinovanou reakcí řady systémů. Tato reakce umoţňuje koni od 

začátku kaţdé práce přizpůsobit se na tělesný výkon. Má několik 

úrovní. Počátek je v analyzátorech a mozkové kůře, odkud směřují 
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impulzy jak po motorických drahách ke svalům, tak do vegetativních 

center. Z nich pak vycházejí podněty ke zvýšení plicní ventilace, 

zvětšení minutového objemu srdečního (zvýšení krevní cirkulace), 

regulaci prokrvení činných tkání, mobilizaci energetických zdrojů i 

změnám vnitřního prostředí. Tato zpočátku dost hrubá stereotypní 

reakce v iniciální fázi zátěţe se v průběhu dalšího trvání práce pomocí 

neurohumorálních mechanismů přesněji přizpůsobuje intenzitě a době 

trvání zátěţe. 

 Z dosud uvedeného plyne, že reakci na zátěž tedy chápeme jako 

bezprostřední odpověď organismu zvířete na tento vnější podnět, tj. na 

tréninkovou jednotku, dávku či tréninkový prvek. V organismu potom 

nastávají akutní změny, vyvolané narušením vnitřního prostředí 

příslušnou zátěží. 

 

1.2.  Adaptace 

Je-li určitá pohybová zátěţ pravidelně opakována a postupně zvyšována 

v objemu, intenzitě nebo frekvenci, objevuje se základní biologická 

vlastnost - adaptace na příslušnou pohybovou zátěţ (trénovanost). 

Adaptací se tedy rozumí soubor změn ţivotních dějů, které nastávají 

v průběhu dnů, týdnů a měsíců. Jde o přizpůsobení struktur i funkcí, 

vedoucí k tomu, ţe při opakování specifických podnětů (tréninkových 

jednotek) se bouřlivá reakce organismu stále více zmírňuje, protoţe na 

dané podněty vzniká adaptace - trénovanost orgánů i celého organismu.  

Podle tohoto pojetí každá opakovaná pohybová činnost dostatečné 

intenzity, objemu a frekvence zvyšuje adaptaci koně na tuto specifickou 

tělesnou zátěž, zvyšuje trénovanost a potažmo výkonnost koně v tomto 

typu zátěže. Důležitou skutečností je, že na jedné straně u adaptovaného 

organismu je menší reakce na specifickou zátěž. Na druhé straně se 

organismus adaptuje na stále větší zátěž a je tedy schopen většího 

výkonu. Má-li se tedy tréninkový efekt a výkonnost koně zvyšovat, musí 

se zvyšovat i intenzita nebo objem či frekvence zátěže až k dosažení 

maximální výkonnosti jedince. 

Vyuţívání poznatků o mechanismech reakce a adaptace organismu 

v tréninkovém procesu je hlavním východiskem cílevědomého 
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zvyšování výkonnosti koní. Trénink je proto přímo modelovým 

příkladem adaptace organismu na plánovité a systematické zatěţování. 

Aplikace mechanismů adaptace v podmínkách tréninku koní má však 

některé zvláštnosti. Tyto vyplývají především ze značné rozdílnosti 

v charakteru jednotlivých typů dostihové exploatace koní, jednak ze 

skutečnosti, ţe mezi velikosti a intenzitou zátěţe a mezi růstem 

výkonnosti koně není nekonečný lineární vztah, nýbrţ vztah 

parabolický. Maximální fyziologické výkony koně proto mají svoji 

hranici a odehrávají se na vrcholu této paraboly, kde je jiţ poměrně 

snadný přechod do stavu patologického - exhausce. 

Adaptace na tréninkové zatíţení se nejvýrazněji projevuje v práci 

systémů zajišťujících energetickou stránku výkonnosti, tj. v práci 

oběhového a dýchacího systému (tzv. transportní systém kyslíku) a 

v metabolismu, ve vlastních výkonných orgánech pohybu, tj. v aktivním 

a pasivním pohybovém systému, jakoţ i v CNS a jeho prostřednictvím 

v celém vnitřním prostředí organismu.  

Vlivem shora zmíněných adaptačních podnětů o určité intenzitě, 

objemu a frekvenci, probíhá v organismu funkční a morfologická 

přestavba - adaptace orgánů a orgánových soustav. 

Na aktivním pohybovém systému, tedy kosterním svalstvu, dochází pod 

vlivem adaptačních tréninkových podnětů k hypertrofii svalů 

(svalových vláken). Podle způsobu zatěţování můţeme mluvit o 

hypertrofii morfologické a hypertrofii funkční. Při morfologické 

hypertrofii roste síla svalů se zvětšováním jejich objemu. Bývá to 

v případech zátěţí s uplatňováním velké míry kontrakcí s převahou 

silové a rychlostní sloţky (práce do kopce, terén, skoky). Při hypertrofii 

funkční se sval příliš nezvětšuje, ale podstatně se zvyšuje jeho síla. Tato 

hypertrofie je výrazem adaptace svalstva na dynamické kontrakce 

vytrvalostní a obratnostní. Při svalové hypertrofii dochází nejen ke 

změnám v morfologické struktuře svalu, ale také přibývá cévního 

zásobení svalu, energetického potenciálu atd. 

Na pasivním pohybovém systému, tj. na kostech, vazech a šlachách, 

pozorujeme obdobné změny jako na kosterním svalstvu. Při kostní 

hypertrofii se rozšiřuje průřez rourovitých kostí a zvětšuje se celkový 
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objem kostí, zejména korové kompaktní vrstvy. Výrazem adaptace 

k zátěţi je i změna vnitřní struktury kostí - kostní architektoniky. 

V místech úponů vazů, šlach a svalů kost zesiluje. Na zátěţ se adaptují i 

kloubní vazy, šlachy a chrupavky vystýlající kloubní dutiny.  

Kardiovaskulární systém. Adaptuje se specificky podle druhu 

tréninkové zátěţe. Největší morfologické a funkční změny nastávají na 

kardiovaskulárním aparátu při vytrvalostních adaptačních podnětech, 

které rozšiřují aerobní kapacitu organismu a transportní poměry pro 

kyslík. Vzniká hypertrofie a regulační dilatace srdce, zvětšuje se tím i 

systolický a minutový objem, sniţuje se srdeční frekvence. Srdce 

pracuje ekonomičtěji. Změny postihují i cévní systém a červený krevní 

obraz. Zvětšuje se počet cév, počet červených krvinek a mnoţství 

hemoglobinu. 

Dýchací systém. Je přizpůsoben zátěţi tak, aby co nejméně vázla 

nabídka kyslíku krevnímu oběhu v plicích. Zvětšuje se dechový objem 

i vitální kapacita plic. Při tréninku rostoucího organismu se zvětšuje i 

hrudník. Tyto změny nejvíce vystupují při adaptaci na vytrvalostní 

podněty. Ekonomizují dýchání a dochází i k lepšímu vyuţívání kyslíku 

z vdechovaného vzduchu. Vytrvalostním tréninkem se tedy zvyšuje 

aerobní kapacita koně. 

Neurohumorální systém. V CNS se vytvářejí nová reflexní spojení, 

takţe pohybová činnost se stává rychlejší a ekonomičtější. Vylepšuje se 

signalizace z čidel a receptorů. Zlepšují se regulační děje mezi činností 

nervového, pohybového systému a vnitřními orgány, zejména pak 

činnost autonomního (vegetativního) nervového systému (převaţuje 

tonus parasympatického nervstva), zvláště u vytrvalců. Tím v období 

zotavení po zátěţi se zvyšují anabolické děje a nastupuje větší a 

rychlejší obnova energetického potenciálu i obnova opotřebovaných 

struktur. Z endokrinního systému největší adaptační změny postihují 

nadledviny, které vlivem tréninku hypertrofují. Na počátku kaţdé práce 

je třeba, aby se rychle vyplavily hormony dřeně nadledvin a aby 

orgánové funkce zvýšily svou činnost. Později se vyplavuje více 

hormonů kůry nadledvin, které mají zajistit vyšší pracovní 



Klinická fyziologie koní a jejich trénink 

13 

 

metabolismus jak ţivin (cukrů, tuků, bílkovin), tak i minerálních látek 

a vody. Podobné změny nastávají i na dalších ţlázách s vnitřní sekrecí.   

Celkově lze říci, ţe pod vlivem tréninkových adaptačních podnětů roste 

funkční kapacita orgánových systémů zvířete a dochází k morfologické 

přestavbě orgánů (zvětšuje se aerobní výkon). Vnitřní prostředí 

organismu je také stabilnější. Při fyzickém zatíţení dovede současně 

organismus odolávat i většímu stupni narušení vnitřního prostředí 

(zvětšuje se anaerobní výkon, lépe obnovovat energetický potenciál a 

regenerovat opotřebované tkáňové struktury. 

Je-li stresová reakce vyvolána odpovídajícími adaptačními podněty a 

probíhá-li fyziologicky (normálně), je základním mechanismem vzniku 

sloţitých adaptačních procesů. Jakákoliv pohybová zátěţ koně vyvolává 

v organismu stresovou reakci, která je podkladem pro vznik adaptace k 

této zátěţi.   

Adaptace na tréninkové zatěţování se nejvýrazněji projevuje v práci 

systémů zajišťujících energetickou stránku výkonnosti koně. Z hlediska 

tréninkového procesu u sportovních a dostihových koní se adaptace pak 

dotýká těchto funkčních okruhů: 

* kyslíkové bilance, tj. funkcí kardiovaskulárního a dýchacího aparátu 

jakoţto transportního systému kyslíku, 

* energetické bilance při zátěţi, tj. funkcí zajišťujících energetický 

potenciál a mechanismů energetického výdeje, 

* nervosvalových funkcí, tj. rozvoje nejen motorických funkcí, ale 

rovněţ funkcí psychických, 

* stability celého vnitřního prostředí organismu. 

Z těchto aspektů se následující text zabývá klinicko-fyziologickými 

změnami během zátěže koní a při vzniku adaptace na příslušnou zátěž: 

zátěží jako reakcí vyvolávající bezprostřední změny ve funkcích 

organismu a trénovaností jako adaptací k této zátěži, podmíněnou 

hlubšími a dlouhodobějšími morfologickými a funkčními změnami 

organismu, především v exponovaných orgánech a systémech. 
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2. KYSLÍKOVÁ BILANCE 

Dodávku kyslíku do pracujících tkání zajišťuje transportní systém 

kyslíku, tj. kardiovaskulární a dýchací aparát. 

 

 2.1.  Transportní systém kyslíku 

Transportním systémem kyslíku rozumíme soustavu ústrojí, slouţících 

k transportu a výměně dýchacích plynů (kyslíku a oxidu uhličitého) 

mezi atmosférickým vzduchem a cílovým orgánem, v tomto případě 

pracujícím svalem. Transport dýchacích plynů je výsledkem 

koordinované funkce ústrojí dýchacího a oběhového. Oběhový, tedy 

kardiovaskulární systém slouţí samozřejmě k transportu i jiných látek 

v krvi, ale v pořadí naléhavosti a náročnosti je při tělesné zátěţi na 

prvním místě transport kyslíku a oxidu uhličitého. Zásadní poznatky z 

oblasti úlohy dýchacího a kardiovaskulárního aparátu v transportu 

kyslíku byly umoţněny studiem různých zátěţí koní se speciálními 

maskami v terénu i na pohybovém trenaţéru. 

    

           
Obr. 2: Spirometrická maska COSMED K4b

2
 pro zátěže v terénních 

podmínkách a COSMED Quark b
2
 pro zátěže na trenažéru.     
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Obr. 3: Pohybový trenažér pro spiroergometrická vyšetření koně 

v laboratorních podmínkách.  

 

S pouţitím těchto a podobných zařízení bylo zjištěno, ţe při těţké práci 

je dostihový kůň schopen zvýšit spotřebu kyslíku oproti hodnotám 

v klidu až 40x. Toto zvýšení u koní je mnohem vyšší neţ u člověka nebo 

jiných druhů zvířat (člověk 20x, pes 10x, králík 5x). Kůň má tedy oproti 

člověku 2násobnou, oproti psovi 4násobnou a oproti králíkovi 

8násobnou aerobní kapacitu.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Vzestup 

maximální spotřeby 

kyslíku oproti klidovým 

podmínkám u koně, 

člověka, psa a králíka. 



Klinická fyziologie koní a jejich trénink 

16 

 

Vysoká spotřeba kyslíku při zátěţi koně klade proto velké poţadavky 

na jeho transportní systém. Při zátěţi musí proběhnout v jednotlivých 

etáţích tohoto transportního systému celá řada komplexních změn 

v závislosti na intenzitě a objemu zátěţe. 

Příjem kyslíku do organismu a jeho spotřeba v pracujících tkáních 

roste lineárně v závislosti na intenzitě zátěţe aţ po dosaţení tzv. 

kyslíkového stropu. Hranice kyslíkového stropu jsou dány zhruba 

intenzitou zátěţe 70 % maximálního úsilí, kdy příjem kyslíku do 

organismu se jiţ nezvyšuje. Při intenzitě 50 % maximálního úsilí se 

nezvyšuje ani jeho spotřeba kyslíku ve tkáních a bylo dosaţeno tzv. 

anaerobního prahu. Spotřeba kyslíku ve tkáních nad hranici 70 % 

maximálního úsilí dokonce klesá - viz dále kyslíková bilance při zátěţi. 

 

 
Obr. 5: Změny plicní ventilace (VE), příjmu a spotřeby kyslíku (VO2) a 

výdeje oxidu uhličitého (VCO2) v závislosti na intenzitě zátěže a tepové 

frekvenci. 
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Minutová plicní ventilace (VE) vzrůstá lineárně se zvyšující se 

intenzitou zátěţe a je i v lineárním vztahu k výdeji oxidu uhličitého 

(obr. 5). Ten je produktem jednak aerobního svalového štěpení 

sacharidů a tuků, jednak pochází z bikarbonátů (hydrogenuhličitanů) 

krve, odkud se uvolňuje při neutralizaci laktátu jako produktu anaerobní 

glykolýzy. Vzestup ventilace při zátěţi je tedy spojen nejen s vyšším 

příjmem kyslíku, ale rovněţ také s ventilační kompenzací metabolické 

acidózy vylučováním potřebného mnoţství oxidu uhličitého z 

organismu. 

Na zvýšení plicní ventilace během zátěţe se podílí jednak zrychlení 

dechové frekvence (DF), jednak prohloubení a zvětšení dechového 

objemu (VD). Určité plicní ventilaci odpovídá vţdy určitá dechová 

frekvence a určitý dechový objem, při nichţ dechová práce a dýchání je 

ekonomicky nejvýhodnější a nejúčinnější. Klidová dechová frekvence 

se u koní pohybuje v rozmezí 8-16 dechů/min, dechový objem je 4-7 

litrů. Klidová plicní ventilace u koně se tedy pohybuje v rozmezí 30-90 

l/min. Při této plicní ventilaci se za 1 minutu spotřebuje 1,4-2,1 litrů 

kyslíku a vyloučí se 1,4-1,9 litrů oxidu uhličitého. To reprezentuje 

energetický výdej zhruba 30-42 kJ/min. Při zátěţi se ventilační a 

energetické hodnoty výrazně zvyšují (tab. 1). 

Minutová ventilace i příjem kyslíku se při práci v rychlém cvalu 

(čtyřtaktním cvalu) více jak zdvojnásobují oproti práci v pomalém cvalu 

(třítaktním cvalu). Z tabulky je také zřejmé, ţe daleko efektivnější 

zvýšení minutové plicní ventilace je cestou prohloubení a zvětšení 

dechového objemu neţ cestou zrychlení dechové frekvence. Kaţdý 

trenér či jezdec také ví, ţe dechová frekvence u koně je do značné míry 

závislá na pracovním rytmu, resp. pohybové frekvenci. Dechová 

frekvence je totiţ navozena vţdy v určitém poměru k pohybové 

frekvenci. Zejména při práci ve cvalu je dechová frekvence většinou 

synchronní s cvalovým rytmem a ventilační hodnoty jsou pak závislé 

přímo na mechanice pohybu: při pomalém třítaktním cvalu s krátkým a 

frekvenčním cvalovým skokem je plicní ventilace zvyšována především 

cestou zrychlení dechové frekvence s povrchním dýcháním o malém 

dechovém objemu. 
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Tabulka 1: Ventilační hodnoty a energetický výdej u koní při různém 

druhu a rychlosti pohybu. 

 

Zásobení organismu kyslíkem je proto velmi malé, dokonce menší neţ 

při práci v klusu. Při dlouhém, prostorném cvalu čtyřtaktním je 

poměrně velký dechový objem, který umoţňuje koni intenzivní hluboké 

dýchání a vydatné zásobení pracujícího organismu kyslíkem. Účinnost 

dechové práce je pak vyšší. 

Využití kyslíku z atmosférického vzduchu v plicích se při vzrůstající 

intenzitě zátěţe rovněţ mění, a to obdobným způsobem jako spotřeba 

kyslíku. Obecně lze říci, ţe lehké a střední práci do 50-70 % 

maximálního úsilí (krok, klus, pomalý cval) se vyuţití kyslíku 

z atmosférického vzduchu v plicích zvyšuje souběţně se zvyšováním 

plicní ventilace a výdejem oxidu uhličitého. Při práci submaximální a 

maximální intenzity nad 70 % maximálního úsilí se naopak vyuţití 

kyslíku z atmosférického vzduchu sniţuje, neboť v organismu probíhá 

převáţně anaerobní způsob úhrady energie. Dále rostoucí vysoká plicní 

ventilace pak slouţí převáţně jen k potřebám kompenzace metabolické 

laktátové acidózy cestou vylučování potřebného mnoţství CO2. 

Spojovacím článkem mezi vnějším prostředím a vnitřním prostředím 

organismu, tj. mezi dýchacím a oběhovým ústrojím je alveolo-kapilární 

membrána, přes kterou probíhá výměna plynů mezi vdechnutým 

Druh 

pohybu 

Rychlost 

(m/min) 
VE 

(l/min) 
DF VD 

(l) 
VO2 

(l/min) 
VCO2 

(l/min) 
E 

(kJ/min) 

krok 

 

220 

 

580 

 

80 

 

7,3 

 

14,6 

 

11,6 

 

294 

 

klus 

 

320 

 

770 

 

87 

 

8,9 

 

22,6 

 

18,4 

 

550 

 

pomalý 

cval 

 

360 

 

800 

 

110 

 

7,3 

 

21,2 

 

17,2 

 

584 

 

rychlý 

cval 

710 1690 140 12,2 54,3 54,1 1873 
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vzduchem a krví. Podmínky výměny dýchacích plynů se při pohybové 

zátěţi výrazně zlepšují - zvyšuje se plicní prokrvení (perfuze), zvětšuje 

se počet otevřených plicních kapilár a tím i velikost kontaktního 

povrchu mezi vzduchem a krví na membráně, zlepšuje se i vazebná 

schopnost hemoglobinu pro kyslík. 

Minutový srdeční objem (Q) je mnoţství krve vypuzené srdcem do 

krevního oběhu za 1 minutu a reprezentuje funkční účinnost tzv. 

centrální složky kardiovaskulárního aparátu, tj. srdeční pumpy. Jeho 

vzrůst je lineární se stoupající zátěţovou intenzitou, tedy se stoupající 

spotřebou kyslíku. Zvětšení minutového objemu srdečního při zátěţi 

závisí na dvou komponentách: na zrychlení srdeční (tepové) frekvence a 

zvětšení systolického srdečního objemu. 

Srdeční frekvence (TF). K měření srdeční frekvence při pohybové 

zátěţi se dnes pouţívá řada přístrojů (POLAR, TELEVET 100, 

FORERUNNER 305 s měřící elektrodou a další). Přístroje jsou velkosti 

náramkových hodinek, které nese na ruce jezdec a elektroda je 

připevněna pod podbřišníkem sedla na levé straně hrudníku koně. 

Přenos signálu mezi přístrojem a elektrodou probíhá bezdrátově. 

Přístroj FORERUNNER je opatřen přijímačem GPS signálu. 

Zaznamenává a ukládá do své paměti polohu, rychlost, nadmořskou 

výšku a tepovou frekvenci. Data z přístroje jsou pak přenesena do 

počítače a vyhodnocena v grafické podobě.   

      

 

 

Obr. 6: Heart rate meter 

POLAR pro sledování 

srdeční frekvence při 

pohybu. 
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Srdeční frekvence se u koní v klidu pohybuje v rozmezí 30-40 

tepů/min. Při práci maximální intenzity můţe srdeční frekvence 

dosáhnout aţ 240 tepů/min (zvýšení 6-8x oproti klidu), tj. aţ 4 tepy za 1 

sekundu. Při pohybu roste srdeční frekvence lineárně s přibývající 

intenzitou zátěţe. Vzestup tepové frekvence během zátěţe však závisí 

nejen na intenzitě zátěţe, ale i na stupni adaptace (trénovanosti) koně 

k této zátěţi. Čím je jedinec k této zátěţi adaptovanější (trénovanější), 

tím je pozvolnější vzestup srdeční frekvence při zátěţi a stropová 

srdeční frekvence je niţší. Je to tím, ţe, zvýšené nároky na zvětšení 

minutového objemu a rychlení cirkulace krve jsou zajišťovány nikoliv 

vzestupem srdeční frekvence, ale zvětšením srdečního systolického 

objemu. Při stálé a neměnné intenzitě pohybu se po určité době zátěţe 

srdeční frekvence ustálí do tzv. setrvalého stavu, kdy se srdeční pumpa 

vyrovnala se zvýšenými poţadavky pracovní činnosti. Čím je práce 

intenzivnější, tím později nastává setrvalý stav, ba dokonce u výkonů 

maximální intenzity trvajících několik sekund se setrvalý stav vůbec 

nedostavuje. Nástup setrvalého stavu však také závisí na stupni 

trénovanosti (adaptace) jedince k této zátěţi - čím trénovanější je 

jedinec, tím rychlejší je nástup setrvalého stavu při zátěţi. 

Při vzestupu srdeční frekvence během zátěţe se podstatně mění časový 

poměr mezi dobou systoly (kontrakce srdce a vypuzení krve) a dobou 

diastoly (uvolnění stahu a plnění srdce krví), a to jak u komor, tak u 

síní. Při srdeční frekvenci 30 tepů/min je doba diastoly 25x delší neţ při 

frekvenci 230 tepů/min. Znamená to, ţe při vysoké tepové frekvenci má 

srdce čas na naplnění krve pouze 0,6-0,7 s. Je jasné, ţe při těchto 

vysokých frekvencích a za krátký čas se srdce během diastoly nemůţe 

naplňovat krví v plném rozsahu. Klesá tedy jeho tepový objem na úkor 

srdeční frekvence. 

Velké zkrácení doby diastoly při vysokých srdečních frekvencích má 

však další důsledky na zhoršení zásobování vlastního srdečního svalu 

(myokardu) krví a tedy i kyslíkem. Krev protéká koronárním řečištěm 

srdce jen v době relaxace myokardu, tj. v diastole, kdeţto během 

systolické fáze je průtok krve tímto řečištěm omezen či zastaven 

následkem vysokého intra-myokardiálního tlaku. Proto také trénované 
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srdce je schopno zvládnout stejně těţkou tělesnou práci při niţší tepové 

frekvenci, tedy s menším zkrácením diastolické fáze a větším tepovým 

objemem neţ srdce netrénované. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Záznam z přístroje FORERUNNER 305 u 2letého hřebce 

v kopcovitém terénu. Maximální rychlost dosažená na cvalovém úseku 

39 km/h (650 m/min). Průběh TF koreluje s rychlostí a je dosaženo TF 

235 T/min, což je zřejmě maximální TF koně. 

Obr. 8: EKG záznam při zátěži registrovaný na dálku telemetrickým 

přístrojem TELEVET 100. 
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Systolický srdeční objem (Qs ), tj. objem krve vzpuzený do oběhu 

jedním stahem srdce (tepem), se u člověka nebo psa při vzestupu 

intenzity zátěţe a TF jen velmi málo mění. Naopak u koní se systolický 

objem zvětšuje z klidových hodnot  kolem 750 ml aţ o 40 %, tj. na 

hodnoty kolem 1000 ml. Při srdeční frekvenci nad 200 tepů/min to 

reprezentuje minutový objem srdeční aţ 200 l krve /min. 

Velikost srdečního systolického objemu je dána především velikostí 

srdce (rozměry srdečních dutin, zejména komor) a podmínkami plnění 

srdce (venózním návratem). Velikost srdce i rozměry srdečních dutin se 

v průběhu tréninkového procesu zvětšují cestou hypertrofie myokardu a 

regulační dilatace komor. Je-li srdce schopno zvětšit systolický objem, 

stačí pro dosaţení stejného minutového objemu niţší srdeční frekvence 

a naopak. Na zvětšení systolického objemu se podílí velkou měrou i 

zlepšení venózního návratu rytmickou činnosti svalstva při pohybu (tzv. 

svalová pumpa), prohloubení plicní ventilace (torako-abdominální 

pumpa) a pracovní vazokonstrikce v nečinných tkáních dutiny břišní.  

Zvýšení minutového objemu srdečního při zátěţi koně cestou zvětšení 

systolického objemu je daleko efektivnější neţ cestou zrychlení tepové 

frekvence. Je tomu tak proto, ţe při velkém systolickém objemu je doba 

plnění srdce delší, srdce rozšiřuje svoji vypuzovací kapacitu, usnadňuje 

se koronální průtok a srdce není tak příliš namáháno frekvenční 

činností. Z uvedeného vyplývá, ţe čím trénovanější a výkonnější kůň, 

tím při zátěţi více zvyšuje minutový srdeční objem cestou regulační 

dilatace komor a zvětšením tepového objemu. Naopak málo trénovaný, 

málo adaptovaný a málo výkonný kůň zvyšuje minutový objem při 

zátěţi především cestou zrychlení tepové frekvence. Je pak jasné, ţe 

rozdíly v trénovanosti a výkonnosti koní se projeví nejen v tepové 

reakci, ale zejména celkovém počtu tepů potřebných na vykonanou 

práci. Trénovanější kůň potřebuje na stejnou standardní zátěţ menší 

počet tepů neţ kůň méně trénovaný, neboť potřebný objem krve na 

práci zajistil především zvětšením srdečního systolického objemu při 

niţší tepové frekvenci. Zvyšuje se tedy u něj účinnost srdeční práce. 

Arterio-venózní diference kyslíku (rozdíl obsahu kyslíku v tepnách a 

ţílách) je obrazem vyuţití kyslíku v pracujících tkáních a je výrazem 
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funkční účinnosti tzv. periferní složky kardiovaskulárního aparátu, tj. 

cévního systému a vlastní krve (jako nosiče dýchacích plynů, tj. 

červených krvinek a v nich obsaţeného hemoglobinu. Extrakce kyslíku 

z arteriální krve v činných svalech se proto projevuje diferencí v obsahu 

kyslíku mezi krví arteriální a smíšenou venózní krví, tj. arterio-venózní 

diferencí (AV diferencí). Při maximálně rozvinutém aerobním 

metabolismu v pracujících svalech (převáţně aerobní zátěţ vytrvalostní) 

můţe AV diference činit 15-20 obj. %. Při maximálně rozvinutém 

anaerobním metabolismu po dosaţení anaerobního prahu (anaerobní 

zátěţ rychlostní nebo silová) se diference v obsahu kyslíku mezi 

arteriální a venózní krví zmenšuje aţ téměř do stavu, kdy se obsahem 

kyslíku venózní krev podobá krvi arteriální, tj. AV diference je jen 1-2 

obj. % (tkáňový kyslíkový deficit). Při zátěţích s plně rozvinutým 

aerobním metabolismem se utilizace kyslíku ve svalu můţe aţ 

ztrojnásobit oproti klidovým hodnotám.  

Klidový stav cévního systému lze charakterizovat konstrikcí cév 

kosterního svalstva a dilatací cév útrobních orgánů. Při zátěţi se zvyšuje 

aktivita sympatického nervového systému, coţ pro cévní zásobení 

znamená obecně smrštění cév (vazokonstrikci). Tato zátěţová 

vazokonstrikce však probíhá velmi diferencovaně.  Postihuje celé ţilní 

řečiště, dále tepny oblasti vnitřních orgánů (břicha), kůţe a také cévy 

svalstva, které není zapojeno do práce. Z vazokonstrikčního vlivu jsou 

vyloučeny cévy svalstva zapojeného do práce a cévy ţivotně důleţitých 

orgánů, jako je srdce a mozek. V cévním řečišti pracujícího svalstva se 

naopak široce rozšiřují tepny a tepénky (vazodilatace) a zvýšeným 

přítokem krve se otevírají další kapiláry, které byly v klidu uzavřené.  

Tak se stane, ţe z mnoţství krve, které srdce přečerpá, protéká 

veškerým kosterním svalstvem v klidových podmínkách jen asi 15 % 

krve, kdeţto při svalové práci vzrůstá krevní průtok aţ na 80 %. Je např. 

známo, ţe vnější tepna kyčelní, která u koně zásobuje krví svalstvo 

pánevní končetiny, zvyšuje při zátěţi průtok krve (perfuzi) aţ 10x oproti 

klidovým hodnotám. Při příčném průřezu kosterním svalem je na ploše 

1 mm
2
 přibliţně 1500-2000 krevních kapilár. V klidu jsou tyto kapiláry 

zapojeny do zásobení krví sotva jen v 10 %. Při zátěţi jsou však 
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postupně otevírány v závislosti na intenzitě prováděné práce, čímţ se 

zvyšuje průtok krve pracujícími svaly aţ 20násobně. 

Transportní systém má při tělesné zátěţi vedle transportu kyslíku ještě 

další významnou úlohu, a to odvádění přebytečného tepla z činných 

svalů a jeho vylučování kůţí (pocení). S tím souvisí při různých 

výkonech i specifické poţadavky na perfuzi krve kůţí. Při zátěţích 

vysoké intenzity a krátkého trvání (rychlostní a silové výkony) se koţní 

perfuze zmenšuje a výrazně se zvětšuje aţ po skončení této práce 

(intenzivní pocení po skončení zátěţe). Při delším trvání zátěţe, 

zejména při vytrvalostních výkonech, se začnou uplatňovat regulační 

mechanismy, které zvyšují průtok krve kůţí podle poţadavků na 

odstranění přebytků tepla vznikajícího při svalové práci a k pocení 

dochází pocení jiţ během zátěţe. Tyto všechny faktory regulují 

distribuci a modifikují redistribuci krve v těle při zátěţi – 

termoregulace.  

Perfuzní poměry ve svalstvu během zátěţe závisí také na pracovním 

rytmu, resp. na vztahu mezi trváním svalového smrštění a následného 

uvolnění, tj. kontrakce a relaxace. Při dynamické práci, kdy se rytmicky 

střídají svalové kontrakce a relaxace, můţe krev protékat svalem jen při 

jeho relaxaci, kdeţto při kontrakci je zásobení krví přerušeno vysokým 

tlakem kontrahujících se svalů. Tyto faktory jsou ovlivnitelné pouze 

dokonalým uvolněním koně před zátěţí a navozením optimálního 

pracovního rytmu (tempa). Je pochopitelné, ţe u koně s malou 

prostorností a vysokou frekvencí chodů jsou perfuzní moţnosti ve svalu 

omezeny a tím i zhoršeny podmínky zásobování krví pro aerobní 

metabolismus. To se týká zejména prostornosti, kadence a frekvence 

cvalového skoku a optimálního pracovního tempa nejen u dostihových 

koní, ale také u skokanů a vytrvalců a také prostornosti chodu klusáků. 

Dalším významným faktorem kyslíkové transportní kapacity organismu 

je kvalita červeného krevního obrazu, tj. červených krvinek 

(erytrocytů) a v nich obsaţeného hemoglobinu. 

Hemoglobin je v transportním systému vlastním nosičem kyslíku. Počet 

erytrocytů v 1 mm
3
 krve se u sportovních a dostihových koní pohybuje 

mezi 7-10 miliony. Při průměrném mnoţství krve 50-75 litrů u koně 
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připadá 30-45 % na erytrocyty (hematokritová hodnota) a zbytek na 

krevní plazmu. Celkové mnoţství hemoglobinu v organismu koně se 

pohybuje kolem 15 kg. Kvalita červeného obrazu koně je tedy dána 

mnoţstvím erytrocytů, hemoglobinu a hematokritovou hodnotou. 

Při zátěţi nastávají mezi krví a tkáněmi významné přesuny vody a 

elektrolytů, které vedou k úbytku tekutin z krevní plazmy 

(hemokoncentrace) a k pracovnímu otoku tkání (pracovní edém). 

Kromě toho reflexní cestou dochází k vyplavení erytrocytů z krevních 

zásobáren, především ze sleziny. Obojí pak vede ke zlepšení 

jednotlivých parametrů červeného krevního obrazu, tj. zvětšuje se počet 

erytrocytů a hemoglobinu v periferní krvi, zvyšuje se hematokritová 

hodnota (nad 50 %). Tím se zvyšuje i kyslíková transportní kapacita 

krve, aerobní výkon koně a jeho výkonnost. 

 Je nutné poukázat na významnou účast sleziny, jako rezervoáru 

erytrocytů při zvyšování kyslíkové kapacity krve během zátěţe.   Ve 

slezině je velká zásoba červených krvinek, které jsou vyplavovány do 

periferní krve v závislosti na intenzitě zátěţe. Koncentrace hemoglobinu 

v periferní krvi se tak můţe zvýšit aţ o 60 %, čímţ můţe být také větší 

mnoţství kyslíku transportováno s plic k pracujícím tkáním. Během 

klidového stavu je uskladněna ve slezinovém depu aţ 1/3 veškeré 

erytrocytární masy v organismu. Tyto uskladněné červené krvinky jsou 

v závislosti na intenzitě zátěţe v různém stupni uvolněny do krevní 

cirkulace. Výsledkem této mobilizace erytrocytů ze sleziny je zvýšení 

obsahu hemoglobinu, počtu erytrocytů a hematokritové hodnoty v 

cirkulující krvi. Mobilizace je způsobena kontrakcí sleziny, kterou 

vyvolává stimulace adrenergní sympatické nervové soustavy na začátku 

zátěţe a psychické vzrušení (alarmová fáze stresu). Další kontrakce 

sleziny a ještě větší mobilizace krevních depot je pak vyvolána také 

kyslíkovým hladověním tkání. Touto cestou neurohumorální a také 

prostřednictvím zplodin anaerobní látkové výměny (laktátu) dochází při 

intenzivní zátěţi ke kompletní mobilizaci erytrocytů ze sleziny a ke 

zvýšení kyslíkové kapacity krve. Těmito faktory se pak zvyšuje i 

aerobní výkon koně. Ke kompletní mobilizaci krevních depot dochází u 
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Plicní

ventilace

1600-1800 L

DF 120-140

DO 14-16 L

Hb 1,6x

Perfuze 20x

Utilizace O2 4x

Min.objem

210-250 L

TF 210 - 230

Systolický 

objem 1,0-1,2 L

Slezina

33% erytrocytární

masy

koní při takovém pracovním zatíţení, kdy tepová frekvence po 1 minutě 

od skončení zátěţe je vyšší neţ 100 tepů/min. 

Zvýšená spotřeba kyslíku ve svalu při zátěţi je kryta nejen vyšší krevní 

perfuzí, ale také zvýšenou extrakcí kyslíku z hemoglobinu krve 

červeným svalovým barvivem (myoglobinem). Myoglobin má daleko 

větší afinitu ke kyslíku neţ hemoglobin. Váţe ve větší míře krví 

přinesený kyslík a slouţí tak jako “překladiště” kyslíku pro potřeby 

dýchání tkáňového (vnitřního), resp. pro aerobní metabolismus. Vyšší 

extrakci kyslíku z krve tedy umoţňuje: a) zvětšení difuzní plochy dané 

zvýšeným počtem otevřených kapilár, b) vysoký gradient parciálního 

tlaku kyslíku mezi kapilární krví a svalovým vláknem, c) tzv. Bohrův 

efekt, vznikající při vyšší tělesné teplotě, sníţení pH krve a vyšší tvorbě 

CO
2 

v činném svalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Zvýšení příjmu, transportu a spotřeby kyslíku na jednotlivých 

etážích transportního systému. 
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2.2. Adaptace transportního systému na zátěž 

Adaptace transportního systému na zátěţ má za cíl zvýšit příjem, 

transport a spotřebu kyslíku během zátěţe, tj. zvýšit hodnotu 

kyslíkového stropu (VO2max) a oddálit hranici anaerobního prahu. Tím 

se zvýší maximální aerobní výkon koně tak, ţe kůň kryje aerobní 

úhradou energie při vyšší intenzitě zátěţe větší část objemu výkonu. 

Vzhledem k tomu, ţe většina forem pohybové zátěţe koní je spojena se 

zvýšenými objemovými nároky na transportní systém, projevuje se 

adaptace v transportním systému na zátěţ zejména objemovými 

změnami jeho jednotlivých součástí (dýchacího aparátu, centrální i 

periferní sloţky kardiovaskulárního aparátu). Největší efekt na hodnoty 

transportní kapacity má dynamická pohybová aktivita vytrvalostního 

charakteru (objemový trénink). 

Dýchací systém se musí adaptovat tak, aby u trénovaných jedinců nikdy 

nevázla nabídka kyslíku krevního oběhu v plicích. Tréninkem se proto 

zvětšuje vitální kapacita plic a maximální dechový objem. Tím je u 

trénovaných koní dosahováno větší maximální minutové ventilace plic 

(aţ 2000 l/min). Je-li systematicky zatěţován objemovou zátěţí mladý 

organismus, je moţné zaznamenat i zvětšený růst hrudníku, který se 

projevuje zvětšováním jeho šířkových i obvodových rozměrů. Současně 

dochází i k ekonomizaci dýchání nejen v klidu, ale i při zátěţi. V klidu 

se ekonomizace dýchání projevuje tím, ţe trénovaný kůň má niţší 

dechovou frekvenci. Při zátěţi je vysoká minutová ventilace 

dosahována především velkým dechovým objemem při niţší dechové 

frekvenci, která je při cvalových zátěţích synchronní s rytmem pohybu 

(důleţitá je proto prostornost cvalového skoku). Adaptovaný jedinec 

dovede lépe vyuţívat kyslíku z vdechovaného vzduchu. Zvyšuje se tedy 

i příjem kyslíku (aţ 70 l/min). Trénovaní mají tedy vysoké ventilační 

rezervy, které také ekonomicky během zátěţe vyuţívají. 

Adaptační změny kardiovaskulárního aparátu v procesu tréninku 

postihují jak srdeční pumpu, tak i periferní sloţku. Hmotnost srdce koně 

reprezentuje v průměru asi 0,7 % tělesné hmotnosti, zatímco u ostatních 

druhů zvířat je tento podíl podstatně menší (např. u prasete 0,28 %, u 

skotu 0,38 %, u ovcí 0,54 %). Uvedené rozdíly nepochybně souvisejí s 
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rozdílným způsobem ţivota těchto druhů zvířat a jejich pohybovou 

exploatací. Avšak i v rámci druhu je výrazná variabilita ve velikosti 

srdce. Je obecně známo, ţe srdce plnokrevníků, po staletí šlechtěných 

na rychlost pohybu, má větší hmotnost neţ srdce koní jiných plemen.  

Zvětšení hmotnosti a velikosti srdce je do značné míry podmíněno tzv. 

tréninkovou hypertrofií srdce. Jak zjistili japonští autoři, hmotnost srdce 

a její podíl na celkové ţivé tělesné hmotnosti se zvětšuje úměrně s 

dobou tréninku. U nejdéle trénované skupiny plnokrevných koní byla 

hmotnost srdce v průměru 4 815 g (tj. 1,10 % tělesné hmotnosti). Síla 

stěny srdečních komor se rovněţ zvětšovala úměrně s dobou tréninku a 

zmenšovala se během klidové periody (detréninku). Změny velikosti 

srdce mohou během tréninku a detréninku reprezentovat aţ 17 % 

původního stavu. 

Systolický objem srdeční u plnokrevníků činí v průměru 746  220ml, 

coţ při tepové frekvenci 34 tepů/min v klidu reprezentuje minutový 

objem srdeční v průměru 25,37 litrů/min. U trénovaných jedinců, 

zejména u vytrvalců, se vyvíjí tzv. tréninková bradykardie, tj. tepová 

frekvence v klidu je podstatně niţší neţ u koní netrénovaných. 

Při pohybu tepová frekvence roste lineárně s přibývající rychlostí. Při 

stálé rychlosti pohybu se po určité době tepová frekvence ustálí do tzv. 

setrvalého stavu (steady state). Jeho nástup je tím rychlejší, čím více je 

jedinec adaptován k prováděné fyzické zátěţi. Také vlastní tepová 

frekvence je při této zátěţi niţší neţ u jedince neadaptovaného. Při 

zátěţi maximální intenzity se zvyšuje tepová frekvence 6-7x a 

systolický objem srdeční se zvětšuje aţ o 40 % (tj. cca na 1 litr). Při 

maximální tepové frekvenci (200 tepů/min.) pak můţe minutový objem 

srdeční činit aţ kolem 200 l krve za minutu.  

Tyto hodnoty charakterizují, jak enormně můţe být zatíţeno srdce 

dostihového koně při maximálním vypětí sil a jak důleţité jsou shora 

popsané adaptační mechanismy, vznikající v procesu tréninku. Lze je 

sumárně charakterizovat těmito znaky: velký systolický objem i při 

sníţení tepové frekvence (úspora srdeční práce), schopnost dosáhnout 

vysokého maximálního minutového objemu při tělesné zátěţi, klidová 

bradykardie, malý vzestup srdeční frekvence při zátěţi, vysoká 
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transportní kapacita. U fyziologicky zvětšeného srdce jsou dilatovány i 

koronární cévy. To je předpokladem vysoké myokardiální perfuze. V 

periferní cirkulaci se trénink projevuje adaptačními změnami v 

distribuci krve, zejména v kosterním svalstvu, kde se zvyšuje perfuze a 

vyuţití kyslíku z krve. Nejvíce se v tomto směru uplatňuje trénink 

spojený s objemovou zátěţí oběhového systému, tedy zátěţe 

vytrvalostního charakteru (zvyšuje se aerobní výkon koně). 

Významné jsou také adaptační změny v červeném krevním obrazu: 

větší počet erytrocytů, vyšší obsah hemoglobinu, celkové mnoţství krve 

i její hematokritová hodnota. Tyto parametry dobře korelují s 

kyslíkovou transportní kapacitou krve v závislosti na typu tréninku a 

druhu sportovní nebo dostihové exploatace.  

 

2.3. Fáze zátěže a spotřeba kyslíku 

Při pohybové zátěţi můţeme rozlišovat 3 základní fáze: 

1. iniciální fáze pohybové zátěţe, 

2. rovnováţný stav při zátěţi (steady state), 

3. zotavení ze zátěţe. 

 

 

            

Obr. 10: Fáze 

zátěže, 

spotřeba 

kyslíku a vznik 

kyslíkového 

deficitu a 

dluhu. 

 

Během všech 

těchto tří fází zátěţe jsou poţadavky pracujících tkání na dodávku 

kyslíku mimořádně velké. Rozdílná je však realizace této dodávky v 

jednotlivých fázích. Poţadavek pracujících tkání na vysokou dodávku 
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kyslíku od transportního systému je ihned od počátku zátěţe. 

Transportní systém však reaguje na tyto poţadavky v počáteční 

(iniciální) fázi zátěţe poněkud pomaleji, rspt. opoţděně. Zrychlení 

tepové a dechové frekvence, zvětšení systolického a dechového objemu 

není okamţité, nýbrţ se zvyšuje od počátku zátěţe postupně. Tím 

dochází k situaci, ţe přísun kyslíku do pracujících tkání se opoţďuje za 

jeho skutečnou potřebou v tkáních a v organismu vzniká kyslíkový 

deficit.  
V dalším průběhu zátěţe dochází pak postupně k přizpůsobení 

transportního systému poţadavkům pracujících tkání na kyslík, čímţ je 

pak zajištěn i přísun kyslíku odpovídající jeho potřebě v činných 

tkáních (svalstvu). Po vyrovnání přísunu kyslíku a jeho spotřebou 

v pracujících tkáních nastává tzv. rovnovážný - setrvalý stav, kdy 

spotřeba kyslíku se jiţ dále výrazně nemění. Příjem kyslíku se tedy 

rovná jeho spotřebě ve tkáních.   

Po skončení zátěţe v tzv. fázi zotavení spotřeba kyslíku ve tkáních i 

jeho dodávka transportním systémem postupně klesá, sniţuje se proto i 

srdeční a dechová frekvence i plicní ventilace. Ono mnoţství kyslíku, 

které chybělo na počátku zátěţe v iniciální fázi jako kyslíkový deficit, 

musí být splaceno na konci zátěţe jako tzv. kyslíkový dluh. Proto 

organismus po skončení zátěţe přijímá ještě po určitou dobu větší 

mnoţství kyslíku neţ by odpovídalo klidovému stavu a zvýšenou 

dechovou a tepovou frekvencí, větším dechovým a systolickým 

objemem splácí onen kyslíkový dluh. Vzhledem k tomu, ţe tento 

kyslíkový deficit i následný kyslíkový dluh je způsoben zpoţďováním 

přísunu kyslíku do pracujících tkání transportním systémem, říkáme 

tomuto typu dluhu i deficitu plicní, rspt. transportní kyslíkový deficit a 

dluh. 

Při mírné zátěţi, jako je např. krok a klus (při zátěţi vytrvalostního 

charakteru), se transportní systém adaptuje na kyslíkové poţadavky 

pracujících tkání poměrně rychle a velikost kyslíkového deficitu je 

prakticky zanedbatelná (cca do 5 % celkové spotřeby kyslíku). Při 

krátkodobé zátěţi submaximální a maximální intenzity, jako je např. 

rychlý cval nebo vysoké skákání (při zátěţi rychlostního nebo silového 
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charakteru), se transportní systém nedokáţe přizpůsobit na kyslíkové 

poţadavky pracujících tkání, rovnováţný stav se prakticky vůbec 

nedostaví. Velikost kyslíkového deficitu je aţ více jak 95 % celkové 

spotřeby kyslíku. Kromě toho pracující tkáně ani kyslík dodávaný 

transportním systémem neodčerpávají a vedle transportního 

kyslíkového deficitu tak vzniká ještě tzv. tkáňový kyslíkový deficit a 

dluh. Nejvyšší kyslíkový deficit je při zátěţi maximální intenzity 

rychlostního charakteru (tab. 2). 

Z uvedeného vyplývá, ţe získávání energie během zátěţe se děje za 

dvojích podmínek- při dostatku kyslíku nebo nedostatku kyslíku, tj. 

podmínek buď aerobních, nebo anaerobních. V iniciální fázi u všech 

typů zátěţí (transportní kyslíkový deficit) a při zátěţích submaximální a 

maximální intenzity (transportní a tkáňový kyslíkový deficit) pracuje 

organismus v podmínkách nedostatku kyslíku - anaerobně, tj. na 

kyslíkový deficit, který musí uhradit jako kyslíkový dluh ve fázi 

zotavení po skončení zátěţe.  Při zátěţi ve fázi rovnováţného stavu se 

poptávka pracujících tkání po kyslíku kryje s jeho dodávkou 

transportním systémem. Organismus má k dispozici dostatek kyslíku a 

pracuje tedy za podmínek aerobních. 

 

Tabulka 2: Spotřeba kyslíku a kyslíkový dluh při různé rychlosti pohybu 

na 1600 m. 

Pohyb Čas 

(min) 
Spotřeba O2 

(l, %) 
O2 dluh 

(l, %) 
Spotřeba O2 

(celkem l) 

krok 15:00 15                 

100 

0                       

0 

15 

klus 6:15 131                 

97 

5                        

3 

136 

cval 3:52 145                 

87 

22                    

13 

167 

cval 2:24 150                 

68 

75                   

32 

225 
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Podle našich sledování probíhá převáţně aerobní metabolismus při 

takových zátěţích koní, které nevyvolávají vyšší vzestup tepové 

frekvence v setrvalém stavu neţ 130 tepů/min. To odpovídá u 

sportovních koní rychlostem do 300 m/min a u dostihových koní 

rychlostem do 450 m/min (tj. asi do 50 % maximální rychlosti = zátěţe 

mírné a střední intenzity). Této zátěţi odpovídá práce v kroku, klusu a 

pomalém třítaktním cvalu a pokud je vykonávána delší dobu, je pak 

vytrvaleckého charakteru. Při zátěţích, které vyvolávají vzestup tepové 

frekvence 130-170 tepů/min, probíhá současně různý podíl aerobního i 

anaerobního metabolismu v rovnováţném stavu. Jsou to rychlosti 

pohybu ve cvalu čtyřtaktním, u sportovních koní mezi 300-450 m/min a 

u dostihových koní 450-700 m/min. Tato zátěţ je jiţ vytrvalostně 

rychlostního charakteru (tj asi 50-70 % maximální rychlosti = zátěţe 

submaximální intenzity). Při tepové frekvenci kolem 170 tepů/ min 

bývá plně dosaţeno tzv. kyslíkového stropu a anaerobního prahu a 

při frekvencích nad 170 tepů/min jiţ probíhá převáţně jen 

metabolismus anaerobní. U sportovních koní jsou to rychlosti nad 450 

m/min a u dostihových nad 700 m/min. Tyto zátěţe (70-100 % 

maximální rychlosti = zátěţe maximální intenzity) jsou jednoznačně 

rychlostního charakteru.   
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3. ENERGETICKÁ BILANCE 

Ţivá hmota je schopna vyuţívat ke krytí energetické potřeby pouze 

energii, která se uvolňuje z chemických reakcí. Aby svalstvo mohlo 

přeměňovat chemickou energii v jiné formy energie (pohybovou, 

tepelnou atd.) je zapotřebí tuto energii pracujícímu svalu ve vhodné 

formě dodávat:   

1) Hlavním zdrojem energie pro svalovou práci jsou sloučeniny fosforu. 

Z nich bezprostředním a primárním zdrojem energie je adenozintrifosfát 

(ATP), jehoţ chemická energie se přeměňuje na energii mechanickou. 

ATP se přitom hydrolyzuje bez přístupu kyslíku (anaerobně) na 

energeticky chudší adenozindifosfát (ADP) a uvolní se potřebná energie 

(P).   ATP  ADP + P + volná energie (E) 

Zásoba ATP ve svalových buňkách je však značně omezená a vydrţí 

zhruba na 10-11 sekund zátěţe. Proto k jeho rychlé obnově slouţí další 

energeticky bohatá látka - kreatinfosfát (CP), ale i jeho zásoby jsou 

limitovány dobou asi dalších 14 sekund pohybové zátěţe.  

CP  ATP + kreatin 

ATP a CP jsou souhrnně označovány makroergní fosfáty a jejich 

zásoba je sumárně limitována dobou zhruba 25sekundové trvání zátěţe 

maximální intenzity při anaerobní úhradě, tj. např. při rychlém cvalu 

(1000 m/min) je to úsek cca 400 m. 

Makroergní fosfáty, jako přímé energetické zdroje, jsou při zátěţi velmi 

rychle vyčerpávány a jejich zásoby ve svalové buňce značně 

redukovány. Proto musí být v průběhu zátěţe neustále obnovovány a 

doplňovány, jinak by kůň musel zastavit a ukončit zátěţ. 

Jistým náhradním mechanismem obnovy ATP je tzv. myokinázová 

reakce, kdy za účasti enzymu myokinázy se 2 molekuly zbytkového 

ADP spojí a vytvoří primární zdroj energie ATP. Odpadovým 

produktem je adenozinmonofosfát (AMP), který se rychle metabolizuje 

na inozinmonofosfát (IMP ) a dále pak aţ na amoniak.  

2 ADP  ATP + AMP 

                               

                                                  IMP  amoniak 
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Amoniak je cytoplazmatickým jedem a ohroţuje tak zdraví i ţivot koně. 

Proniká přes tzv. hematoencefalickou bariéru do centrálního nervového 

systému a vyvolává příznaky předráţděnosti, jako jsou křeče a excitace 

po výkonu nebo úplné zhroucení organismu. Proto tento náhradní 

způsob úhrady energie není u trénovaného jedince při tréninkovém ani 

závodním výkonu ţádoucí. K vlastní resyntéze makroergních fosfátů - 

fosforylaci - slouţí nejlépe energie uvolňovaná odbouráváním sacharidů 

a tuků, tj. makroergních substrátů. Jejich preference závisí na 

dodávce kyslíku do pracujících tkání, tj. v aerobních či anaerobních 

podmínkách. Pokračuje-li kůň déle neţ 25 sekund maximální 

intenzitou, vyuţívají se jako energetické zdroje sacharidy a to za 

podmínek anaerobních. Zvolní-li však kůň po iniciálních 25 sekundách 

do niţší intenzity zátěţe, pak za aerobních podmínek se mohou jako 

zdroje energie vyuţívat vedle sacharidů i tuky. 

2) Za anaerobních podmínek, tj. při kyslíkovém deficitu probíhá tzv. 

fosforylace glykolytická, která vyuţívá svalového glykogenu. I kdyţ 

energetický zisk této reakce je poměrně malý, umoţňuje obnovu ATP 

pro další průběh zátěţe i při nedostatku kyslíku.  

Glykogen  ATP + laktát 

Nejvyšší stupeň glykolytické fosforylace je zhruba po 1 minutě zátěţe 

maximální intenzity.   Výsledným produktem těchto reakcí je laktát, 

který svou zvýšenou koncentrací však můţe vyvolat zpomalení této 

reakce. Vysoká produkce laktátu je spojena se změnou pH tkání na 

stranu kyselou a s úkazem, který můţeme označit termínem 

„metabolická sebevražda”. Vysoká hladina laktátu ve tkáních totiţ 

zamezí dalšímu průběhu anaerobní glykolýzy.  Acidóza způsobuje 

nástup akutní únavy a bolest v činných svalech, v centrálním nervovém 

systému dochází k útlumu. Chce-li organismus dále pokračovat ve 

výkonu, nezbývá mu nic jiného neţ zvolnit (tj. sníţit rychlost nebo sílu 

výkonu) a přejít intenzitou zátěţe do podmínek aerobních. 

3) Za aerobních podmínek probíhá fosforylace oxidační, která vyuţívá 

nejen sacharidů (svalového glykogenu), ale i tuků (mastných kyselin). 

Hlavním zdrojem energie při oxidativní fosforylaci sacharidů a tuků je 

oxidace substrátového vodíku kyslíkem na metabolickou vodu a oxid 
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uhličitý, coţ se uskutečňuje v mitochondriálním řetězci červených 

svalových vláken. 

                           a) Glykogen  ATP + H2O + CO2 

                           b) Mastné kyseliny  ATP + H2O + CO2                                                              

Způsob fosforylace a odbourávání makroergních fosfátů je tedy závislý 

na přísunu kyslíku k pracujícím tkáním, resp. zásadně se liší při práci za 

podmínek anaerobních a aerobních. Je tedy závislý na intenzitě 

(rychlosti a síle) a objemu (době trvání) zátěţe. Intenzita zátěţe, resp. 

rychlost a síla, rozhoduje největší měrou nejen o velikosti a úrovni 

anaerobních procesů v organismu, jejichţ výrazem je produkce laktátu 

jako výsledného produktu anaerobního metabolismu sacharidů. 

Rozhoduje i o energetické náročnosti vlastní pohybové zátěţe. Objem, 

tj. délka trati, resp. doba trvání zátěţe zde hraje roli sekundární. Objem 

zátěţe, resp. doba trvání (délka trati) je rozhodujícím činitelem v úrovni 

aerobních procesů, při štěpení sacharidů a tuků. Také účast vlastních 

energetických substrátů v aerobním metabolismu se mění podle délky 

trvání zátěţe a stupně trénovanosti koně. S prodluţováním zátěţe 

pozorujeme vzestup utilizace tuků a pokles utilizace cukrů včetně 

hladiny laktátu. Trénovaný jedinec v aerobních podmínkách výkonu 

(vytrvalostní práci) rovněţ upřednostňuje vyuţití tuků před sacharidy, 

neboť glykogen raději šetří pro případ další moţné anaerobní nouze při 

výkonu. Netrénovaný jedinec naopak spotřebuje glykogen i při 

aerobních podmínkách výkonu, a ten mu můţe chybět např. v závěru 

výkonu (finiši) při zvýšení intenzity zátěţe do anaerobního pásma. 

Aerobní a anaerobní metabolismus se od sebe značně liší i z hlediska 

energetické bilance. Jedna molekula glykogenu spálená aerobně dává 

vznik 3 ATP a 230 kJ, zatímco při aerobním spálení je energetický zisk 

39 ATP a 2 900 kJ. Jinak řečeno, při aerobním zpracování 

makroergních substrátů je asi 13x větší energetický zisk neţ při 

způsobu anaerobním. Oba způsoby metabolismu jsou však pro zdárný 

průběh zátěţe a výkonu stejně významné.  

Jejich vzájemná preference závisí především na intenzitě a objemu 

zátěţe. Při vysoké intenzitě zátěţe (zátěţ rychlostní nebo silová) je 

kladen důraz na energeticky náročnější metabolismus anaerobní, při 



Klinická fyziologie koní a jejich trénink 

36 

 

Energetické zdroje pro zátěž
Anaerobní Aerobní

ATP ADP + P (E)

CP = ATP + kreatin

2 ADP = ATP + AMP

IMP

NH3

Glykogen = ATP + laktát

Glykogen =

ATP + CO2 + H2O

Tuky (MK) =

ATP + CO2 + H20

25%  +  75%25%  +  75%

velkém objemu zátěţe (zátěţ vytrvalostní, případně obratnostní) na 

metabolismus aerobní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Uvolňování energie z energetických zdrojů aerobní a 

anaerobní cestou. 

 

Z doposud uvedeného vyplývá pro praxi, ţe na začátku kaţdé zátěţe, 

kdyţ ještě není dodáván transportním systémem dostatek kyslíku 

(transportní kyslíkový deficit) se za anaerobních podmínek 

spotřebovávají zásoby makroergních fosfátů. Jejich zásoba v organismu 

koně vydrţí pouze na prvních cca 25 sekund zátěţe. Při rychlé práci 

koně nebo při dostihu to představuje úsek cca 400 m. Po vyčerpání 

zásob makroergních fosfátů můţe ještě nějakou dobu (řádově několik 

sekund) probíhat jejich resyntéza náhradním mechanismem 

myokinázové reakce, zejména u jedinců méně adaptovaných 

(trénovaných) k příslušné zátěţi. Výsledným produktem je amoniak, 

který způsobí rychlý nástup únavy a vyčerpání, případně i poškození 

organismu. Později pak jiţ dochází k resyntéze makroergních fosfátů 

fosforylací makroergních substrátů. 
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Časový sled využití energetických zdrojů při zátěži
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Obr. 12: Podíl jednotlivých způsobů získávání a obnovy energie 

v průběhu zátěže. 

 

Při anaerobní zátěži maximální intenzity na kyslíkový deficit (tkáňový) 

probíhá fosforylace glykolytická, při níţ se štěpí svalový glykogen. 

Výsledným produktem této reakce je laktát, který zároveň svou 

zvýšenou koncentrací ve tkáni můţe vyvolat zpomalení nebo aţ 

zastavení této reakce („metabolickou sebevraţdu”). Kůň je tím nucen 

zvolnit tempo (sníţit intenzitu zátěţe - sílu nebo rychlost) a přejít na 

metabolismus aerobní (chytit „druhý dech”). Vrchol glykolytické 

fosforylace s maximální produkcí laktátu je kolem 1 minuty zátěţe 

maximální intenzity. Hromadění laktátu má bezprostřední vliv na 

změnu acidózy vnitřního prostředí a nástup únavy. Sníţení pH aţ k 

hodnotě 7,0 nebývá po velmi intenzivním výkonu výjimkou. Vysoká 

hladina laktátu v organismu vede k poruchám nervosvalové koordinace 

a porušení činnosti centrálních synapsí. Proto jsou zátěţe s velkou 

produkcí laktátu pro koně i psychicky velmi náročné. Dále se zde 

uplatňuje i porušená rovnováha elektrolytů, hlavně poměru K
+
 a Na

+
 na 

buněčných membránách a vyčerpání enzymové kapacity. Změny pH 

způsobené laktátem vedou k metabolickému rozvratu vnitřního 
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prostředí organismu a k únavě.  Únava se při těchto výkonech projevuje 

především bolestí v pracujících svalech a neochotou koně k dalšímu 

pokračování ve výkonu.  

Vzniklá kyselina mléčná je částečně zachycena nárazníkovým 

systémem krve, především hydrogenuhličitany (bikarbonáty). V klidu 

po zátěţi je pak asi 80 % vzniklé kyseliny mléčné resyntetizováno zpět 

na glykogen v játrech. Část kyseliny mléčné slouţí jako výhodný 

energetický zdroj a je oxidována na H2O a CO2 v srdečním svalu a 

částečně v nepracujících svalech, tj. těch, které nebyly zapojeny do 

příslušné pohybové činnosti (pomalá červená vlákna). Koncentrace 

laktátu ve svalových vláknech je asi 3x vyšší neţ v krvi. V krvi se 

nejvyšší hladina laktátu objevuje za 3-6 minut po skončení zátěţe. Její 

návrat ke klidovým hodnotám (clearance) trvá po krátkém, ale 

intenzivním výkonu asi hodinu. Po tuto dobu není organismus schopen 

podávat podobný výkon. Koně, kteří jsou po takovémto výkonu 

(dostihu) ihned odvedeni do stáje (pasivní odpočinek), mají vysokou 

hladinu laktátu poměrně dlouhou dobu. Naopak při aktivním odpočinku 

(pohybování) hladina laktátu velmi rychle klesá. 

Při aerobní zátěži submaximální a nižší intenzity v rovnovážném stavu 

(déle jak 1 min), kdyţ jiţ došlo k přizpůsobení transportního systému na 

danou zátěţ do pracující tkáně je dodáváno dostatek kyslíku, probíhá 

fosforylace oxidační. Jako energetický zdroj slouţí nejen svalový 

glykogen, ale i svalové tuky (mastné kyseliny). Výsledným produktem 

je metabolická voda a CO2. Trénovaný a k příslušné zátěţi adaptovaný 

jedinec preferuje při aerobních podmínkách metabolismu vyuţití tuků 

(mastných kyselin) jako energetického zdroje a svalový glykogen šetří 

pro případ další anaerobní nouze (opětovné zrychlení, zvětšení síly, 

finiš apod.). Netrénovaný a k zátěţi méně adaptovaný jedinec 

spotřebovává i při aerobní zátěţi snadněji dostupnou energii ze 

svalového glykogenu, který mu pak chybí v podmínkách další 

anaerobní nouze. 

Tuto kapitolu moţno uzavřít konstatováním zajímavé skutečnosti, ţe po 

transportu koní na 300 km se zvýšil laktát na hladinu jako po dostihu na 

1600 m, a ţe při plavání koní dochází k produkci laktátu jen nepatrně. 
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Plavání proto hraje v tréninku koní roli významného stimulans aerobní 

kapacity organismu a patří mezi vytrvalostní způsoby tréninku - jedna 

minuta plavání odpovídá energeticky 1 minutě cválání v tempu 450-500 

m/min.   

Výpočtem lze orientačně stanovit energetický výdej koně při různé 

zátěţi, známe-li rychlost pohybu (m/s), hmotnost koně mk (kg), 

hmotnost jezdce mj a celkovou dobu zátěţe t (s). 

 

Energetický výdej zátěţe E vypočítáme podle vzorce: 

                             E =  (5.27 + 0,22.v + 0,5.v2). (m
k + mj

).t 

                                                              1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Energetický výdej koně při práci 
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4. POHYBOVÝ APARÁT - PRACUJÍCÍ TKÁŇ 

4.1. Kosterní svaly 

Základní stavební jednotkou svalu je svalová buňka (vlákno). Podle 

rychlosti kontrakce se vlákna rozdělují na rychlá a pomalá. Podle 

energetického reţimu a obsahu červeného svalového barviva 

(myoglobinu) se rozlišují svalová vlákna červená – aerobní, a bílá  - 

anaerobní. Na základě těchto kritérií lze ve skutečnosti rozlišit 3 

základní typy svalových vláken: 

1.  vlákna pomalá - červená - aerobní (typ I), 

2.  vlákna rychlá - červená - aerobní/anaerobní  (typ IIA), 

3.  vlákna rychlá - bílá - anaerobní (typ IIB).  

 

Jejich morfologická, funkční a metabolická charakteristika je uvedena 

v tab. 3.  

 

Tabulka 3: Charakteristika jednotlivých typů svalových vláken. 

 

Typ svalových vláken       I.      II. 

A 

    II. B 

kontraktilita  

(rychlost stahu) 

unavitelnost 

oxidativní kapacita 

obsah myoglobinu 

obsah mitochondrií 

glykolytická aktivita 

obsah ATP a CP 

obsah glykogenu 

obsah tuků 

(mastných kyselin) 

schopnost pracovat v 

zátěţi 

pomalá 

 

pomalá  

vysoká 

střední 

hodně 

nízká 

málo 

nízký 

vysoký 

 

hodiny 

rychlá 

 

rychlá  

vysoká 

vysoký 

hodně 

vysoká 

hodně 

vysoký 

střední 

 

minuty 

 

rychlá 

 

rychlá 

nízká 

ţádný 

málo 

vysoká 

hodně 

vysoký 

nízký 

 

sekundy 

Typ svalových vláken 
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Jak vyplývá z uvedené charakteristiky, liší se jednotlivá svalová vlákna 

především svojí metabolickou kapacitou. Vlákna rychlá bílá (IIB) jsou 

svým přizpůsobením zapojena do rychlých a silových, avšak 

krátkodobých pohybů trvajících řádově několik sekund, které jsou 

vykonávány na kyslíkový deficit a při nichţ jsou anaerobně 

odbourávány ATP, CP a glykogen (zátěţe maximální intenzity - 

rychlostní a silové). Vlákna rychlá červená (IIA) jsou přizpůsobena a 

zapojována nejen do pohybů rychlých, ale i dlouhodobějších, trvajících 

řádově aţ několik minut (submaximální zátěže). Při nich je vedle 

anaerobního odbourávání ATP, CP a glykogenu vyuţíváno také 

aerobního způsobu získávání energie z glykogenu a mastných kyselin. 

Vlákna pomalá červená (I) jsou uzpůsobena pro statické a dlouhodobé 

pomalé stereotypní svalové kontrakce dynamické (zátěţ mírné a střední 

intenzity - krok, klus, příp. pomalý cval třítaktní) trvající řádově aţ 

několik hodin. Jako energetického zdroje vyuţívají především tuků, ale 

i sacharidů aerobním způsobem a obdobně jako srdeční sval jsou 

schopna jako energetického zdroje vyuţívat i kyselinu mléčnou, 

produkovanou ve vláknech typu II.  

Procentuální zastoupení jednotlivých typů svalových vláken ve svalu je 

geneticky dané a standardní (tab. 4). Tréninkem se poměry 

v procentuálním zastoupení nemění. U člověka je poměr mezi 

pomalými a červenými vlákny v zevním širokém stehenním zhruba 

50:50, i kdyţ vynikající sprinteři mají větší převahu vláken rychlých a 

naopak maratonci mají větší převahu vláken pomalých. Obdobné 

poměry jsou ve středním hýţďovém svalu chladnokrevníků. U 

plnokrevníka, po staletí šlechtěného na rychlost a ranost, je v kosterním 

svalstvu větší podíl vláken rychlých (85 %) neţ pomalých (15 %). 

Podobně je tomu u koní sportovních a klusáků (70:30). Plnokrevník je 

tedy podle svalových vláken svým genetickým zaloţením sprinter. 

Rozdíl mezi letouny a vytrvalci u plnokrevníka je moţný jen podle 

diferenciace vláken typu II a to následovně: letouni mají větší podíl 

vláken IIB, vytrvalci IIA. Tyto poměry zůstávají po celý ţivot 

zachovány a podle typu tréninku se mění jen velikost (tloušťka) 

svalových vláken (hypertrofie). Při rychlostním a silovém tréninku 
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hypertrofují vlákna rychlá (II A, II B), při vytrvalostním a obratnostním 

tréninku vlákna pomalá (I). 

Obr. 14: Biopsie středního hýžďového svalu – hypertrofie některých 

svalových vláken. 

 

 
 

Obr. 15: Histologické a histochemické vyšetření bioptátu svalu na 

příčném řezu svalovými vlákny: barvení HE 400x (vlevo), barvení 

NADH 400x (mitochondriální systém) (vpravo). 
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Tabulka 4: Procentuální zastoupení jednotlivých svalových vláken u 

člověka a různých plemen koní. 

Druh I 

pomalá červená 
IIA 

rychlá červená 
IIB 

rychlá bílá 

Quarter horse 8,7 51,0 40.3 

Anglický 

plnokrevník 

11,0 57,0 32,0 

Arabský 

plnokrevník 

14,4 47,8 37,8 

Polokrevník 24,0 49,0 27,0 

Hunter 30,8 37,2 32,0 

Chladnokrevník 50,0 25,0 25,0 

Člověk 50,0 30,0 20,0 

 

4. 2.  Kosti 

  Kosti jsou součástí podpůrného pohybového systému, který se 

podle funkce také někdy nazývá pasivní sloţkou. Kost však zcela 

pasivní není. Naopak je orgánem velmi aktivním, neboť vliv pohybu se 

odráţí v čilém metabolismu minerálním. Působením mechanických 

vlivů na kost (tahů, tlaků, příp. rotací) pohybová zátěţ vyvolává změny 

ve funkčním uspořádání kostní trámčiny a mění se architektonika kostí. 

Je tedy moţno říci, ţe kost se přizpůsobuje své pohybové funkci jak po 

stránce architektonické, tak i funkční a metabolické. Vedle 

mechanických a funkčních vlivů působí na tvar a strukturu kosti další 

faktory, jako jsou dědičnost, růst, výţiva apod. 

Pohybová zátěţ působí přímo na kost. Zvýšené mechanické nároky 

vedou do určitého stupně působení sil ke kostní hypertrofii, strukturální 

a tvarové přestavbě kosti. Nejvíce působí mechanické vlivy v období 

růstu kosti. Jednostranné zatíţení v tomto období pak můţe vyvolat tyto 

změny asymetricky a způsobit patologickou přestavbu kosti. Jsou to 

často zejména některé mechanické zevní i vnitřní inzulty - 

mikrotraumata (mikrofraktury), které jsou příčinou dalších změn 

viditelných v příslušné oblasti (jako např. exostózy, osteolýzy na 
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kostech končetin nebo tzv. šimbajny, příp. tzv. stresové fraktury apod.). 

Tyto vlivy se projeví nejen navenek, ale i ve vnitřním uspořádání kostí, 

v její architektonice a odolnosti k tahu, tlaku i nárazu, tedy ke stresům 

pohybové zátěţe. 

4.3.  Klouby 

Při pohybové zátěţi koní mají klouby kromě mechanické funkce ještě 

úlohu propriorecepční. Ta umoţňuje podávání přesných informací nejen 

o stavu kloubu, ale především o postavení jednotlivých částí kloubu v 

klidu i v různých fázích pohybu. Signalizují i kvalitu a rychlost změn v 

postavení končetin. 

Kloubní vazivo je nedílnou stavební kloubů, které zpevňuje kloub a 

reguluje jeho ohyb. Vazy jsou součástí kloubního pouzdra, které kloub 

kryje. Obstarává cévní a nervové zásobení a je sídlem receptorů. 

Sloţení vazivové tkáně je příčinou její pevnosti i jejích poruch. Pevnost 

vaziva zajišťují především kolagenní vlákna, kdeţto elasticitu a 

protaţitelnost vlákna elastická. V průběhu ţivota se mění pevnost i 

elasticita kloubního vaziva tím, ţe se mění jeho sloţení. Procesem 

stárnutí se zmenšuje především elastická sloţka, přibývá vláken 

kolagenních, a vazivo je méně protaţitelné a elastické. Kromě 

zákonitého procesu stárnutí je v ţivotě koní období, kdy se zvětšuje 

roztaţnost vazivového systému (období laxnosti). Toto spadá do období 

intenzivního růstu hříbat a mladých koní a trvá do doby jejich 

biologické dospělosti. V této době zvýšená laxnost vaziva umoţňuje 

často i pohyb, který přesahuje fyziologický rozsah hybnosti a vede často 

k prodlouţení vazivových elementů. Stárnutí, onemocnění, úrazy, ale i 

opakované jednostranné zatíţení můţe vyvolat disproporci mezi 

sloţením vaziva a nároky na něj kladenými, a tedy i větší moţnost 

poruch celistvosti, jak se s tím setkáme u tzv. profesionálních chorob 

sportovních koní (tendinitidy, tendinózy, distorze ruptury vazů a šlach 

atd.). 

Chrupavka je dalším stavební strukturou kloubu, na níţ se často projeví 

důsledky zatíţení. Vzhledem k tomu, ţe kryje kloubní plochy, účastní 

se prakticky kaţdého pohybu. Je tvořena základní hmotou (matrix) a 
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kolagenními vlákny (fibrilami). V průběhu stárnutí se mění vzájemný 

poměr základní hmoty a vláken. Ubývá základní hmoty a přibývá 

kolagenních vláken. Úbytek matrix se projeví porušením či uvolněním 

vláknitých struktur a tím se odkrývají kolagenní vlákna na povrchu 

chrupavky. 

Rovněţ opakovaná zátěţ a zejména přetíţení působí jak na 

chrupavčitou strukturu, tak na tvar a sloţení tkáně. Obecně je moţno 

říci, ţe pohybová aktivita zpevňuje vazivovou a chrupavčitou tkáň, 

pokud je ve fyziologické kvalitě a kvantitě. Jejich poruchy jsou 

vyvolány jak pohybem nedostatečným, tak i pohybem nadměrným či 

neadekvátním. Neadekvátní a jednostranná zátěţ, jakoţ i mechanické 

inzulty, mohou vyvolávat rychlý nástup podobných změn jako v 

procesu stárnutí - uvolnění struktur chrupavčité matrix, rozbrázdění 

chrupavky a dokonce při nejtěţším postiţení můţe být chrupavka úplně 

zničena (artritidy a artrózy, kloubní čipy). 

Tzv. růstové chrupavky (epifyzární štěrbiny) na epifýzách kostí mohou 

informovat o průběhu osifikačního procesu u rostoucích koní. 

Rentgenologicky je moţné stanovit stupeň "dospělosti" jejich 

podpůrného pohybového aparátu. Zařazení koní nemajících uzavřeny 

epifyzární štěrbiny do intenzivního tréninku můţe záhy vést k výskytu 

onemocnění ve formě epifyzitid radiu, metakarpu, exostóz či periostitid. 

K osifikaci chrupavčitých růstových plotének dochází u plnokrevníků 

mezi 24. a 30. měsícem stáří, u polokrevníků ještě později. Toto je také 

období intenzivní přestavby struktury a tvaru kostí končetin a období 

laxnosti vazivového systému. Pro růst a vývoj mladého koně v 

začátcích tréninku je to tedy období nejkritičtější. 

 

4.4.  Mechanika pohybu 

Základním funkčním prvkem hybnosti je motorická jednotka. 

Motorické jednotky jsou zapojeny do jednoho ze dvou systémů: 

1.  Motorické jednotky systému statického (posturálního) udrţující 

polohu těla koně. 

2.  Motorické jednotky systému dynamického (fázického) zajišťující 

pohyb koně - lokomoci. 
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Těžiště těla je bod, ve kterém se promítá hmotnost těla. U koně leţí 

uprostřed těla v průsečíku roviny podélné vedené hranicí mezi spodní a 

střední třetinou hrudníku a roviny příčné vedené za chrupavkou 

mečovou. 

Systém statický (posturální) reprezentuje největší funkční celek 

motorických jednotek tvořených skupinami svalů statických, které mají 

za úkol udrţovat v co nejstabilnější poloze těţiště těla vůči zemské 

gravitaci (téměř kaţdý pohyb vyvolá změnu těţiště). Zajišťují tedy 

drţení těla. Tento systém je trvale aktivní. Svaly patřící k tomuto 

systému jsou nejmohutnější, mají malou unavitelnost, lepší cévní 

zásobení, větší regenerační potenciál, lépe se zapínají ve stereotypních 

pohybech a v průběhu ţivota mají tendenci ke zkrácení. Jsou tvořeny 

převáţně pomalými červenými svalovými vlákny (I). Kromě toho je u 

lichokopytníků zvláštní šlašité uspořádání svalů končetin. 

Při stání a udrţování polohy těla v pohybu má velký význam oblouk 

hrudní a bederní páteře, který se opírá o hrudní a pánevní končetiny 

jako o sloupy - statický oblouk. Spolu se svaly a vazy udrţujícími 

stabilitu a polohu těla vytváří tzv. systém statický (posturální).  Toto 

uspořádání páteře spolu s  končetinami, silným vazem šíjovým a vazy 

nadtrnovým umoţňuje koním nesení břemene (jezdce). Svalová vlákna 

tohoto systému dokáţou být zapojena do činnosti při stání i pohybu 

dlouhodobě, jsou málo unavitelná a umoţňují koni dlouhodobě stát a ve 

stoje i spát. Jde především o pomalá svalová vlákna. 

Motorické jednotky svalů slouţících pohybu (lokomoci) tvoří 

dohromady systém dynamický (fázický). Dynamické svaly se zapínají 

jen při pohybu, mají větší unavitelnost, horší cévní zásobení, menší 

regenerační potenciál a v průběhu ţivota, pokud nejsou trvale 

zatěţovány a systematicky posilovány, mají tendenci k oslabení 

(atrofii). Jsou vybaveny převáţně rychlými svalovými vlákny (II). 

Při pohybu vzniká u jednokopytníků tzv. oblouk dynamický. Je tvořen 

na pánevní končetině svalstvem kolem kosti stehenní a kostí bércových 

(střední hýţďový sval, čtyřhlavý sval stehenní, sval poloblanitý a 

pološlašitý), který svým zadním vyklenutím představuje oblouk 

odrazový. Na hrudní končetině je tento oblouk reprezentován svalstvem 
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kolem kosti ramenní a kostí předloketních (svaly prsní, lopatkové a 

ramenní), který svým předním vyklenutím představuje oblouk 

dopadový. Dynamický oblouk je doplněn svalstvem kolem páteře a to 

nad páteří dlouhým svalem zádovým táhnoucím se aţ na krk a k hlavě 

(kyvadlo pohybu) a pod bederní páteří svaly bedrovce a břišními svaly 

(obr. 16 a obr. 17). 

Podnět k pohybu vychází od silně osvalených končetin pánevních, které 

posunují těţiště těla vpřed. Hrudní končetiny pak zachycují hmotnost 

těla a podepírají ho při posunu. Kaţdá končetina pohybujícího se zvířete 

opisuje 2 fáze pohybu a kaţdá z nich se dělí na 2 subfáze: fáze podpěrná 

(subfáze podpěru a subfáze posunu) a fáze kmitová (subfáze akcelerace 

- zvednutí končetiny a subfáze decelerace - poloţení končetiny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Schematické znázornění statického (černá) a dynamického 

oblouku (zelená) a těžiště těla koně (modrá). 

 

Subfáze podpěru začíná dopadem nataţené končetiny na zem. Při 

pohybu vpřed nese tato končetina váhu těla a staví se nakonec kolmo 

k zemi. V době, kdy dochází k posunutí těţiště těla dopředu, nastupuje 
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subfáze posunu. V této fázi se staví postupně končetina hrudní pod trup 

a pánevní za trup. Tělo se tak posouvá dopředu, ztrácí oporu, ale je 

současně podchyceno končetinami druhostrannými. Na to se končetina 

odpoutá od země a pohyb končetiny přechází do fáze kmitu. V první 

subfázi akcelerace se kmitající končetina mírně skrčuje a dostává se 

opět vpřed , dopadá na zem a zachycuje tělo - subfáze decelerace. 

Končetina ve fázi kmitu opisuje nad zemí oblouk, který je tím plošší a 

delší, čím rychleji se zvíře pohybuje. 

 

 

 

Obr. 17: Dostihový sed jezdce v těžišti těla koně. 

 

4.5.  Adaptace pohybového systému na zátěž 
Dostatečná a pravidelná pohybová aktivita jiţ od hříběte zabezpečuje 

harmonický vývoj pohybového systému. V procesu tréninku pak vzniká 

celá řada reakčních a adaptačních změn v pohybovém aparátu, které se 

podle charakteru vykonávané svalové práce postupně specifikují. 
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Nejvíce těchto změn je samozřejmě v té tkáni, která tento pohyb 

vykonává, tj. v kosterní svalovině. 

V průběhu ţivota sportovního koně nastávají v kosterní svalovině 

nejrůznější změny spojené s věkem i tréninkem. Mění se trofická 

funkce nervového systému, která je nejen přímým a vyvolávajícím 

činitelem hyperbiotických pochodů ve svalu (hypertrofie, regenerace), 

ale je i příčinou pochodů hypobiotických (atrofie, degenerace).   

Pohybová zátěţ a adekvátní trénink obecně působí pozitivně na kvalitu 

svalových vlastností a stimuluje hyperbiotické procesy. Naproti tomu 

tělesná zátěţ, která svou kvantitou nebo kvalitou neodpovídá funkčnímu 

stavu svalu (trénovanosti, adaptaci), je vyvolávajícím faktorem poruch 

svalových funkcí a hypobiotických procesů. Takto se můţe uplatňovat 

neadekvátní zátěţ nedostatečná (atrofie svalu) i nadměrná (dystrofie 

svalu - degenerace). Je tedy moţno poukázat na určitou analogii mezi 

regresivními změnami vyvolanými stárnutím a dystrofickými změnami, 

které jsou způsobeny neodpovídající tělesnou zátěţí. Regresivní i 

dystrofické změny se postupně projevují tak, ţe nejprve se sniţuje počet 

mitochondií ve svalovém vláknu, pak se začnou zvětšovat mezifibrilární 

prostory, klesá počet glykogenových granulí a objevuje se rozpad či 

destrukce myofibril. Následkem je sníţení výkonnosti, svalová 

dysbalance a bolesti určitých svalových partií. 

Reakčně adaptační změny se v průběhu tréninku týkají nejen 

morfologických, funkčních a energetických vlastností svalových 

vláken, ale také cévního zásobení svalů a nervosvalové dráţdivosti.  

Tréninkovým procesem, zejména vytrvalostním, se obecně zvyšuje 

zastoupení rychlých červených vláken o 5 % a sniţuje se vláken 

rychlých bílých o 6 %, zatímco podíl vláken pomalých červených se 

tréninkem příliš nemění. Na druhé straně se však v průběhu 

tréninkového procesu zvětšuje tloušťka vláken pomalých a rychlých 

červených o 15 % a rychlých vláken bílých aţ o 25 %. Zvětšení počtu 

rychlých vláken červených a v nich obsaţených makroergních substrátů 

na úkor vláken bílých představuje vlastně zvětšení aerobní kapacity 

organismu trénovaného koně. Takto zvětšená aerobní kapacita 

umoţňuje trénovanému koni v porovnání s netrénovaným zvířetem krýt 
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větší část energetických nároků rychlého pohybu aerobně. Zvětšení 

tloušťky červených vláken pomalých i rychlých je ve své metabolické 

podstatě rovněţ zvětšením aerobní kapacity trénovaného koně, která tak 

zvyšuje především jeho vytrvalost.  Na druhé straně zvětšení tloušťky 

bílých vláken rychlých je vyvoláno především rychlostním a silovým 

tréninkem. Zvětšuje anaerobní kapacitu organismu, tj. zvyšuje jeho 

schopnost pracovat na kyslíkový dluh mnohem delší dobu, neţ u 

jedince netrénovaného. Zvýšení energetického potenciálu trénovaného 

svalu je spojeno především se zvýšením obsahu makroergních látek 

(fosfátů a substrátů) a enzymové aktivity. 

Cévní zásobení svalů v průběhu tréninku je zajišťováno především 

zvětšením svalové kapilarizace. Soustavným tréninkem se kapilární 

řečiště v činných svalech zvětšuje aţ 15x. Existuje úzká vazba mezi 

svalovou činností, svalovou hmotou a cévním zásobením. Není-li 

rovnováha mezi těmito faktory, vznikají patologické změny svalu 

(tuhnutí, křeč, nataţení, natrţení nebo přetrţení). Účinným prostředkem 

prevence těchto poškození pohybového aparátu je vyuţívání principu 

postupného cyklického nárůstu intenzity nebo objemu zátěţe procesu 

tréninku a pozvolné zvyšování intenzity v průběhu jednotlivých zátěţí 

(nutnost rozpohybování, uvolnění, předehřátí před zátěţí). 

Další reakčně adaptační změny postihují neuromuskulární ploténku. 

Iniciální fáze pohybu je charakterizována podráţděním 

neuromuskulární ploténky, uvolněním acetylcholinu a druhotným 

zvětšením elektrických potenciálů (myopotenciálů). Dochází k 

potencování nervových spojení a v místě svalového vlákna se zvyšuje 

napětí i elektrická aktivita. Zároveň se změnou elektrické aktivity se 

mění také prokrvení svalové tkáně, jednak reflexní cestou, ale také 

přímým dráţděním cévních receptorů. Také v oblasti neuromuskulární 

koordinace se projevuje adaptace. Zkracuje se reakční doba jako 

následek rychlejšího svalového stahu. 

Dlouhodobým zatěţováním se sice nezvětšuje jednotlivý elektrický 

myopotenciál, ale mění se rozloţení aktivovaných svalových vláken. To 

působí racionálnost a větší ekonomičnost svalové práce jako celku. Ne 

vţdy jsou totiţ při práci zapojena všechna svalová vlákna v zatěţované 
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oblasti. Právě mnoţství nečinných svalových vláken při příslušné zátěţi 

závisí na trénovanosti a stupni adaptace svalu k této zátěţi. Čím větší 

adaptace, tím menší počet svalových vláken je do činnosti zapojeno, tím 

více svalových vláken během zátěţe "odpočívá". 

Adaptační změny ve svalech jsou do značné míry závislé i na 

charakteru pohybové zátěţe koní. Výrazný rozdíl je v reakci a adaptaci 

na zátěţ dlouhodobé a nízké intenzity (vytrvalostní a obratnostní 

trénink) nebo na zátěţ krátkodobou a intenzivní (rychlostní a silový 

trénink).  

Trénink obratnosti a vytrvalosti zvyšuje z biochemického hlediska 

potenciální moţnosti aerobních pochodů a hodnotu energických zásob v 

organismu. Při práci vytrvalostního charakteru dochází k vyuţívání 

(oxidační fosforylaci) nejen sacharidů, ale především štěpných produktů 

lipidů (mastných kyselin beta-oxidací). Čím více je sval adaptován k 

vytrvalostní zátěţi, tím více obsahuje fosfolipidů (mnohdy i na úkor 

obsahu glykogenu), vyznačuje se vysokým obsahem myoglobinu a 

zvýšenou aktivitou enzymů zúčastňujících se tkáňového dýchání ve 

zmnoţených mitochondriálních útvarech (NADH-diaforáza). Uvedené 

metabolické procesy při vytrvalostním tréninku se mohou rozvíjet jen v 

těch svalových vláknech, která mají vysokou oxidační kapacitu 

(červená svalová vlákna). Tato vlákna jsou také vytrvalostním 

(objemovým) tréninkem stimulována k hypertrofii. 

Trénink rychlosti a síly zvyšuje naopak potenciální moţnosti 

anaerobních pochodů ve vláknech s vysokým energetickým zdrojem 

glykogenu a nízkou oxidační kapacitou (bílá svalová vlákna), která pod 

tímto tréninkem hypertrofují. Se zmnoţením kontraktilní bílkoviny 

myozinu se zvyšuje rychlost a síla kontraktility těchto vláken.  Je 

zřejmé, ţe čím lépe jsou svaly přizpůsobeny k rychlostní a silové práci, 

tím více obsahují kreatinfosfátu a glykogenu a tím větší je jejich 

enzymová glykolytická a ATP-ázová aktivita aktivita, oproti svalům 

přizpůsobeným k práci vytrvalostního charakteru. Koně mají ve 

srovnání s jinými druhy zvířat nebo s člověkem nepoměrně větší obsah 

glykogenu především v rychlých svalových vláknech (rozdíly 

mezidruhové). I v rámci druhu je podle plemenné příslušnosti zřetelný 
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rozdíl v obsahu glykogenu a mnoţství rychlých svalových vláken. Např. 

plnokrevníci nebo quarter horses mají vyšší podíl rychlých svalových 

vláken a vyšší obsah svalového glykogenu neţ koně ostatních plemen 

(rozdíly meziplemenné). Rozdíly jsou i interindividuální, tedy mezi 

jedinci uvnitř plemene (sprinteři a vytrvalci). Jsou dokonce i rozdíly 

intraindividuální, tj. mezi jednotlivými svalovými skupinami i 

jednotlivými svaly podle toho, do jaké činnosti jsou příslušné svalové 

partie zapojovány (vytrvalost a obratnost nebo rychlost a síla). 
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5. NEUROHUMORÁLNÍ REGULACE 

5.1. Periferní nervový systém - analyzátory 

Informace z vnějšího a vnitřního prostředí organismu se získávají 

prostřednictvím řady čidel (receptorů). Vzruchy se dále vedou 

dostředivými (aferentními) nervovými drahami do příslušných 

podkorových a korových center CNS. Všechny tyto součásti nervového 

systému vytvářejí tzv. analyzátor. 

Při pohybové aktivitě se uplatňují početné senzorické podněty z čidel. 

Funkční součinnost všech receptorů, následná analýza takto získaných 

informací v CNS a jejich předání odstředivými (eferentními) nervovými 

drahami do výkonných orgánů, umoţňuje vznik komplexních 

pohybových reakcí, které vedou k vytváření nových pohybových 

návyků, tzv. dynamických pohybových stereotypů. Zkušenost z 

předchozího cviku zanechává stopy v CNS, které se vyuţívají v 

následné činnosti. Pravidelným tréninkem se činnost analyzátorů 

zdokonaluje. 

Pro normální průběh pohybů a pro udrţování svalového tonu v klidu i 

během zátěţe mají velký význam svalové, šlachové a kloubní 

proprioreceptory. Zrak a sluch umoţňuje koním orientaci a hraje 

vedoucí úlohu zejména při výcviku určitých pohybových prvků (např. 

skok). Vestibulární (rovnováţné) ústrojí přináší informace o 

polohových změnách a jeho význam vzrůstá při tréninku obratnosti a 

rychlosti (skok, práce v členitém terénu, rovnováha). Kožní receptory, 

zejména pro tlak a bolest (pobídky na přijeţdění koně), sehrávají roli při 

vypracovávání nových podmíněných reflexů, obdobně jako analyzátor 

chuťový (pamlsek či jiná odměna koně). 

 

5.2. Centrální nervový systém 

CNS reguluje vztah organismu k vnějšímu prostředí. Na nejvyšší úrovni 

analyzuje, koordinuje a integruje nejrůznější somatické a vegetativní 

funkce. Jako vstupní informace pro pohyb slouţí vzruchová aktivita z 

receptorů (aferentní informace). Tyto informace zpracuje mozková kůra 

za součinnosti podkorových struktur, zejména retikulární formace a 
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talamu. Zpětnými vazbami se aktivně modifikuje výstupní motorická 

informace (eferentní informace), vedená odstředivými drahami do 

vnitřních orgánů a pohybového systému, kterým je následující pohyb 

zajištěn. 

V CNS vznikají na podkladě podmíněných reflexů nová reflexní spojení 

mezi pohybovým aparátem a vnitřními orgány, mezi motorickým 

ústředím v mozkové kůře, analyzátory, vegetativním nervovým 

systémem a endokrinním systémem, které jsou podkladem pro vznik 

nového dynamického pohybového stereotypu. V mozkové kůře se tak 

vytvářejí specifické pohybové vzorce, které jsou podkladem vysoké 

efektivnosti trénovaného pohybu. 

 

5.3. Autonomní nervový systém 

CNS svým regulačním a integračním vlivem upravuje tonus a vzájemný 

poměr obou částí autonomního (vegetativního) nervového systému - 

části sympatické a části parasympatické. 

Při pohybovém zatíţení se zvyšuje tonizace sympatického nervového 

systému, která představuje katabolickou (destrukční) činnost. Projevuje 

se zejména zvýšenou činností krevního oběhu a dýchání. Tím se 

zabezpečují optimální podmínky pro pracující svalstvo (dodávka 

kyslíku a ţivin). 

Během tělesného klidu převládají vlivy parasympatické nervové 

soustavy (vagu), které reprezentují procesy anabolické (zotavné, 

obnovné). Utlumují aktivitu krevního oběhu a dýchání a naopak 

podporují trávicí procesy. Slouţí na obnovu sil a energie. Vlivem 

dlouhodobého tréninku vliv parasympatické soustavy je tak vysoký, ţe 

jeho tlumivé působení na kardiovaskulární a dýchací aparát vede u 

trénovaného koně v klidu ke sníţení srdeční a dechové frekvence 

(tréninková bradykardie a bradypnoe). 

 

5.4. Endokrinní systém 

Reakci organismu na pohybové zatíţení nebo na emoční stresy zajišťují 

mnohostranné regulační mechanismy. Současně s podnětem z  mozkové 

kůry k zahájení pohybové činnosti se rozšiřují podněty směrem do 
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periferie, tj. do pohybovému aparátu, vegetativního nervového systému 

a také cestou přes hypotalamus do hypofýzy (podvěsku mozkového). 

Hypofýza je nadřazena ostatním ţlázám s vnitřní sekrecí a jejich činnost 

svými hormony řídí. Touto cestou se aktivuje celý systém ţláz s vnitřní 

sekrecí (endokrinní systém). 

V oblasti dřeně nadledvin jsou rychle vyplavovány do krve hormony 

adrenalin a noradrenalin. Umoţňují zvýšení látkové přeměny, zejména 

glykogenolýzy, zvyšují činnost oběhové a dýchací soustavy, zvyšují 

tonus svalstva a aktivují celou soustavu endokrinní. Adrenalin svým 

účinkem na látkovou přeměnu umoţňuje adaptaci organismu na svalový 

výkon tím, ţe podporuje glykogenolýzu ve svalstvu a játrech. Zvyšuje 

hladinu glukózy potřebnou pro činnost CNS a příčně pruhovaného 

svalstva. Adrenalin má vliv i na vyplavovaných volných mastných 

kyselin z tukových depot, které jsou zdrojem energie zejména pro 

myokard a celkově zvyšuje metabolismus, spotřebu kyslíku a tělesnou 

teplotu. Noradrenalin zvyšuje krevní tlak a tím připravuje krevní oběh 

na zvýšené nároky během zátěţe. V periferní cirkulaci má tonizující 

vliv na stěny cév. Emoce při tělesné zátěţi zvyšují výdej noradrenalinu. 

Proto při přípravě zvířete na útok se vylučuje větší mnoţství 

noradrenalinu, při útěku zase více adrenalinu. 

Uvedené humorální reakce jsou však krátkodobé. Proto nastupují další 

spouštěcí mechanismy, které jsou sice pomalejší, ale po energetické 

stránce zabezpečují organismus na delší čas. Přes hypotalamus se 

aktivuje znovu hypofýza, která vyplaví adrenokortikotropní hormon 

(ACTH). ACTH vyvolává v kůře nadledvin sekreci glukokortikoidů a 

později i mineralokortikoidů. Glukokortikoidy zasahují zejména do 

metabolismu bílkovin a sacharidů. Zabezpečují tvorbu glukózy, zvyšují 

její hladinu v krvi a zlepšují zásobování svalstva a dalších orgánů 

potřebnými ţivinami. Mineralokortikoidy regulují hospodaření 

organismu s vodou a solemi. Uplatňují se proto jako stabilizační faktor 

při tělesném zatíţení, které je spojeno se ztrátou vody a solí pocením 

(vytrvalostní zátěţ). Androgeny kůry nadledvin ovlivňují 

metabolismus bílkovin a jejich syntézu (anabolické steroidy). 
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V další fázi zatíţení se zvyšuje uvolňování antidiuretického hormonu, 

který podporuje zpětnou resorpci vody v distálních kanálcích ledvin a 

udrţuje tak objem tekutin vnitřního prostředí. Při velkých tělesných 

zátěţích spojených s pocením se proto zjišťuje sníţená aţ zastavená 

tvorba a vylučování moči (oligurie aţ anurie). 

Hormony štítné žlázy (tyroxin a trijodtyronin) zvyšují úroveň 

metabolismu a tím i spotřebu kyslíku v metabolicky aktivních tkáních. 

Psychické a fyzické zatíţení zvyšuje sekreci hormonů štítné ţlázy, 

zejména při výkonech ve vyšších nadmořských polohách. Také v jarním 

přípravném období, kdy koně pracují ve velkém objemu nebo při 

přechodu do období hlavního prudce přibývá intenzity tréninku a 

dochází k metabolické přestavbě činných tkání (svalstva) vlivem zátěţe. 

Proto v tomto období je velmi aktivní a zvětšená štítná ţláza, 

palpovatelná u koní nad a podél hrtanu. Hormony pohlavních žláz mají 

anabolický účinek, zejména testosteron. Jejich vlivem dochází ke 

zvýšené syntéze bílkovin. Mnohdy se proto pouţívají nezákonně jako 

anabolika při tréninku nejen atletů, ale i koní. Při intenzivním tělesném 

zatíţení se zjišťuje i zvýšená sekrece růstového hormonu hypofýzy. 

Jeho anabolický účinek kompenzuje především katabolický účinek 

hormonů dřeně a kůry nadledvin. Adekvátní pohybová zátěţ tedy 

podporuje růst a vývin koně. 

Velikost zátěţe organismu koně jako stresu je tedy měřitelná pomocí 

různých diagnostických metod. Nejčastěji se pouţívá metody sledování 

koncentrace adrenalinu a noradrenalinu, resp. Jejich metabolitů a dále 

glukokortikoidu kortizolu. v krvi nebo také konečných produktů 

metabolismu kortikoidů, které se dostávají do moči (17-ketosteroidy). 

Dále je moţné v cirkulující krvi sledovat počet eozinofilních 

granulocytů, který v závislosti na velikosti stresu klesá, nastává 

eozinopenie. Pro působení stresu jsou také rozhodující vnitřní 

podmínky organismu. Citlivost na stres je značně závislá na typu vyšší 

nervové činnosti koně, jeho adaptaci k příslušné zátěţi a tím i 

výkonnosti. U koní adaptovaných dochází na rozdíl od neadaptovaných 

při tréninku k vyšší sekreci noradrenalinu neţ adrenalinu. Obdobně je 

tomu i s metabolickými produkty hormonů nadledvin v moči. 
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5.5.  Adaptace neurohumorálního systému na zátěž 

V centrálním nervovém systému se vlivem tréninku vytvářejí nové 

nervové spoje, takţe příslušná pohybová činnost je rychlejší a 

z energetického hlediska i ekonomičtější. Příslušná pohybová činnost se 

tak stává do značné míry činností relexní. Tréninkem se zkracuje doba 

reakce na různé druhy signálů z prostředí vnějšího i vnitřního. Podstatně 

se vylepšuje signalizace z čidel (receptorů), takţe se zdokonalují 

zpětnovazebná spojení. Obecně řečeno, soustavným tréninkem se 

zlepšují regulační děje probíhající jak před výkonem, tak během zátěţe i 

v období zotavení. Význam mají i regulace uskutečňované 

prostřednictvím vegetativního nervového systému. Regulované 

vegetativní funkce vnitřních orgánů pracují ekonomičtěji. Stoupá 

převaha tonu parasympatického nervového systému (vagu), coţ je 

patrné zejména u vytrvalců. Tím v období zotavení převaţují 

anabolické děje, takţe u trénovaných je moţné počítat s rychlejší a větší 

resyntézou energetického potenciálu. 

Endokrinní systém je další důleţitá soustava, která zasahuje do různých 

funkcí v souvislosti s tělesnou prací. Nápadné změny postihují 

především nadledviny, které při tréninku hypertrofují.   Vyplavuje se 

více hormonů kůry nadledvin (kortikoidů), které mají zajistit při 

zatíţení vyšší úroveň pracovního metabolismu jak ţivin (cukrů, tuků, 

bílkovin), tak i minerálních látek a vody. Podobné změny nastávají ve 

větší či menší míře i v dalších ţlázách s vnitřní sekrecí, zejména pak v 

hypofýze (růstový hormon) a štítné ţláze (tyroxin a trijodtyronin). 

Produkcí růstového hormonu v průběhu tréninku se vysvětluje pozitivní 

vliv pohybové zátěţe na růst a vývin hříbat a mladých koní. Tyroidální 

hormony (T3 a T4) v krevní plazmě koní jsou hodnoceny jako indikátory 

fyzické připravenosti a zvýšené oxidace v buněčných mitochondriích. 

Zvýšená funkce štítné ţlázy, vyvolaná adaptací k tréninku, se projevuje 

právě ve změnách hladin T3 a T4 v krevní plazmě, podle nichţ lze 

usuzovat na rozvoj obecné fyzické zdatnosti koně (T3) nebo rozvoje síly 

(T4). Vlivem tréninku se tedy aktivují regulační mechanismy a stoupá 

kapacita různých funkcí organismu. Vnitřní prostředí organismu je tak 

stabilnější i během zátěţe. 
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6. VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ ORGANISMU, 

HOMEOSTÁZA 

Ve vnitřním prostředí organismu probíhá přeměna energie a živin, 

jejich transport, transport kyslíku, odpadových produktů (katabolitů) a 

nejrůznějších působků (hormonů, enzymů, minerálních látek, vitaminů 

apod.). Společně s regulačními neurohumorálními mechanismy 

zajišťuje vnitřní prostředí stabilitu osmolality, iontového složení, pH a 

stabilitu tělesné teploty. Uskutečňuje se v něm styk jednotlivých orgánů 

mezi sebou uvnitř organismu, při čemţ podíl krevního oběhu na tomto 

propojení je rozhodující. Na kontaktu vnitřního prostředí organismu se 

zevním  prostředím se nejvíce podílí plíce, ledviny a kůţe, resp. potní 

ţlázy. 

Pod pojem vnitřní prostředí zahrnujeme tedy extracelulární 

(mimobuněčné) prostory, které jsou vyplněny vodou, ionty, zdroji 

energie a dalšími látkami. Tekutina extracelulárních prostorů je 

reprezentována krevní plazmou, mízní lymfou a intersticiální 

(mezibuněčnou) tekutinou. Představuje asi 20 % tělesné hmotnosti 

koně. Intracelulární prostory jsou rovněţ vyplněny tekutinou, která 

představuje asi 40 % hmotnosti těla. Celkové mnoţství tělesných 

tekutin činí tedy v průměru 60 % tělesné hmotnosti. U mladších jedinců 

je tento podíl vyšší (70 %) a s přibývajícím věkem klesá (aţ na 50 %). 

Objem a sloţení extracelulárních i intracelulárních tekutin se neustále 

mění v závislosti na intenzitě metabolismu, resp. je jiné v klidu a jiné 

při zátěţi. Je odrazem vzájemného poměru katabolických a 

anabolických dějů, které v organismu neustále probíhají. Při zátěţi 

převládají děje katabolické, v klidu děje anabolické. Úkolem vnitřního 

prostředí je proto udrţet rovnováhu těchto dějů v takovém poměru, aby 

nenastalo poškození organismu. U zdravého jedince za klidových 

podmínek je udrţení této rovnováhy poměrně snadné. V době nemoci 

nebo při zátěţi jsou nároky kladené na udrţení homeostázy podstatně 

vyšší a je nutné přesunem jednotlivých sloţek, hlavně tekutin, 

kompenzovat nadměrnou tvorbu katabolitů či ztrátu vody a iontů při 

termoregulačních pochodech. 
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Termoregulačními pochody se pracující organismus zbavuje 

nadbytečného tepla, protoţe jen zhruba 25 % uvolněné energie se mění 

na energii mechanickou (pohybovou) a zbývající část na energii 

tepelnou (75 %). Odpařování potu z  tělesného povrchu (kůţe) je 

nejúčinnějším a nejvýznamnějším mechanizmem odvádění 

nadbytečného tepla při práci. Zvýšená ztráta vody a iontů pocením se 

významným způsobem podílí na změnách vnitřního prostředí. Velikost 

těchto ztrát závisí nejen na intenzitě a objemu zátěţe, ale i na 

podmínkách zevního prostředí, jako je teplota, vlhkost a proudění 

okolního vzduchu. 

V iniciální fázi svalové zátěţe se začínají rozvíjet změny vnitřního 

prostředí, které jsou výsledkem zvýšeného metabolismu a vyšší 

produkce metabolitů. Současně však vznikají i změny, které se snaţí 

napravit vzniklou nerovnováhu. Další průběh změn vnitřního prostředí 

pak značně závisí na objemu a intenzitě zátěţe: 

1. Krátkodobá zátěž maximální intenzity (rychlostní, silová) se 

projevuje přesunem tekutiny z extracelulárních (intravazálních) 

prostorů do prostorů intracelulárních. Odsun tekutiny z krve do tkání se 

projeví úbytkem plazmatického objemu, vyplavením erytrocytární masy 

ze sleziny a výraznou hemokoncentrací. Ta znamená zvýšení hodnot 

hematokritu, koncentrace hemoglobinu, počtu erytrocytů a hladiny 

plazmatických bílkovin. Osmolalita plazmy se zvyšuje v závislosti na 

intenzitě zátěţe. Tyto změny jsou vyvolány převahou katabolických 

dějů ve svalových buňkách při jejich činnosti za anaerobních 

podmínek. Při zátěţích maximální a submaximální intenzity 

anaerobním štěpením glykogenu s mohutnou produkcí laktátu vzniká ve 

svalových buňkách překyselení - acidóza, která se v průběhu krátké 

doby rozvine v celém organismu (překyselení vnitřního prostředí včetně 

krve). Čím větší anaerobní výkon, tím je větší i podíl anaerobního 

metabolismu na zátěţi a tím je větší produkce kyseliny mléčné. Vzrůst 

produkce laktátu se zastaví aţ při dosaţení hranice tzv. „metabolické 

sebevraţdy“. Čím je kůň výkonnější, tím se tato hranice časově 

posouvá, neboť tento kůň hradí větší podíl energetických poţadavků 

zátěţe i aerobním způsobem. 
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Změny krevního laktátu  (mmol/l) u koní umístěných na I., III. a V. místě v dostihu
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Obr. 18: Změny krevního laktátu (mmol/l) u koní umístěných na 1. 3. a 

5. místě v různých dostizích. 

 

O velikosti acidózy v krvi nás nejlépe informují hodnoty acidobazické 

rovnováhy (tab. 5), jako je pH krve, přebytek bází (BE), standardní 

bikarbonát (SB) a nárazníkové báze (BB), které se výrazně sniţují. 

Velikost změn acidobazické situace je závislá na intenzitě zátěţe 

(výkonu) a stupni trénovanosti koně (výkonnosti). 

 

Tabulka 5: Změny acidobazické situace po dostihu na 1800 m podle 

umístění koně. 

Umístění pH BE SB BB 

1 7,141 -22,5 11,2 37,0 

3 7,047 -26,5 8,2 28,7 

5 7,034 -26,5 8,0 26,1 

poslední 7,006 -32,5 7,8 25,3 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, ţe čím je vyšší výkonnost, tím je při 

standardním výkonu menší vychýlení acidobazické rovnováhy krve k 

acidóze. Hloubka pozátěţových změn acidobazické situace je vedle 

stupně trénovanosti koně (jeho výkonnosti) značně odvislá od intenzity 
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zátěţe (výkonu). Při enormních maximálních výkonech (po dostihu) 

můţeme zjišťovat pokles pH aţ k hodnotě 7,00. 

V extracelulární tekutině (krvi) se na zmírňování acidózy 

nejvýznamněji podílí bikarbonátový nárazníkový systém. V buňkách 

svalů (intracelulárně) zmírňuje tkáňovou acidózu nárazníkový systém 

bílkovin a fosfátů. Tím však klesá schopnost proteinů a fosfátů vázat 

draslík a ten uniká z buněk do extracelulární tekutiny, kde koncentrace 

kaliových iontů výrazně stoupá (hyperkalemie). Aby se zachovala 

elektroneutralita prostředí, proniká do buněk sodíkový ion společně 

s vodou (hyponatremie).  

 

Tabulka 6: Metabolické změny v středním hýžďovém svalu před a po 

třech dostizích u 9 koní umístěných na 1., 3. a 5. místě (ATP-

adenozintrifosfát, IMP – inozinmonofosfát, CP- kreatinfosfát, G3P – 

glyceroltrifosfát). 

Umístění n ATP IMP CP G3P laktát 

před 9 21,5 0,4 59,7 2,8 18,7 

1. 3 14,6 6,9 39,3 14,1 116,0 

3. 3 13,2 7,7 33,2 17,9 121,0 

5. 3 12,3 6,6 20,0 17.4 127,0 

 

Výrazný přesun vody do intersticiálních a intracelulárních prostorů 

tkání bývá označován jako „pracovní otok svalů”. K významnějším 

ztrátám tekutin (vody a iontů) pocením během krátkodobé zátěţe ani 

nedochází. Termoregulační pochody tak vlastně nastupují aţ po 

skončení zátěţe (pocení po zátěţi). 

Rovněţ tvorba moči (diuréza) je omezena nebo dokonce zastavena 

(oligurie až anurie). Funkce ledvin je při krátkodobé maximální zátěţi 

ovlivněna hlavně změnami v distribuci krve. Průtok krve ledvinami je 

značně omezen. Zvýšenou propustností ledvin pro vysokomolekulární 

látky a vypadnutím některých ledvinných glomerulů z funkce se vytváří 
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ultrafiltrát moči bohatý na bílkovinu (bílkovina v moči, příp. při 

inadekvátní zátěţi také indikan, hemoglobin a myoglobin). Po skončení 

zátěţe se obnovuje normální prokrvení ledvin a diuréza ustupuje. Toto 

obnovení činnosti ledvin je důleţité pro vyloučení katabolitů z těla 

ledvinami a úpravu vnitřního prostředí do původního výchozího 

klidového stavu. 

2. Dlouhodobá zátěž (vytrvalostní a obratnostní) je charakterizována 

vyššími nároky na termoregulační pochody, a to tím více, čím je zátěţ 

delší a intenzivnější. V počáteční fázi dlouhodobé zátěţe nastávají 

přesuny tekutin jako při zátěţi krátkodobé - hyperkalemie, 

hyponatremie a pracovní edém svalů. Tyto změny však mají přechodný 

ráz. V dalším průběhu zátěţe obsah vody ve svalových buňkách klesá 

dokonce pod výchozí hladinu. Tato stupňovitá redistribuce vody 

v průběhu dlouhodobé zátěţe souvisí s potřebou odvádět přebytečné 

teplo intenzivním pocením. Vylučování tekutin potem způsobuje ubytek 

plazmatické tekutiny projevující se rovněţ hemokoncentrací se 

zvýšením hodnot hematokritu, hemoglobinu a počtu červených krvinek 

a ve zvýšení osmolality plazmy. 

Změny koncentrace elektrolytů v krevní plazmě odráţejí snahu 

organismu o vyrovnání osmolality extracelulárního a intracelulárního 

prostoru. Z iontů vykazuje nejmarkantnější změny draslíku, jehoţ 

koncentrace v plazmě se na počátku práce prudce zvyšuje v souvislosti 

s probíhající glykolýzou. V dalším průběhu zátěţe se však hladina 

K v plazmě postupně sniţuje, coţ je spojováno s fosforylačními ději při 

obnovování zásob glykogenu ještě v průběhu této zátěţe a 

s vylučováním draslíku spolu se sodíkem a chloridy potem. Ztráty 

těchto elektrolytů mají za následek rychlejší nástup únavy při 

dlouhodobé zátěţi. 

Je obecně známo, ţe pocení je v prvé řadě významným mechanismem 

pro udrţování termoregulace při tepelném nebo pracovním stresu, a 

teprve v druhé řadě se podílí i na udrţování homeostázy. Potní ţlázy, 

které jsou pod hormonálními vlivy, se účastní exkrece elektrolytů 

principiálně daleko jednodušším způsobem neţ ledviny. Z výše 

uvedených faktů vyplývá, ţe nejvyšší koncentrace v potu dosahuje 
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sodík, který několikanásobně převyšuje svou plazmatickou hladinu. 

Ztráty sodíku potem jsou pak hlavní příčinou poklesu Na v plazmě 

(hyponatremie). Také hodnoty K jsou při dlouhodobé zátěţi vyšší v 

potu neţ v plazmě, kde dochází dokonce k jejich poklesu. V regulaci 

změn tohoto elektrolytu se uplatňují nejen ztráty potem, ale také 

vylučování ledvinami. Při omezené funkci ledvin během zátěţe se 

vylučuje močí místo sodíku draslík, jehoţ koncentrace v krvi je v 

počátku zvýšena vyplavením ze svalových buněk (hyperkalemie). 

Ledviny přednostně zadrţují sodík, protoţe jeho zásoba v organismu 

klesá, neboť se ztrácí potem. Takto můţe dojít ke značné ztrátě kalia 

ledvinami a potem, jejímţ projevem jsou poruchy vodivosti a 

kontraktility myokardu, pokles svalové síly, únava aţ poruchy senzoria 

(hypokalemie). Zároveň s vodou jsou zadrţovány v organismu 

ledvinami i elektrolyty, zejména sodík a chloridy. Vyvíjí se 

hyperosmolalita plazmy, která přes hypotalamus dráţdí hypofýzu k 

vyššímu výdeji antidiuretického hormonu, který dále omezuje výdej 

vody ledvinami. Zvýšení osmotického tlaku vyvolá žízeň. V regulaci 

elektrolytového metabolismu se výrazně uplatňují hormony kůry 

nadledvin (zejména aldosteron). Po skončení dlouhodobé zátěţe, při níţ 

ztráty tělesných tekutin nepřesáhly 1 % ţivé hmotnosti, se upraví vnitřní 

prostředí spontánně a poměrně rychle. Při větších ztrátách (aţ 10 % 

hmotnosti) jiţ samovolná úprava není moţná a je nutné vodu a ionty v 

potřebném mnoţství organismu koně dodat, tj. rehydratace organismu 

(infuzemi nebo per os). 

 

6.1. Úloha vody a iontů  

Regulace objemu cirkulující tekutiny (vody) ve vnitřním prostředí 

souvisí s regulací tlaku v cévním řečišti. Při intenzivní zátěţi ve velkém 

objemu dochází k poklesu celkového objemu tělesné vody v organismu 

a krevní tlak se udrţuje dále za cenu omezení průtoku krve vnitřními 

orgány, především ledvinami. 

Sodík je hlavním kationtem extracelulárního prostoru. Při katabolické 

činnosti během zátěţe vstupuje Na spolu s vodou do nitrobuněčného 

prostoru svalových buněk směnou za K. Ke ztrátám Na spolu s K a Cl a 
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vodou můţe dojít při dlouhotrvající zátěţi spojené s intenzivním 

pocením (zátěţ v horku a dusnu), kdy ztráty vody mohou dosáhnout aţ 

10 % tělesné hmotnosti (40-50 l). Proto je nutné tyto elektrolyty 

doplňovat nejrůznějšími iontovými nápoji. 

Draslík je hlavním kationtem intracelulárního prostoru, kde se účastní 

všech fosforylačních dějů v organismu (fosforylace při zátěţi). 

Katabolické procesy při zátěţi, zejména při zátěţi intenzivní a 

krátkodobé, jsou spojeny s výstupem K z buněk do plazmy 

(hyperkalemie). Při dlouhodobé zátěţi však hladina K v plazmě klesá 

(hypokalemie) exkrecí draslíku ledvinami a potem. Při sníţení K v 

srdečním svalu klesá svalová síla myokardu, objevují se poruchy rytmu 

a změny v křivce EKG. Současně klesá i svalová síla a dostavuje se 

únava. 

Chloridy je hlavním aniontem extracelulární tekutiny. Pohyb Cl
-
 mezi 

extracelulárními a intracelulárními prostory je pasívní. Uplatňuje se při 

vyrovnávání osmolality, elektroneutrality a acidobazické rovnováhy 

krevní plazmy a celého vnitřního prostředí. Mezi plazmou a červenou 

krvinkou dochází k jeho směně za bikarbonáty. Významné ztráty Cl
-
 

jsou při nadměrném pocení, a musí se proto v podobě NaCl dodávat 

koni v dávce 5-10 g/100kg ţivé hmotnosti. 

Fosfátový anion v buňkách má význam nárazníkového systému. 

Organicky vázané fosfáty se uplatňují při přeměně sacharidů 

(glykogenu), tuků (mastných kyselin) a bílkovin na energii 

(fosforylace). Uvolnění fosfátů z makroergních vazeb je provázeno 

uvolněním energie, která je pouţita ke svalové práci nebo se mění na 

teplo. 

Vápník se vyskytuje v organismu v nejrůznějších formách, jen část je 

volná jako vápníkový kation. Ovlivňuje propustnost buněčným 

membrán a kapilárních stěn. Důleţitý je jeho vztah k nitrobuněčným 

dějům. Aktivuje enzymy svalových vláken a tak uvolňuje energii 

uloţenou v ATP. Jeho normální metabolismus je podmínkou normální 

funkce srdečního svalu. Ovlivňuje také nervovou a svalovou dráţdivost 

tím, ţe zprostředkovává přenos elektrického potenciálu z povrchu 

svalových vláken na vlastní kontraktilní hmotu (vápníkový můstek mezi 
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aktinem a myozinem). Zvýšená potřeba vápníku při intenzivní zátěţi 

během tréninkového procesu u koní je spojena se zvýšenou sekrecí 

parathormonu, který uvolňuje vápník a fosfáty z kostní tkáně, zvyšuje 

vylučování fosforu ledvinami a zvyšuje zpětnou tubulární resorpci 

vápníku v ledvinách. Zvyšuje se pak koncentrace a zásoby vápníku v 

extracelulární tekutině, a to je riziko ukládání vápníku v měkkých 

tkáních (zvápenatění). Také zvýšená potřeba fosforu při intenzivních 

metabolických nárocích během zátěţe pro fosforylační procesy je kryta 

uvolňováním fosfátů z kostí za současného uvolnění Ca. Z hlediska 

acidobazické rovnováhy je kostra velkým nárazníkovým systémem, 

který při acidóze poutá vodíkové ionty i za cenu dekalcifikace kostí. To 

je také pravděpodobně příčinou většího výskytu kostních chorob 

spojených s dekalcifikací (osteolýzou), zejména u intenzivně trénujících 

jedinců, zejména mladých rostoucích koní (mikrotraumata, fraktury). 

Hydrogenuhličitanový (bikarbonátový) anion je nefixovaným iontem a 

jeho změny směřují vţdy k obnovení elektroneutrality vnitřního 

prostředí. Má proto úzký vztah k regulaci acidobazické rovnováhy krve, 

zejména k pH a tenzi oxidu uhličitého (pCO2). 

Bílkoviny krve plní různé důleţité funkce. Mají důleţitou transportní 

roli (zejména albuminy). Podílejí se na udrţení koloidně osmotického 

tlaku v cévním řečišti. Tím se uplatňují při výměně tekutin mezi 

intravazálním a intersticiálním prostorem. Při zátěţi se zvyšuje 

propustnost cévní stěny a bílkoviny unikají z plazmy do intersticiálního 

prostoru a lymfatický (mízní) oběh je nestačí vracet zpět do krevním 

oběhu. Vyšší koncentrace bílkovin v intersticiu pak poutá větší objem 

vody, objevuje se tzv. pracovní edém. Při zátěţi se proto sniţuje 

mnoţství albuminů, ale zvyšuje se v plazmě naopak mnoţství 

globulinů, které představují v souvislosti se stresovou reakcí přechodné 

zvýšení obranyschopnosti organismu. Z hlediska acidobazické 

rovnováhy jsou tedy bílkoviny činné jako nárazníkový systém při 

udrţování stability vnitřního prostředí narušeného acidózou. Jejich 

nárazníková kapacita v krvi je tak významná, ţe činí aţ dvojnásobek 

nárazníkové kapacity bikarbonátového systému krve. 
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6.2. Adaptace vnitřního prostředí na zátěž 

Adaptace vnitřního prostředí organismu koně na pohybovou zátěţ 

postihuje především plazmatickou sloţku krve. Plazma koní obsahuje 

kolem 93 % vody. Zbytek připadá na další komponenty, kterými jsou 

bílkoviny, enzymy, lipidy, sacharidy a minerální látky, včetně 

meziproduktů přeměny látkové. 

Plazmatické bílkoviny, rozdělené na albuminy a globuliny, mají v 

organismu během procesu adaptace různou funkci. Albuminy se účastní 

regulace objemu plazmy, udrţování koloidně osmotického tlaku, pH 

krve a její viskozity, transportu hormonů, vitaminů a potřebných iontů. 

Globuliny jsou součástí obranného systému. V procesu tréninkové 

adaptace se hladina plazmatických bílkovin postupně zvyšuje aţ do stáří 

4-6 let. Nejniţší hodnoty albuminu jsou u plnokrevníků ve stáří 2 let, 

kdy jsou koně podrobováni prvním tréninkovým zatíţením. Toto 

sníţení plazmatických proteinů u dvouletých plnokrevníků zřejmě 

souvisí s dietním nedostatkem bílkovin v době, kdy probíhá intenzivní 

růst koní a přestavba svalové hmoty v souvislosti s její adaptací k 

tréninku. Toto období se kryje také s poklesem tělesné hmotnosti 

mladých koní na počátku tréninku. Kosterní svalstvo představuje 

dostihových koní zhruba kolem 50 % tělesné hmotnosti. V průběhu 

tréninkové adaptace dochází ke změně aktivity celé řady enzymů, 

zejména těch, které mají vztah k pohybovému aparátu a jeho činnosti: 

AST (asparátaminotransferázy), CK (kreatinkinázy), ALD (aldoláya), 

LDH (laktátdehydrogenázy), ALP (alkalické fosfatázy). AST a CK jsou 

senzitivní indikátory buněčného poškození, zejména svalstva. Jako 

enzymy se uplatňují především v bílkovinném metabolismu svalových 

struktur. LDH a ALD se zapojují do sacharidového metabolismu v 

kosterní svalovině. ALP je enzymem osteoklastů a osteoblastů kostí. 

Její aktivita je tedy výrazem úrovně metabolismu kostí. AST a CK 

vykazují u trénovaných koní v plazmě o 30 % vyšší aktivitu neţ u koní 

netrénovaných. Vysoký vzestup aktivity těchto enzymů bývá nalézán u 

koní v počátcích tréninku (přestavba svalových struktur), při poškození 

svalů během tréninkového procesu (myopatie, záněty svalů atd.) a jako 

obraz katabolismu svalových bílkovin (přetrénování). Rovněţ aktivita 
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LDH a ALD se u trénovaných jedinců zvyšuje v průměru o 20-30 % 

oproti netrénovaným. Maximální zvýšení těchto enzymů bývá většinou 

ve 2. týdnu intenzivního tréninku, zatímco nejvyšší elevace AST a CK 

bývají kolem 35. dne (2-8 týdnů) intenzivního tréninku. Aktivita ALP 

se během tréninku postupně sniţuje, zejména v souvislosti s 

ukončováním růstu a uzavíráním epifyzárních štěrbin kostí. U 

dospělých koní se aktivita ALP zvyšuje při poškození kostí. 

Změny sacharidového metabolismu v procesu tréninkové adaptace 

postihují především obsah glycidů, laktátu a pyruvátu v kosterním 

svalstvu. Tyto změny se v závislosti na intenzitě aerobní a anaerobní 

glykolýzy odráţejí také v hladinách glukózy, laktátu a pyruvátu v krvi. 

Hladina krevní glukózy u koní je do značné míry závislá na intenzitě 

glykolýzy nejen v aktivních tkáních, ale také glykoneogeneze v játrech. 

Proto změny v obsahu krevní glukózy v procesu tréninkové adaptace 

jsou velmi variabilní a nestabilní (na rozdíl od člověka), neboť 

homeostáza není udrţována setrvalým stavem glukózy, ale stav krevní 

glukózy reguluje. Obecně je však moţné konstatovat, ţe systematický 

trénink má pozitivní vliv na hladinu krevní glukózy a negativní vliv na 

laktát a pyruvát. Adaptačním projevem jsou proto u trénovaných 

jedinců obecně vyšší hladiny glukózy a niţší hladiny obou jejích 

štěpných produktů (laktátu a pyruvátu) neţ u koní netrénovaných. 

Obdobně je tomu u lipidového metabolismu. Odraz změn v lipidovém 

metabolismu je během procesu tréninkové adaptace velmi variabilní a 

závisí nejen na zásobách metabolicky aktivního tuku, ale i na intenzitě 

aerobních procesů v daném tréninkovém období. Obecně však lze říci, 

ţe u trénovaných zvířat je ve svalu i vyšší koncentrace volných 

mastných kyselin, stejně jako v plazmě. Pracující sval u koní preferuje v 

odběru z krve nenasycené mastné kyseliny (olejovou, linolovou, 

linolenovou a arachidonovou) před nasycenými mastnými kyselinami 

(myristovou, palmitovou a stearovou). Lipolytická aktivita v procesu 

adaptace k tréninkové zátěţi proto preferuje v tukových depech 

především produkci kyseliny olejové a linolenové, které se zvyšují v 

periferní krvi.  
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Adaptace organismu koně k pohybové hypoxii se projevuje také 

vzestupem nárazníkové kapacity krve, neboť v krvi trénovaných jedinců 

je alkalická rezerva zvýšená. Na základě toho je krev schopna lépe a 

rychleji vyrovnávat výkyvy pH  způsobené vyplavováním velkého 

mnoţství kyselých metabolitů z pracujících tkání do krve. Stupeň 

vyvolané laktacidemie a metabolické acidózy vnitřního prostředí při 

standardní zátěţi se s přibývající trénovaností (adaptací) koně sniţuje. 

Současně je také ale organismus schopen odolávat stále většímu stupni 

narušení vnitřního prostředí. 

Se zřetelem k nárazníkové kapacitě krve se stabilizují i hladiny 

plazmatických elektrolytů. Trénovaní jedinci mají daleko stabilnější 

hodnoty plazmatického K a Na, neţ koně netrénovaní.  Zhoršená 

výkonnost koní se pak projevuje v různých abnormalitách 

elektrolytových hodnot krevní plazmy. Z ostatních minerálních látek 

zasluhují pozornosti zejména analýzy plasmatického Ca a P pro 

sledování kostního metabolismu. Fyziologické kompenzační 

mechanismy jsou ale u trénovaných koní na takové úrovni, ţe hladiny 

Ca a P jsou v plazmě velmi stabilní i při hrubých zásazích do 

metabolismu kostí. Trénink koní zvyšuje dietní potřebu Ca a P, neboť 

tyto prvky se ztrácí z organismu při intenzivním pocení. 

Prostřednictvím neurohumorálních regulačních mechanismů reaguje 

organismus koně na kaţdé narušení stálosti vnitřního prostředí změnou 

řady orgánových funkcí tak, aby narušení homeostázy se co nejvíce 

minimalizovalo. To lze chápat jako obranný mechanismus pro "případ", 

ţe by se vysoké zatíţení mohlo znovu opakovat.   

S vývojem adaptace organismu se účinnost jednotlivých tréninkových 

podnětů na narušení stability vnitřního prostředí zmenšuje, protoţe 

adaptované vnitřní prostředí se dá stále obtíţněji narušovat. Při stejných 

tréninkových podnětech se tedy růst trénovanosti v průběhu času 

zpomaluje, aţ se můţe dokonce zastavit na úrovni, odpovídající 

intenzitě a objemu tréninkových adaptačních podmětů. Teprve další, 

nové nebo strukturálně jiné tréninkové narušení homeostázy můţe vést 

k dalšímu rozvoji adaptačních procesů a ke zvyšování trénovanosti. 
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7. FYZIOLOGICKÉ STAVY PROVÁZEJÍCÍ VÝKON 

KONĚ 

7. 1. Stavy před výkonem zátěže 

V souvislosti s pohybovou činností koně, ať jiţ má charakter přirozené 

volné lokomoce, tréninkové zátěţe nebo vlastního závodního výkonu, 

nastává několik základních dějů v jeho organismu. Všechny změny 

předcházející zátěţi vedou k přípravě organismu k pohybové činnosti. 

Mají za účel zvýšit úroveň přeměny látkové jiţ před zahájením zátěţe 

tak, aby zvyšování orgánových funkcí bylo od začátku pohybové 

činnosti co nejplynulejší a nejrychlejší.  Tím se vytvářejí předpoklady 

pro to, aby se jiţ od začátku zátěţe výkon uskutečnil s vysokou 

efektivností. Do těchto změn počítáme rozcvičení (uvolnění a 

předehřátí).  
Rozcvičením (rozpohybováním) rozumíme záměrné ovlivnění funkcí 

organismu pohybovou činností tak, aby nastala optimální připravenost 

těchto funkcí na zátěţ určitého charakteru, intenzity a doby trvání. 

Formy rozcvičení mohou být různé podle povahy následného výkonu.  

Rozcvičení koně před vlastní zátěţí má 2 aspekty fyziologického 

účinku: 

Uvolnění koně se děje na podkladě zvýšení dráţdivosti CNS a rozšíření 

nervových regulací mezi pohybovým aparátem a vnitřními orgány. 

Všeobecnými podněty (krok, klus, cval) se prostřednictvím nervových 

regulací zapojí do činnosti řada mechanismů, které mají při vstupu do 

zátěţe za úkol sníţit rozdíly mezi opoţďujícími se vnitřními orgány 

a rychleji reagujícím pohybovým aparátem. Aktivita vnitřních orgánů se 

pak nastavuje na vyšší výchozí úroveň, která je potřebná pro začátek 

výkonu. Vzestup funkcí vnitřních orgánů umoţňuje to, ţe vlastní 

pohybová činnost probíhá pak jiţ od začátku zátěţe v podmínkách 

zvýšeného přísunu ţivin a kyslíku ke svalu. Uvolnění vytváří podmínky 

i k energeticky výhodnějšímu průběhu chemických dějů ve svalech. 

V počáteční fázi kaţdé činnosti probíhá uvolňování energie za 

anaerobních podmínek transportního kyslíkového deficitu. Toto pak 

nespadá do vlastního výkonu, ale do období uvolnění koně. Vlastní 



Klinická fyziologie koní a jejich trénink 

70 

 

výkon po uvolnění pak můţe jiţ probíhat plně v podmínkách aerobního 

metabolismu a zvýšeného přísunu ţivin. 

Předehřátí koně (nahřátí) je druhým aspektem rozcvičení. Předehřátí 

organismu koně vede obecně k důleţitým změnám v prokrvení 

aktivního pohybového systému, a proto má být k předehřátí pouţívána 

pohybová činnost specifická pro daný výkon. Vlivem těchto 

specifických podnětů se otevírají v příslušných svalech zapojených do 

výkonu ve větší míře krevní vlásečnice a zvýšeným energetickým 

výdejem se uvolňuje větší mnoţství tepelné energie, coţ vede k zahřátí 

svalů a zvýšení jejich pruţnosti.   Kontrakce a relaxace svalů probíhá 

rychleji a zvyšuje se účinnost svalové síly. Také hemoglobin a 

myoglobin rychleji a více uvolňují kyslík - zvyšuje se proto i aerobní 

výkon koně. 

Zvýšení energetického výdeje během předehřátí koně však musí mít 

určitou hranici, resp. musí být optimální. Velmi vysoké zvýšení by totiţ 

mohlo mít negativní vliv na následné provedení výkonu v tom smyslu, 

ţe by energetický potenciál vyčerpaný během nahřívání koně mohl 

chybět při vlastním výkonu. Proto intenzita a trvání rozcvičení mají být 

takové, aby nedošlo k únavě organismu. 

Obecně platí, ţe čím více je příslušná pohybová činnost vzdálenější od 

přirozeného pohybu koně, tím delší doba je nutná pro rozcvičení. Kratší 

je tedy u cvaláků, delší u klusáků, skokanů či drezurních koní. 

Rozcvičením pak dochází k upevnění příslušného pohybového 

stereotypu na vyšší úrovni, která je potřebná k provedení vlastního 

výkonu. Nervosvalová koordinace jakýchkoliv výkonů vyţaduje 

postupný nárůst jednotlivých prvků pohybu, od jednoduchých ke 

sloţitějším, náročnějším a speciálnějším, aţ do vlastní pracovní úrovně. 

Během delší doby rozcvičení (uvolnění a předehřátí) se také mění 

úroveň dráţdivosti centrálního nervstva, upravuje a upevňuje se 

rovnováha mezi procesy podráţdění a útlumu. Speciální rozcvičení pak 

významně ovlivňuje mechanismy upravující jednak vzájemnou souhru 

v činnosti jednotlivých kosterních svalů zapojených do výkonu 

(dostihového klusu, parkurového skoku, drezurního prvku), jednak 
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souhru v činnosti pohybového systému a vegetativních orgánů (např. 

rytmus dýchání u klusáka nebo při skocích atd.). 

Z hlediska časového vztahu rozcvičení k výkonu existují určité 

fyziologické zákonitosti. Účinek rozcvičení trvá zhruba 1-10 min podle 

toho, jaký byl objem a intenzita rozcvičení. Vzhledem k tomu, ţe se 

zvyšují při rozcvičení především aerobní funkce organismu, je 

rozcvičení i účinným prostředkem, který sniţuje narušení homeostázy 

v průběhu následující vlastní pohybové činnosti.   Rozcvičení vede 

k optimalizaci funkčního a psychického stavu organismu nejen před 

vlastním závodem, ale i před kaţdým tréninkem. Proto je nedílnou 

součástí v tréninkovém procesu kaţdého koně s tím, ţe jeho délka 

závisí na druhu tréninku a vlastní exploatace koně, případně i na 

klimatických podmínkách (v chladném počasí je delší). Proto zdárný 

průběh výkonu je moţné vyuţít i fyzikální prostředky na uvolnění svalů 

a předehřátí (dekování koně nebo prostředky masáţní, fluidy, příp. 

ultrazvuk a elektrostimulace). 

7.2. Stavy po výkonu zátěže 

7.2.1. Únava 

Přirozeným důsledkem jakékoliv činnosti je únava. Její velikost závisí 

na intenzitě a trvání této činnosti. Únava je obecný biologický jev, který 

se vyskytuje u všech buněk, tkání i orgánů, u všech funkcí organismu. 

Únava je také ochranným fyziologickým pochodem, kterým se 

organismus brání před poškozením, přepětím a vyčerpáním.  Předchází 

opačnému pochodu, zotavení, kdy dochází k návratu funkcí 

k původnímu stavu. Fyziologický stupeň únavy u zdravého jedince je 

současně podnětem pro další přizpůsobení a rozvoj funkčních 

schopností organismu, pro jeho trénovanost. Únava a zotavení jsou 

stálými součástmi tréninku, resp. tréninkovým prvkem. Má-li se tedy 

jedinec trénovat, musí se poţadovanou zátěţí i unavovat a z této únavy 

se zotavovat. Kromě únavy ve smyslu fyziologickém známe i stavy, 

kdy únava je jiţ spojena s projevy patologickými, jako je vyčerpání, 

přepětí, zchvácení, chronická únava a přetrénování.   

 



Klinická fyziologie koní a jejich trénink 

72 

 

Druhy a projevy únavy 
Podle různých kritérií můţeme dělit únavu na převáţně fyzickou 

(svalovou) a převáţně psychickou (nervovou). Podle nástupu a trvání 

můţeme rozlišovat únavu akutní a chronickou, podle rozsahu únavu 

místní a celkovou. 

Při fyzické akutní celkové únavě jde o sníţení výkonnosti svalstva, 

vyvolané bolestmi a únavou přímo ve svalech. Současně dochází i 

k únavě motorických center mozkových a k oslabení dynamického 

pohybového stereotypu. Zhoršuje se vnímání, zpomalují se nervové 

děje. Výraz tváře koně odráţí tuto skutečnost (tzv. facies hippocratica). 

Chronická celková únava vzniká při nedostatečném odpočinku 

a neúplném zotavení z předcházející činnosti, kdy zůstávají určité 

zbytky akutní únavy, které se dalším fyzickým zatíţením sumují a 

zvětšují. 

Psychická složka únavy můţe mít rovněţ formu akutní nebo 

chronickou. Obě tyto formy vznikají nejčastěji při zátěţích vysoké 

intenzity s vysokou úrovní anaerobního metabolismu a drastickou 

produkcí kyseliny mléčné, na kterou je mimořádně citlivý CNS stejně 

jako na uvolněný amoniak při neţádoucí myokinázové reakci. Nástup 

této únavy urychluje nevhodné makroklima i mikroklima, onemocnění, 

karence ve výţivě a další psychické faktory spojené s tréninkem a 

ošetřováním zvířat (hrubost personálu, týrání koní atd.). Následkem je 

vznik předráţděnosti, neposlušnosti, neochoty k výkonu, nechutenství, 

agresivity a zbrklosti při výkonu nebo naopak apatie a bojácnosti. 

Sniţuje se pozornost koně, přizpůsobivost a pohybová koordinace, 

zvyšuje se úrazovost. 

Rovněţ místní únava můţe být akutní nebo chronická. Na rozdíl od 

únavy celkové se lokalizuje pouze na určité, v zátěţi disponované 

součásti pohybového aparátu (např. určité svalové skupiny, únava 

šlachová atd.). 

Z objektivně měřitelných parametrů provází celkovou únavu sníţení 

vitální kapacity plic, porušení acidobazické rovnováhy, zvýšení hladiny 

kyseliny mléčné a kyseliny pyrohroznové, příp. i amoniaku (ve svalech 

i v krvi), přesuny vody mezi svalstvem a krví vedoucí k zahuštění krve 
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a relativní polycytemii, přesuny iontů Na, K a Ca mezi svalem a krví, 

změny aktivity enzymových systémů slouţících k přeměně látek při 

svalové činnosti (LDH) a zvýšení aktivity enzymů buněčné destrukce 

svalů (CK, AST). V moči se můţe objevit bílkovina (proteinurie), 

myoglobin a indikan (myoglobinurie, indikanurie). Zvyšuje se tuhost a 

bolestivost nejvíce namáhaných svalových skupin. 

Pro hodnocení stupně únavy v rámci trenérského sledování jsou v tab. 7 

orientačně uvedeny základní příznaky různých stupňů únavy, které 

mohou slouţit k odhadu intenzity pohybové zátěţe koně a jejího vlivu 

na organismu. 

 

Tabulka 7: Základní klinické příznaky různých stupňů celkové akutní 

únavy. 

Příznak malá únava střední únava velká únava – 

vyčerpání 

Barva 

sliznic 

zčervenání značné zčervenání zmodrání 

(sinavost) 

Pocení malé,  

pot vodnatý 

velké,  

pot vodnatý 

velké,  

pot zpěněný 

Dýchání zrychlené, 

pravidelné 

zrychlené, 

hluboké 

přerušované, 

dušnost, účast 

břišních svalů 

Pohyby normální menší 

nepřesnosti, 

zakopávání 

nekoordinované aţ 

potácivost 

Vnímání normální slabší reakce 

na pobídky 

špatné, reaguje jen 

na silné pobídky 

 

Příčiny a vznik únavy 

Únava je pojem velmi široký. V komplexu však vţdy znamená stav 

sníţené výkonnosti, který se postupně dostavuje při jakékoliv činnosti. 

Různé druhy zátěţe vyvolávají únavu odlišnou cestou a z nestejných 

příčin, i kdyţ mnohé je společné. Únava a její příčiny také nejsou 
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záleţitostí jen některého orgánu nebo jen některé funkce, ale záleţitostí 

více funkcí a jejich koordinace, a tudíţ i záleţitostí řídících funkcí - 

nervové a endokrinní soustavy - a tím i organismu jako celku. Nicméně 

však, u určitého druhu zátěţe můţe být některá z funkcí rozhodující, 

funkce, na níţ záleţí nejvíce a jejíţ selhání je limitujícím faktorem 

sníţení výkonnosti při vzniku únavy.   

V současné době se obecně uvádějí 4 základní příčiny vzniku únavy: 

1.  vyčerpání energetických zásob, 

2.  nahromadění odpadových zplodin výměny látkové, vesměs kyselé 

povahy, 

3.  fyzikálně chemické změny v činných tkáních, 

4.  změny regulačních a koordinačních mechanismů neurohumorálních. 

Ad 1) Makroergní fosfáty jsou nezbytné pro kaţdý začátek zátěţe, ale 

jejich kapacita je prakticky nepatrná a snadno se vyčerpává. 

Z makroergních substrátů je nejdůleţitějším a pohotovým 

energetickým zdrojem jen svalový glykogen, příp. mastné kyseliny ve 

svalových vláknech. K vyčerpání glykogenu můţe dojít při 

dlouhotrvajících výkonech koně (vytrvalostní jízdy, military nebo 

dlouhé steeplechase). Proto vyčerpání energetických zdrojů zde můţe 

být povaţováno za příčinu únavy. U kratších, byť intenzivnějších 

výkonů koně, nelze glykogen vyčerpat a tudíţ příčiny únavy jsou jiné. 

Kdybychom však vznik únavy, jako vyčerpání energetických rezerv, 

rozšířili v tom smyslu, ţe budeme uvaţovat všechny látky, jeţ se 

zúčastňují přeměn nutných k uvolnění energie, pak by bylo moţné do 

této skupiny příčin únavy zařadit i kyslík. Kyslík je v organismu 

v nepatrné zásobě a na jeho dodávce závisí celá energetická přeměna 

ţivin. Odolnost proti únavě je tedy u výkonů koně delších jak 1 min 

závislá na funkci dýchací a oběhové soustavy, na dodávce kyslíku do 

svalů, tj. na aerobní kapacitě organismu. Svalstvo je sice schopno 

pracovat na kyslíkový dluh, ale jen do určité míry. Anaerobně uvolněná 

energie má rovněţ malou účinnost. Za nedostatku kyslíku probíhá 

špatně resyntéza glykogenu a makroergních fosfátů, hromadí se 

kyselina mléčná, vyčerpává se alkalická rezerva, narušuje se stálost 

vnitřního prostředí a vzniká únava. 
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Ad 2) Nahromadění zplodin výměny látkové kyselé povahy je druhý 

aspekt vzniku únavy, především u zátěţí do 2 min trvání výkonu. 

Kyselé zplodiny metabolismu, zejména kyselina mléčná a příp. 

amoniak, jsou na vzniku únavy účastny především působením na 

svalstvo a nervový systém. Svalová a celková acidóza způsobuje 

vydatný pokles pH, sniţuje výkonnost svalu a nakonec činí svalovou 

činnost nemoţnou. Podstatnější působení kyseliny mléčné a amoniaku 

neţ na sval je na CNS, který je na tyto zplodiny mimořádně citlivý. 

Dochází k poruchám vnímání a nervosvalové koordinace, které jsou 

vlastním projevem únavy. Zajímavé však je, ţe malý pokles  pH je pro 

svalovou práci výhodný (tzv. přechodné zakyselení organismu). Působí 

např. rozšíření kapilár ve svalu (vazodilataci), zvyšuje dráţdivost 

dýchacího a oběhového ústředí, prohlubuje dýchání a zvyšuje vyuţití 

kyslíku. 

Ad 3) Fyzikálně chemické změny v činných tkáních při únavě jsou 

spojeny s porušením rovnováhy iontů. Činný sval ztrácí K, který 

přechází do krve (hyperkalemie) a přijímá Na a Cl
-
. Ztráty draslíku ze 

svalu vedou ke zhoršení resyntézy glykogenu a k ochuzení svalu o zdroj 

energie. Další příčiny únavy spočívají v přesunu vody z krve do tkání a 

v přesunu vápníku ze svalu do krve (hyperkalcemie). Nejdůleţitější 

důsledek těchto přesunů je sníţení bioelektrických proudů ve svalstvu a 

v nervstvu, a tudíţ i poruchy nervosvalové koordinace. Tato příčina se 

nejvíce uplatňuje u výkonů nad 2 min trvání. U dlouhých vytrvalostních 

výkonů (řádově nad 30 min trvání) nastává další prohloubení 

nerovnováhy iontů, které jsou spojeny s intenzivním pocením při 

výkonu. Potem se z krve ztrácí elektrolyty, zejména draslík, sodík a 

chloridy (hypokalemie, hyponatremie a hypochloridemie) a vzniká 

hyperosmolalita krevní plazmy, která vyvolá pocit ţízně. Hypokalemie 

vede k poklesu svalové síly a spolu s hyponatremií a hypochloremií je i 

příčinou únavy při těchto vytrvalostních výkonech. 

Ad 4) Důleţitým mechanismem vzniku únavy je útlum v centrální 

nervové soustavě, způsobený přemírou vzruchů přicházejících 

z činného svalstva. Následkem útlumu je špatná nervosvalová 

koordinace, sníţení pohotovosti a ostrosti vnímání, ztráta dynamického 
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pohybového stereotypu a v psychické oblasti vznik předráţděnosti aţ 

agresivity nebo naopak vznik apatie, deprese a bojácnosti. 

 
7.2.2. Zotavení z únavy 

Zotavením označujeme fázi po skončení pohybového výkonu koně. 

Jestliţe během únavy docházelo ke katabolickým (destrukčním) 

procesům, dochází při zotavení k procesům anabolickým (procesům 

obnovy). Doba zotavení záleţí na intenzitě a objemu předcházejícího 

zatíţení a je u různých výkonů i funkcí organismu značně rozdílná. 

K likvidaci kyslíkového dluhu a obnovení klidové spotřeby kyslíku 

dochází většinou do 30 min po skončení zátěţe. Kyselina mléčná, 

pomalu difundující ze svalů do krve, můţe být zvýšená aţ do 60 minut 

po zátěţi.  Dá se tedy obecně říci, ţe k dosaţení klidových hodnot po 

zátěţi dochází v průběhu 60 min. Neznamená to však, ţe dojde 

k dokonalému odpočinku a zotavení a ţe by byl organismus plně 

připraven pro další vysokou zátěţ. Zmíněná úprava vnitřního prostředí 

se týká jen kardiorespiračních a biochemických funkcí, nikoliv funkcí 

dalších, zejména nervových. Zde průběh zotavení a tedy i doba 

potřebného odpočinku můţe být mnohem delší (řádově hodiny, dny i 

týdny).  

Pro zdárný průběh zotavovacích procesů je daleko výhodnější aktivní 

odpočinek neţ odpočinek pasivní. Aktivní odpočinek je především 

změna pohybové činnosti nebo činnost nízké intenzity (do 30 % 

maxima), která má za úkol odstranit únavu a urychlit proces zotavování. 

Aktivní odpočinek má především povzbudit obnovovací pochody v těch 

oblastech CNS, které jsou nejvíce unaveny. Toto je především 

psychický aspekt aktivního odpočinku a proto zde mají tak významné 

uplatnění nespecifické podněty jako je klus u cvaláků, práce v terénu 

nebo lehká práce na jízdárně, výběh, kolotoč, trenaţér, plavení koní 

apod.  

Aktivní odpočinek je také směrován na dokonalou obnovu především 

ve výkonných orgánech pohybu, tj. pohybovému aparátu – ve svalstvu. 

Proto výběr pohybových prvků při aktivním odpočinku je třeba volit 

takové prvky, aby byly zaměstnány především ty svalové skupiny, které 
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Clearence laktátu při pasivním aktivním odpočinku (Krzywanek, 1974)
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se minimálně podílely na vlastním výkonu koně. Proto i zde mají 

uplatnění výše uvedené nespecifické podněty, které namáhají jiné 

svalové skupiny a ve svalech potřebných pro výkon vyvolávají větší 

prokrvení vedoucí k odplavení zbytků únavy a dodání dalších ţivin 

k superkompenzaci energetického i strukturálního potenciálu. Při 

stereotypních pohybech aktivního odpočinku v kroku, klusu či 

pomalém cvalu (třítaktním) jsou do činnosti zapojována pomalá červená 

vlákna (I), která jsou schopna, obdobně jako srdeční sval, vyuţívat jako 

zdroj energie i kyselinu mléčnou vyprodukovanou v předchozí činnosti. 

Tím dokáţou zbavit organismus zbytků kyseliny mléčné přímo ve 

svalech. Takovýto způsob zotavení by měl proběhnout vţdy 

bezprostředně po takové zátěţi, kde se velká produkce laktátu 

předpokládá (zejména zátěţe intenzity 70–100 % maxima a objemu 1-2 

min, příp. delší). 

 

Obr. 19: Clearence laktátu (Kzywanek, 1974). 

 

Vedle aktivního odpočinku můţeme odstraňování únavy urychlit také 

řadou fyzikálních prostředků, působících na organismus celkově 

(umývání koní, masáţe, plavení koní) nebo lokálně, zejména na 

pohybový aparát koně (vodoléčba, ultrasonoterapie, magnetoterapie, 

zábaly, různé druhy masáţí). Dnes jsou i moţnosti medikamentózního 
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ovlivňování zotavovacích procesů, zejména doplňováním 

spotřebovaných látek vhodnými doplňky v krmivu, iontovými nápoji 

nebo infuzemi, příp. i některými léky pod kontrolou veterinárního 

lékaře. Některé z těchto prostředků však mohou být povaţovány či 

posuzovány jako látky dopingové.  

Obr. 20: Magnetoterapie. 
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8. TRÉNINK KONĚ 

Vlastní trénink koně, jako proces přizpůsobování se organismu na 

opakovaná zatíţení, je v podstatě procesem vytváření morfologické a 

funkční adaptace systémů, orgánů a tkání aţ na buněčnou úroveň. Při 

adaptaci dochází k vylepšení funkční činnosti jednotlivých orgánů a 

systémů, adaptuje se i jejich morfologická struktura. Tím se stávají 

orgány a systémy schopné pracovat větší intenzitou, ve větším objemu 

a dosahují tím i většího výkonu, tj. mají větší funkční kapacitu. 

Jednotlivé orgány a systémy se přizpůsobují zátěţi specificky, tj. podle 

druhu konaného zatěţování. Specifičnost reakce a adaptace je tedy 

základem specializovaného tréninku. Z uvedeného vyplývá, ţe při 

specifickém tréninku koně jsou v jeho organismu i specifické reakce 

a adaptace na specifické typy zátěţe. 

 

Tři základní faktory v procesu tréninku koní  

Zvyšování výkonnosti koní je podmíněno optimálně řízeným procesem 

adaptace organismu. Adaptační efekt v tréninku se zvyšuje vhodným 

zatěţováním organismu, tj. působením tréninkových adaptačních 

podnětů. Tréninkové adaptační podněty jsou charakterizovány třemi 

základními faktory: určitou intenzitou, určitým objemem a určitou 

frekvencí. Měnící se proporce mezi intenzitou, objemem a frekvencí 

zatěţování organismu určují charakter zatěţování, tj. specifičnost 

k ţádoucímu efektu tréninku. Jelikoţ však charakter podnětu je různý 

podle specifického cíle adaptace, je intenzita, objem a frekvence 

podnětu rozdílná podle druhu tréninku. Proto např. intenzita zátěže 

hraje primární roli v tréninku rychlostním a silovém, objem zátěže 

v tréninku vytrvalostním a frekvence zátěží v tréninku obratnostním. 

 

Intenzita adaptačních tréninkových podnětů, má-li vyvolat 

v organismu koně sledovaný tréninkový efekt, tedy funkční 

a morfologické změny, musí působit jako pracovní stres. Zařazení 

intenzivní zátěţe do tréninku znamená, ţe ve svalových buňkách 

nastávají intenzivní energetické procesy, katabolické (destrukční) a ţe 
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produkty této přeměny látkové (metabolity) jsou vesměs kyselého 

charakteru silně a narušují stálost vnitřního prostředí organismu.  

Intenzitu adaptačních tréninkových podnětů můţeme posuzovat 

absolutně, např. rychlostí (m/min), výškou nebo délkou skoku (cm), 

energetickým výdejem za časovou jednotku (kJ/min) atd., nebo lépe 

relativně, tj. v % maximálního výkonu jedince (% maxima). 

Určitá intenzita zátěţe je závislá na typu tréninkového procesu. Jestliţe 

v průběhu specializovaného procesu adaptace (tréninku), jsou tyto 

podněty nedostatečné (nízká intenzita podnětů), nemusí se adaptace 

vůbec vytvořit nebo dokonce dochází k desadaptaci. Obecně platným 

zákonem v tréninku je, ţe intenzita zátěţe niţší jak 30 % maximálních 

moţností organismu nevede k adaptaci, 50 % intenzita zátěţe vede 

k udrţení dobré tělesné zdatnosti koně a optimální intenzita pro vznik 

adaptace k  rychlosti či síle musí přesahovat 2/3 stávajících 

maximálních moţností organismu, tj. 70 % maximálního úsilí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Znázornění vlivu intenzity zátěže (adaptačních podnětů) 

 v procentech maxima na rozvoj rychlosti a síly koně. 

 

Intenzita zátěţe je proto rozdílná při rozvoji adaptace organismu pro 

rychlost, sílu, vytrvalost nebo obratnost. Optimální adaptace pro 

rychlost koně vzniká při pouţití intenzity adaptačních tréninkových 

podnětů o velikosti 90-100 % maximální rychlosti, kterou kůň je 
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schopen vyvinout, menší (suboptimální) je při 70-90 % maximální 

rychlosti. Adaptace pro rychlost nevzniká, ale po určitou dobu přetrvává 

při pouţívání podnětů mezi 50-70 % maxima a k desadaptaci k rychlosti 

dochází, jsou-li podněty niţší neţ 50 % maxima. Totéţ platí o tréninku 

silovém, kde kritériem výkonu je např. výška skoku. Pro vytrvalostní 

trénink je intenzita podnětů ve výši 30-50 % maxima dostatečným 

podnětem pro rozvoj obecné vytrvalosti koně a intenzita zátěţe 50-70 % 

maxima pro rozvoj speciální vytrvalosti, ovšem za předpokladu 

dostatečně velkého objemu zátěţe. 

V praxi to znamená, ţe je-li např. dostihový kůň při galopu na velmi 

krátké distanci (200-400 m) schopen vyvinout maximální rychlost 1000 

m/min, je pro jeho rozvoj rychlosti optimálním adaptačním podnětem 

tempo 900-1000 m/min příp. ještě tempo 700-900 m/min. Niţší 

pracovní tempo (500-700 m/min) jiţ nevede k rozvoji rychlosti koně, 

ale tuto pohybovou vlastnost můţe určitou dobu udrţovat. Pro rozvoj 

obecné vytrvalosti je pak optimálním adaptačním podnětem tempo 300-

500 m/min (v pomalém cvalu), ale ve velkém objemu. Niţší tempa (pod 

300 m/min), zejména práce v klusu, jsou sice dostatečným, ale ne 

optimálním adaptačním podnětem pro rozvoj vytrvalosti tohoto koně 

(např. v zimní přípravě). Jsou však vhodným podnětem pro rozvoj 

obecné zdatnosti koně (jako tzv. nespecifické adaptační podněty). 

Velikost intenzity specifických adaptačních tréninkových podnětů v 

průběhu tréninkového procesu však závisí na stavu a růstu trénovanosti 

koně. S růstem trénovanosti by tato intenzita měla stoupat. Tak např. je-

li kůň schopen po určité době tréninku vyvinout vyšší rychlost neţ 

původních 1000 m/min, musí se pro další rozvoj rychlosti zvýšit 

i intenzita specifické zátěţe, tj. zrychlují se pracovní tempa. Kdyby kůň 

totiţ trénoval stále stejnou intenzitou zatíţení, adaptoval by se na tuto 

intenzitu, vzestup výkonnosti by se zastavil a vznikla by tzv. 

výkonnostní bariéra (rychlostní, silová, skoková).  

Objem neboli doba trvání adaptačních tréninkových podnětů (tj. 

délka trati, počet skoků v tréninkové jednotce apod.) je rozhodující pro 

rozvoj vytrvalosti a obratnosti. Objem nepřispívá rozvoji rychlosti a 

síly koně. Velký objem zátěţe ani nedovoluje vysokou intenzitu 
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adaptačních podnětů. Proto velký objem zátěţe vede naopak 

k desadaptaci v rychlosti a síle. Objem tréninku posuzujeme trváním 

výkonu (s, min), délkou tratě (m, km), počtem opakování skoků 

nebo cviků, nebo výdejem energie (kJ). 

Objem tréninkových adaptačních podnětů by měl obecně odpovídat 

objemu závodního zatíţení. Přehnaně velké objemy vedou automaticky 

ke sniţování intenzity podnětů a ke sniţování rychlosti a síly výkonu, tj. 

ke sniţování kvality výkonu. Velký objem specifických adaptačních 

podnětů při niţší intenzitě zátěţe vyvolává jen rozvoj obecné zdatnosti 

či obecné vytrvalosti a neřeší kvalitativní stránku výkonu. 

Rozhodujícím adaptačním podnětem u dostihových a sportovních koní 

je tedy intenzita zátěţe, nicméně časový faktor, tedy doba trvání výkonu 

o určité intenzitě (délka trati, počet skoků) hraje roli sekundární. 

Naopak u vytrvalců (distanční jízdy) je rozhodujícím adaptačním 

podnětem objem výkonu, ovšem intenzita výkonu je rozhodující i ve 

vytrvaleckých soutěţích. 

Z hlediska praxe je optimálním adaptačním podnětem pro dostihového 

koně, kdyţ po celou dobu zátěţe na vzdálenost plánovaného dostihu 

(objem) udrţuje rychlost (intenzitu) odpovídající rychlosti tohoto 

dostihu, tj. 90-100 % maxima u letounských a mílařských dostihů, 

případně ještě 70-90 % maxima u vytrvaleckých a překáţkových 

dostihů. Niţší intenzity (50–70 % maxima) u dostihů typu cross country 

a military a ještě niţší u (30–50 % maxima) u distančních jízd. 

Takovýmto způsobem je pak vhodné se zaměřit v tréninku jak na 

odpovídající úroveň intenzity, tak i na dobu trvání maximálního výkonu 

v příslušné intenzitě. Při tom je třeba respektovat individuální 

zvláštnosti kaţdého koně a podle rozloţení rychlosti a síly v daném 

objemu výkonu usměrnit další trénink. Např. při nedostatcích 

v rychlosti a síle koně je třeba do tréninku zařadit vyšší intenzitu 

adaptačních podnětů při menším objemu zátěţe, při nedostatcích ve 

vytrvalosti je třeba se zaměřit na objem adaptačních podnětů při 

dostatečné intenzitě zátěţe vyvolávající adaptaci apod.  

Je dnes jiţ známo, ţe mezi objemem tréninku (kvantitou) a jeho 

výsledným efektem (trénovaností koně) není lineární vztah. Přesto však 
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v praxi trenérů stále přetrvává trénink s neúměrně velkými objemy při 

malé intenzitě adaptačních podnětů. Tréninky o velkém objemu a malé 

intenzitě zátěţe vedou časem k vytvoření výkonnostní bariéry, tj. u 

dostihových koní „rychlostní bariéry”, při které kůň není schopen 

vyššího rychlostního výkonu. Obdobně je i u skokanů tzv. „skoková 

bariéra”, která omezuje výšku skokového výkonu koně. 

Jestliţe specifický adaptační podnět o určité intenzitě a objemu podle 

specifického cíle tréninkového procesu naruší stálost vnitřního prostředí 

organismu, musí se tak stát několikrát týdně. Jinak důsledky onoho 

narušení ve smyslu postupného vytváření adaptace k této zátěţi 

poměrně velmi rychle mizí. Frekvenci zatěžování proto uvádíme 

počtem příslušných specifických tréninkových jednotek vyvolávajících 

ţádaný efekt za 1 týden. Frekvence příslušných adaptačních podnětů 

musí být proto poměrně velká, resp. specifické tréninkové adaptační 

jednotky musí být zařazeny několikrát týdně. Je obtíţné obecně říci, 

jaká má být frekvence adaptačních podnětů, neboť jsou výrazné rozdíly 

podle cíle tréninkového procesu. Ze zkušeností se však zdá, ţe 

adaptační podněty 2-4x týdně v příslušné intenzitě a objemu zátěţe by 

měly stačit. Vysoká frekvence je 5-6x týdně, nízká frekvence je 1x 

týdně. Při větší frekvenci je totiţ velké nebezpečí vzniku chronické 

únavy a přetrénování koně, při nízké frekvenci se adaptace k těmto 

podnětům nevytváří.  

Všeobecně lze říci, ţe přestávky mezi jednotlivými adaptačními 

podněty v průběhu týdne musí být takové, aby došlo k úplnému 

odstranění následků akutní únavy z předchozí tréninkové zátěţe.  

Protoţe nejvyšší přírůstky výkonů se docilují jen častým tréninkem, 

musí se v některých dnech týdenního mikrocyklu cíleně sniţovat 

intenzita a objem práce s důrazem na tzv. aktivní odpočinek koně. 

Znamená to, ţe dny specifického tréninku se v týdnu střídají se dny 

aktivního odpočinku, ve kterých je právě niţší intenzita i objem zátěţe 

podnětem pro zdárný rozvoj a průběh zotavovacích (anabolických) 

procesů. Je to v podstatě prevence nástupu chronické únavy a 

následného přetrénování koně.  
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9. TRÉNINK DOSTIHOVÉHO KONĚ V PRAXI 

9.1. Základní výcvik  

Vstupní posouzení dostihového koně po příchodu do tréninku 

Angličtí plnokrevníci přicházejí do tréninku z chovatelských zařízení 

obvykle na podzim v prvním roce svého ţivota (ve věku 15-20 měsíců) 

a jsou označování jako ročci. Po příchodu nového ročka provedeme 

jeho vstupní posouzení zaměřené na jeho fyzický vývoj a úroveň 

výcviku, kterého se mu dostalo u chovatele. Fyzický vývoj posuzujeme 

s ohledem na datum jeho narození. Pro objektivní posouzení stupně 

vývoje je moţné provést změření tělesných rozměrů a zváţení. Exteriér 

posuzujeme především s ohledem na jeho vyuţití v dostihovém 

provozu, přičemţ klademe důraz na přednosti a nedostatky, které 

mohou ovlivňovat výkonnost (postoj končetin, hloubka a šířka 

hrudníku, stupeň osvalení tělesných partií, míru přestavění – tj. poměr 

mezi výškou v bedrech a kohoutku, celkovou harmonii a rovnováhu). 

Přestavěný roček s převýšením v bedrech patrně ještě výrazně 

povyroste, naopak u harmonicky sestaveného ročka lze předpokládat 

menší pokrok v růstu. Na základě tohoto posouzení můţeme určit 

somatotyp koně. Je třeba posoudit koně i v pohybu (v kroku a klusu) a 

věnovat pozornost způsobu pohybu a kladení končetin. Odchylky od 

přímočarého pohybu končetin mohou být na závadu.  

V novém prostředí, které je pro koně stresovou zátěţí, se dá dobře 

odhadnout typ vyšší nervové činnosti, coţ je důleţitá informace pro 

další práci s ním. 

Posoudíme rovněţ, zda s námi roček komunikuje s důvěrou, či zda má 

problémy v komunikaci s člověkem. Pokud roček projevuje obranné 

reakce, je třeba nejdříve získat jeho důvěru. Standardně připravený 

roček by měl ovládat tyto návyky: na oslovení přijít v boxu k člověku, 

nechat se chytit, nechat si nasadit a sejmout stájovou ohlávku, nechat se 

uvázat na vazák. Nechat si čistit srst (včetně hlavy, uší, břicha a slabin), 

zvedat bez obranných pohybů všechny čtyři končetiny a nechat si je 

vyčistit.  
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Lechtivost na břichu či ve slabinách a citlivost při doteku na uši či 

zátylek budou překáţkou v dalším postupu výcviku a tyto nedostatky je 

třeba s trpělivostí odstranit. Dobře vychovaný kůň rovněţ respektuje 

osobní zónu ošetřovatele, reaguje na hlasové pokyny a na dotek. Roček, 

který byl u svého chovatele připravován na aukci, obyčejně zvládá 

předvádění na vodítku a bývá i okován na přední končetiny.  

Při našem seznamování s novým ročkem dbáme zvýšené ostraţitosti, 

dokud si kůň nezvykne na nové prostředí. Ne všechna hříbata byla 

odchována v idylickém prostředí, proto musíme zhodnotit míru jejich 

dřívějších pozitivních či negativních zkušeností s člověkem a 

přistupovat ke kaţdému ročkovi individuálně. 

 

Obranné reakce 

Pokud kůň člověku důvěřuje, nechá se pohladit na čele. Častou obranou 

reakcí je odpor k doteku na týlo. Proto se takový kůň můţe utrhnout, je-

li uvázán, protoţe se tomuto tlaku brání. Klade-li vazák velký odpor, 

můţe dojít ke zranění koně. Proto ročky uvazujeme tak, ţe mezi 

karabinu vazáku a ohlávku přiváţeme smyčku provázku, která se 

snadno přetrhne. Další relativně častou obrannou reakcí můţe být odpor 

k doteku na uši. Odstranění tohoto nedostatku vyţaduje trpělivost od 

personálu v nácviku, při kterém ohlávku nebo uzdečku nepřevlékáme 

přes uši, ale rozepneme ji a převlékáme přes týlo. Další obranou reakcí 

je odpor k doteku na místě podbřišníku a ve slabině. Při těchto dotecích 

se kůň brání tak, ţe se snaţí „útočícího vlka“ přilehnout. I v tomto 

případě je na místě trpělivost, čištění měkkým kartáčem či hadrem a 

provádění masáţí. Obranné reakce při zvedání končetin jsou častější u 

zadních, kdy se kůň brání kopnutím. Kůň uţ v minulosti zjistil, ţe se 

kopnutím zbaví dotěrného podnětu. Proto je třeba pomocí „prodlouţené 

ruky“, např. v podobě hadru obtočeného kolem nohy koně končetinu 

opakovaně zvedat a dovést koně k přesvědčení, ţe se kopnutím podnětu 

nezbaví.  
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Obsednutí 

Neţ přistoupíme k dalšímu výcviku, musí mít kůň osvojeny tyto 

základní návyky: s důvěrou si nechá přes uši nasadit a sejmout ohlávku, 

nechá se uvázat, klidně stojí při čištění srsti a kopyt. Nechá se na 

vodítku předvádět a vodit.  

Poté začneme koně seznamovat s udidlem tak, ţe koně nauzdíme a 

vodíme na uzdečce. V počáteční fázi zakládáme uzdečku společně 

s ohlávkou a vodítko zapínáme do ohlávky, dokud si kůň neosvojí 

působení udidla. Šířku a tloušťku udidla přizpůsobíme tlamě koně. 

Vţitá představa, ţe tlusté udidlo je „měkké“ nemusí v případě mladého 

koně platit a můţe mu být svou hmotou na obtíţ. Rovněţ je třeba, 

především u koní s úzkou dolní čelistí vybrat udidlo, které nebude příliš 

široké. V další fázi výcviku se mohou metody postupu lišit v závislosti 

na našem technickém vybavení. Práci nám ulehčí kruhová nebo jiná 

ohrada nebo kolotoč pro pohybování koní. Nejprve seznámíme koně 

s tlakem podbřišníku a to tak, ţe na koně zaloţíme gumový obřišník a 

koně s ním vodíme, pohybujeme v kolotoči nebo vypustíme do výběhu. 

Po té co si na tlak obřišníku kůň zvykl, seznámíme ho se sedlem a 

otěţemi. Nasedlaného koně lonţujeme nebo necháme pohybovat 

v kolotoči. Signálem, ţe se kůň s dalším poţadavkem vyrovnal je 

uvolněný pohyb s vyklenutým hřbetem a sníţenou hlavou v klusu. 

V dalším postupu spustíme třmeny, aby si kůň mohl zvyknout na jejich 

houpání a dotek.  

Jedna poznámka k lonţování koně: podle teorie přirozené komunikace 

s koněm je situace, kdy se kůň pohybovaný na kruhu zastaví, obrátí se 

k vám a je ochoten se k vám přiblíţit, povaţována za projev důvěry 

koně. Odehnat koně zpět na kruh je z pohledu této teorie o navázání 

důvěry a komunikace kontraproduktivní.  

V další fázi seznámíme koně s vahou. Po návratu z lonţování nebo 

pohybování se sedlem v kolotoči, kdy je kůň unaven, vyzkoušíme jeho 

reakci na „napadení šelmou“. Toto označení není přehnané, pokud si 

uvědomíme, ţe se kůň poprvé setká s něčím, co mu v jeho slepém 

zorném úhlu zatíţí hřbet. Tuto akci je dobře vyzkoušet v jeho boxu 

(důvěrně známé prostředí) pokud je dostatečně prostorný. Nejprve 
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vysadíme jezdce pouze do „pozice mrtvého indiána“, tak ţe si lehne 

břichem na sedlo. Koněm přitom jeden ošetřovatel drţí u hlavy, druhý 

vysazuje jezdce. Pokud kůň nereaguje strnutím nebo obrannými 

pohyby, můţeme vyzkoušet pár kroků v kruhu v boxu.   

Na tuto fázi obsedání koně připravujeme nejen výše uvedeným 

postupem, ale téţ zvýšenou fyzickou zátěţí i omezením příjmu energie 

v krmné dávce.  Po celou dobu přípravy ročka k obsedání mu 

umoţníme dostatek pohybu. Je třeba vzít v úvahu, ţe roček byl v době 

svého odchovu po celý den venku, kde se pohyboval podle svých 

potřeb. Po příchodu do tréninkového střediska je proto třeba mladému 

koni zajistit mimo lonţování či pohybování   kolotoči dostatek pohybu 

ve výběhu nebo na pastvině. 

Pokud se kůň bez obranných reakcí vyrovnal s váhou jezdce v pozici 

„mrtvý indián“, je moţné opět v boxu vyzkoušet nasednutí do sedla a 

pár kroků v kruhu. Je třeba dodrţovat bezpečnostní opatření, zvláště 

pokud jde o bezpečnost jezdce (přílba, ochranná vesta).  

Některý roček můţe mít problém s pohybem jezdce, kdy je vysazován 

do sedla a mizí mu ze zorného pole. V tomto případě je moţné 

vyzkoušet vodit nasedlaného ročka těsně vedle jezdce, který stojí výše 

(např. na balíku slámy), aby si zvykl na vyšší siluetu jezdce. 

Pokud roček zvládl nasednutí jezdce v boxu, lze přistoupit k nasednutí 

v ohradě nebo v kryté jízdárně. Postup je stále stejný: jeden ošetřovatel 

drţí koně u hlavy, druhý pomáhá jezdci do sedla. Kůň byl předtím vţdy 

pohybován a je mírně unaven. V tomto případě jiţ pouţíváme vodiče 

v podobě staršího klidného koně, který nekopne ani v případě, ţe na něj 

roček zezadu najede. Po nasednutí jezdce se za vodičem s ročkem 

rozejdeme, přičemţ je stále veden ošetřovatelem u hlavy. Pokud kráčí 

roček uvolněně, přistoupíme k nácviku zastavení a rozejití. Je třeba vzít 

v úvahu, ţe roček v této fázi ještě nezná působení otěţe a udidla jako 

pokyn ke zpomalení či zastavení ani pobídku holení k pohybu vpřed. 

V této fázi výcviku je pro jezdce mladý kůň jako auto bez brzdy a bez 

volantu. Proto preferujeme hlasové pobídky k pohybu vpřed i 

k zastavení, místo pobídky holení pouţíváme postrčení pěstmi rukou do 

hřebene krku. 
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Najíždění  

Pokud roček kráčí za starším koněm uvolněně, reaguje na zádrţ a 

zastaví, na pobídky hlasem a rukou se rozejde, můţe ošetřovatel 

odepnout vodítko a nechat koně s jezdcem kráčet samotného. Po 

opakovaném zvládnutí této lekce zkusíme s ročkem za vodičem 

naklusat. Tuto lekci je dobré rovněţ provádět v uzavřené ohradě nebo 

jízdárně. Kdyţ roček zvládne několik klusových lekcí, je moţné 

přistoupit k nacválání. Je třeba zmínit, ţe najíţdění ročka je třeba 

provádět přibliţně dva týdny bez přerušení a při kaţdé lekci navazovat 

na lekci předešlou. Podle fyzické zdatnosti ročka se po jednom nebo 

dvou týdnech dostaví únava, coţ je vhodná doba na první vycházku do 

vhodného otevřeného terénu za vodičem. Pokud roček v některé fázi 

tohoto výcviku klade odpor, je třeba sníţit příjem energie v krmné 

dávce, dopřát mu dostatek pohybu ve výběhu či zvýšit fyzické zatíţení 

jednotlivých lekcí. V extrémních případech lze uvaţovat i o dočasném 

omezení napájení nebo pouţití zklidňujících preparátů. Při najíţdění 

ročků pouţíváme zkušené a lehké jezdce a dbáme na maximální 

zajištění jejich bezpečnosti. 

Ročka lze povaţovat za „najeţděného“ v okamţiku, kdy za vodičem 

zvládne vycházku do terénu, bez odporu se rozejde, nakluše, nacválá, 

nechá se udrţovat v poţadovaném směru a zastavit. Zpočátku bude mít 

roček problémy s rovnováhou, proto bude pro něj obtíţná chůze po 

vrstevnici nebo ze svahu. Z počátku bude mít také problémy s udrţením 

rovné linie při cvalu. Ročka necháme jezdit lehčímu jezdci, s lehčím 

přilnutím a v delších třmenech, abychom mu dovolili vypracovat si 

dobrý pohybový stereotyp s pouţitím dynamického oblouku (vyklenutí 

hřbetu). S najeţděným ročkem můţeme zahájit vlastní dostihový 

trénink. Metody najíţdění ročků se budou lišit v závislosti na místních 

podmínkách, přesto je ţádoucí dodrţet základní pravidla postupu a 

omezení stresujících příhod. 
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9.2. Trénink dvouletého koně s ohledem na jeho fyzický vývoj 

Předpoklady pro dostihovou kariéru 

Dostihový provoz je pro anglického plnokrevníka testem jeho kvality. 

Na základě dosaţených výsledků by měla být prováděna pozitivní 

selekce nejlepších jedinců pro další chov či posuzována dědičnost 

výkonnosti u chovných jedinců. Selekce je tedy základem pro další 

zlepšování výkonnosti plemene. 

Existuje-li skupina nejlepších jedinců, kteří by měli být zařazeni do 

chovu, pak existuje i skupina koní, kteří z různých důvodů nejsou 

schopni dostihového nebo i tréninkového zatíţení.  

Při tréninku koně vycházíme vţdy z určitých předpokladů, které 

ověřujeme v praxi a po jejich ověření upravujeme naše další záměry. U 

dvouletého koně, který byl najeţděn, máme první informace, podle 

kterých můţeme odhadnout jeho další vývoj. Při posuzování toho, zda 

je kůň raný nebo pozdní, či zda bude tento kůň schopen startovat 

v dostizích jako dvouletý, bereme v úvahu jednak vlastnosti rodičů 

(jejich dostihovou kariéru nebo kariéry jejich potomstva), pohlaví koně 

a somatotyp (drobnější koně nebo klisny bývají obratnější a proto i 

ranější), datum narození (ve fyzickém vývoji dvouletého koně má velký 

vliv zda je narozen v lednu nebo v květnu), neurotyp (uţ máme 

informace o tom, jak se kůň vyrovnává se stresovými faktory), 

konstituční odolnost (rovněţ máme první informace o tom, jak se kůň 

vyrovnává s fyzickou zátěţí). 

 

Dynamický pohybový stereotyp 

Prvním cílem u dvouletého koně je vypracování kvalitního 

dynamického stereotypu ve všech chodech, především pak ve cvalu, 

kdy kůň cválá uvolněně v přirozené rovnováze. Jakýkoliv nedostatek 

v uvolněnosti pohybu způsobený jakýmkoliv stresujícím faktorem se 

stane později faktorem omezujícím výkonnost koně. Mladého koně 

necháváme pracovat za starším vodičem, na delší otěţi, pod lehčím 

jezdcem s delšími třmeny. Je důleţité, aby se kůň vyrovnal bez odporu 

s udidlem, získal měkké přilnutí a pohyboval se uvolněně s vyklenutým 

hřbetem.  
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V této souvislosti je třeba se zmínit o sedu pracovního jezdce při 

tréninku dostihových koní a týká se to nejen jeţdění dvouletých koní. 

Jezdec by měl za všech okolností umoţnit svému koni pouţívání 

dynamického oblouku, který je předpokladem pro uvolněný a prostorný 

pohyb. S výjimkou cvalové práce ve vysokém tempu by měl jezdec 

jezdit na delších třmenech (podobně jako sportovní jezdci), s nízko 

poloţenou měkkou rukou a své těţiště přizpůsobit těţišti koně. V kroku 

by měl koni dovolit sníţení hlavy, protaţení krku a vyklenutí hřbetu na 

delší otěţi, aby se kůň mohl uvolnit. V klusu je nejčastější chybou 

vysoká rychlost, kdy kůň spěchá, jde „nad udidlem“ a prohýbá hřbet. 

Při takovém pohybu se kůň neuvolní, hřbetní svaly strnou a pohyb se 

stává pro koně nepříjemný. V pomalém cvalu by měl jezdec stát ve 

třmenech (tzv. „stehnový“ sed), s nízkou rukou a vést koně na delší 

otěţi. Kůň, který je takto jeţděn, se pohybuje uvolněně a prostorně a 

nepůluje. Letitá jezdecká poučka praví „netahej a nebudeš tahán“. 

Poměrně častý problém s půlujícími koňmi (opírajícími se nadměrně o 

udidlo) můţeme označit za poruchu komunikace s koněm. Ta můţe být 

vyvolána jednak špatnými návyky z minulosti, ale i bolestivými 

podněty v tlamě (nevhodné udidlo, „vlčí“ zuby, ostré stoličky) nebo 

bolestí strnulých hřbetních svalů. Známou skutečností je, ţe si někteří 

koně lépe rozumějí se subtilními jezdkyněmi, protoţe v jejich 

moţnostech není pouţívat nadměrnou sílu při tahání za otěţe a 

kupodivu s nimi pak nepůlují. Mnoho koní by mohlo na dráze 

dosahovat lepších výsledků, pokud by jejich pohyb nebyl v některé 

oblasti pohybového systému blokován. Vzato z druhé strany: drtivá 

většina špičkových koní se dokáţe dokonale uvolněně a prostorně 

pohybovat. Kůň, který se uvolněně pohybuje, je samozřejmě také dobře 

ovladatelný a při cvalu neplýtvá energii. Z fyziologického hlediska je 

rovněţ nesmírně důleţitý vztah mezi délkou cvalového skoku a 

hloubkou dechu. Dlouhý cvalový skok umoţní koni hluboký nádech, 

tím větší aerobní kapacitu a vyšší výkonnost. 
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Rozvoj pohybových vlastností 

Rozvoj jednotlivých pohybových vlastností je svázán s věkem koně. 

Mladý kůň je obdařen pouze určitou mírou obecné zdatnosti a 

obratnosti a má určité geneticky dané předpoklady pro rozvoj rychlosti. 

Nárůst síly je spojen aţ s dokončením růstu a vývinu kostry, k nárůstu 

vytrvalosti se kůň dopracuje v pozdějším věku díky vytrvalostnímu 

tréninku, který je náročný na spotřebu energie. Tyto zásady je třeba 

respektovat v praktickém tréninku dvouletého koně. Trénink je proto 

v počátku postaven na rozvoji obecné zdatnosti a vrozené obratnosti. Na 

jejich podkladě je pak moţno přistoupit k rozvoji tzv. obratnostní 

rychlosti. Po uzavření růstu dlouhých kostí, ke kterému dochází ve věku 

24-30 měsíců (ověření rentgenologickým vyšetřením), pak lze dále 

rozvíjet rychlost na podkladě síly. Jakákoliv forma vytrvalostního 

tréninku je pro dvouletého koně nevhodná, protoţe je velmi náročná na 

spotřebu energie, kterou dvouletý kůň potřebuje na dokončení svého 

růstu a vývinu. Při tréninku dvouletého koně dochází výrazným 

změnám v jeho orgánech, které se postupně adaptují na zátěţ. Nejde jen 

o adaptaci kardiovaskulárního systému a svalů, ale k výrazným změnám 

dochází na kostře a významné změny prodělává i systém 

neurohumorální.  Právě trénink obratnostní rychlosti se významně 

podílí na přestavbě kostí metakarpu a stimuluje rozvoj dřeně nadledvin. 

Pokud nebude plnokrevný kůň podroben rychlostnímu tréninku ve věku 

dvou let, nedojde u něj k rozvoji dřeně nadledvinek a tím bude ztracena 

jeho genetická dispozice pro maximální rychlost. Rovněţ u něj nedojde 

k přestavbě kostí metakarpu, takţe pokud zařadíme koně do tréninku 

jako tříletého, bude se potýkat se stejnými problémy přestavby kostí 

metakarpu jako dvouletý („šimbajny“). 

 

Etapa všeobecného tréninku 

Etapa všeobecného tréninku navazuje na etapu základního výcviku, kdy 

jsme ročka obsedli a najezdili. Cílem této etapy, která se kryje se 

začátkem přípravného období dvouletého koně, je zvýšit jeho obecnou 

zdatnost, obratnost a přizpůsobivost k rozličným podnětům. S mladým 

koněm pracujeme v lotu za starším klidným vodičem. Hlavní náplní 
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tréninku jsou vycházky v kroku, v klusu a pomalém třítaktním cvalu do 

terénu, práce na jízdárně nebo v kryté hale. Pro rozvoj jeho obratnosti a 

upevnění rovnováhy pod jezdcem je vhodný členitý terén, na jízdárně 

třeba i překračování klády na zemi. Mladý kůň se seznamuje s různými 

doposud nepoznanými situacemi a adaptuje se na ně. 

V praxi probíhá tato etapa v zimních měsících na počátku roku, takţe se 

musíme přizpůsobit klimatickým podmínkám a moţnostem našeho 

tréninkového zařízení. Pečlivě sledujeme reakci mladého koně na 

tréninkovou zátěţ, pokud se dostaví známky únavy, omezíme práci ve 

cvalu a zařadíme více aktivního odpočinku v podobě vycházek nebo 

pobytu ve výběhu. Fyzická zdatnost mladých koní je velmi 

individuální, je velmi ovlivněna stupněm vývinu a kvalitou odchovu. 

Tuto etapu tréninku obecně lépe zvládají fyzicky zdatnější hřebci, 

klisny jsou citlivější na projevy únavy.  

V rámci regenerace je obecně vhodné dopřát koním pobyt ve výběhu 

nebo na pastvě, klisnám a valachům v menších skupinách, hřebcům 

individuálně. Ke sníţení rizika úrazu je potřeba kvalitní ohrazení, 

vyčlenění agresivních jedinců a ustálení skladby stáda.     

Přínosem je pobyt na čerstvém vzduchu (eliminace nedostatků 

stájového prostředí), samovolná regulace pohybové aktivity (při 

nadbytku energie se koně „vyběhají“, při únavě se regenerují pohybem 

v kroku) a na pastvě můţe být přínosem i příjem vitamínů a ţivin ze 

zelené píce. Na základě sledování pohybové aktivity koní ve výběhu či 

na pastvě můţeme upravit míru tréninkového zatíţení. 

V závěru objemového tréninku by měl být dvouletý kůň schopen 

ucválat 2000–3000 m o střední intenzitě 50 % svého maxima. Někdy se 

stává, ţe dvouletý kůň začne mít potíţe se zvládáním tréninkové zátěţe. 

Důvodem můţe být to, ţe ho tréninkové zatíţení stimulovalo k růstu. 

V době intenzivního růstu pak chybí energie pro výkon. Proto je 

potřeba dvouleté koně pravidelně měřit a váţit a tréninkové zatíţení 

přizpůsobit. 

Význam tréninku v této etapě spočívá především v nácviku kvalitního 

dynamického pohybového stereotypu ve cvalu. Vzhledem k tomu, ţe 

dvouletý kůň obecně nedisponuje svalovou silou, měl by se cvalový 
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trénink odehrávat po rovině, nikoliv do kopce. Pokud jde o metodu 

tréninku, pouţíváme zpočátku intervalovou, později kontinuální 

podobu. Frekvence těchto adaptačních podnětů v průběhu týdne je 

velmi individuální, obecně zvládnou koně 2-3 tréninkové zátěţe za 

týden, fyzicky zdatní hřebci i více.  

 

Etapa specializovaného tréninku 

Po zvládnutí objemového tréninku sníţíme v průběhu dalších 2-3 týdnů 

objemovou zátěţ na polovinu, tak aby získal chuť do další práce, je 

rovněţ ţádoucí, aby kůň v této době dokončil jarní přelínání. Pak 

můţeme přistoupit ke hře s rychlostí, tzn. k rozvoji obratnostní rychlosti 

(breez-up). Zpočátku jde o zvýšení rychlosti na úseku o délce 200 m, 

později maximálně o délce 400 metrů, kdy je zdrojem energie ATP a 

CP bez rizika tvorby laktátu. Opakováním těchto úseků dochází 

k rozvoji obratnostní rychlosti a schopnosti akcelerace. Tento trénink 

také nejlépe stimuluje přestavbu kostí metakarpu a rozvoj dřeně 

nadledvin. V průběhu týdne zařadíme 2 – 3 práce na rozvoj obratnostní 

rychlosti, následují den po takové práci, věnujeme aktivnímu 

odpočinku.  

K další fázi rychlostního tréninku - rozvoji rychlosti na podkladě síly 

(silové rychlosti) můţeme přistoupit aţ po splnění dvou předpokladů:  

- kůň je schopen absolvovat 400 m na trávě za 24 sekund, 

- kůň má ukončený kostní vývoj, kdy je rentgenologicky potvrzeno 

uzavření růstových kostních štěrbin na předloktí (jsou velké rozdíly 

mezi dvouletými koňmi nejen podle data narození, ale i podle 

genetických dispozic a kvality odchovu).  

Tyto rychlostní zátěţe na vzdálenost 500–1000 m o maximální intenzitě 

jsou jiţ spojeny s tvorbou kyseliny mléčné ve svalech (laktátu). Dochází 

tedy k rozvoji silové rychlosti a anaerobní kapacity organismu, která je 

potřebná pro účast ve sprinterském dostihu, na druhou stranu laktát 

dráţdí nervovou soustavu a je tedy zdrojem nervozity u koně. Je tedy na 

zváţení trenéra, jak se kůň s touto tréninkovou zátěţí vyrovnává, zda 

výkonnostně roste nebo reaguje podráţděně. V praxi můţeme 

zaznamenat případy, kdy byl kůň předčasně podroben rychlostnímu 
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tréninku a vyslán do dostihu. Tento „forsírovaný“ trénink však má 

negativní důsledky na fyzický vývoj i psychiku koně a jeho dvouletá 

forma nebude mít dlouhého trvání.  

Rychlostní trénink je dobře provádět společně se starším koněm, který 

pomáhá udrţovat dvouletka v přímém směru. V této souvislosti je třeba 

zmínit, ţe maximální intenzita cvalu má jinou hodnotu pro staršího 

koně (například 1000 m/min) neţ pro koně dvouletého, jehoţ výkonnost 

je v této fázi niţší. Proto je třeba mít na paměti, ţe např. cval v tempu 

700 m/min je pro staršího koně prací o intenzitě 70 %, ale pro 

dvouletého koně můţe být toto zatíţení výrazně vyšší. 

Vlastní přípravu do dostihu (zaměřovací trénink) je lepší provádět na 

dostihové dráze a na kvalitním travnatém povrchu. Jde jednak o 

vypracování dynamického pohybového stereotypu ve cvalu 

o maximální rychlosti, jednak jde o zkušenost koně se skutečným 

dostihovým prostředím. Je dobré rovněţ simulovat situace, se kterými 

se kůň setká v dostihu – ať uţ jde to cval do zatáčky, početnější pole 

koní, těsný kontakt mezi koňmi, zrychlení v cílové rovině, příp. pouţití 

bičíku. Při těchto galopech by měl být v sedle dvouletého koně zkušený 

jezdec, který dokáţe analyzovat případné problémy a dále na nich 

pracovat. Někteří koně mají problém s točením do oblouku nebo 

neumějí cválat kolem bariéry, někteří se necítí dobře v těsném kontaktu 

s jinými koňmi, někteří neumějí nebo nechtějí projít polem koní 

dopředu, někteří neumějí drţet přímou linii. To vše se musí mladý kůň 

naučit, a čím více toho bude umět z tréninku, tím méně bude 

pokaţených startů v dostihu. Máme samozřejmě moţnost v tréninku 

simulovat dostihové situace tak, aby se mladý kůň cítil jako vítěz. 

 

Startovací boxy 

S přípravou do dostihu souvisí i trénink startu ze startovacího boxu. 

Tuto záleţitost není dobré nechávat na poslední chvíli před startem, 

resp. před povinnou zkouškou. Jiţ v přípravném období proto zařadíme 

do tréninku procházení uličkou (atrapou startovacích boxů) a zastavení 

v tomto zúţeném prostoru. Stejně jako u všech jiných nácviků je na 

místě trpělivost. Nejdříve procházíme s mladým koněm zúţeným 
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prostorem za zkušeným koněm, přičemţ dbáme o to, aby kůň vcházel 

rovně, nezachytil o stěnu a nevyděsil se. Později zkusíme v tomto 

prostoru zastavit a koně odměníme třeba trsem trávy. Nácvik ze 

skutečných startovacích boxů probíhá podobně. Nejprve boxy 

projdeme, jezdec musí mít krátké třmeny, aby nezavadil o postranní 

stupačky. Pak s koněm v boxu zastavíme a odměníme ho. Pokud kůň 

nemá problém s uzavřeným prostorem a ve startovacím boxu klidně 

stojí, můţeme ho napřed zezadu pak zepředu v boxu uzavřít. Při prvním 

otevření boxu se kaţdý kůň lekne klapnutí dvířek a strne. Pokud 

chceme vylepšit odskočení koně ze startovacího boxu, zavedeme jej do 

boxu a zavřeme. Ostatní koně pak pošleme před startovací boxy a 

necháme je několik set metrů odejít pryč, tak aby je kůň v boxu viděl. 

Kůň většinou rád za ostatními vyskočí z boxu a utíká. 

Někteří koně většího vzrůstu mají ve startovacích boxech stísněný pocit 

a strach z toho, ţe si poraní boky stehen nebo kyčelní hrbol o stěnu 

boxu. Reflexně reagují stejně jako při napadení vlkem, to znamená, ţe 

si přisednou, natlačí se proti stěně boxu, kterou povaţují za nebezpečí a 

skutečně se o stěnu potlučou. V tomto případě je moţné pro jejich lepší 

pocit bezpečí vyzkoušet tlustou přikrývku po vzoru Monty Robertse a 

zpočátku cvičit koně v širším boxu bez stupaček. S případnými 

problémy se vstupem do startovacího boxu mohou být spojeny i 

problémy s nakládáním do dopravního prostředku, které je třeba 

s mladými koňmi rovněţ v předstihu nacvičit.   

 

Managament dvouletého koně do dostihů 

Při volbě způsobu nasazování dvouletého koně do dostihů můţe pro 

trenéra nastat dilema, zda má v rukou koně raného, který těţí se své 

předčasné vyspělosti a jako tříletý tuto výhodu s největší 

pravděpodobností ztratí a výkonnostně uţ neporoste. Nebo jde o koně 

s vysokou dostihovou třídou (s vysokým genetickým potenciálem), 

který ač není právě raný, svůj potenciál ukáţe jiţ jako dvouletý a 

dokáţe se v dostizích prosadit. Takový kůň má perspektivu se v dalším 

roce ještě zlepšit a dále se rozvíjet. Na tuto otázku bohuţel neexistuje 

jednoduchá odpověď a vyţaduje trenérské zkušenosti. Jestliţe v prvním 



Klinická fyziologie koní a jejich trénink 

96 

 

případě není v dostihovém vyuţití dvouletého koně na co čekat, 

v druhém případě je s ohledem na jeho další kariéru na místě jistá 

opatrnost. Nároky kladené na koně by měly respektovat stupeň jeho 

fyzického vývoje. Někdy je „hlava rychlejší neţ nohy“ a pokud toho 

zneuţijeme, mohou nastat u koně zdravotní potíţe z nadměrné zátěţe a 

kůň ztratí svoji nejcennější vlastnost - chuť bojovat („ztratí srdce“).    

Podobná situace můţe nastat i tehdy, pokud si kůň opakovaně z dostihu 

přinese negativní záţitek v podobě kolize. 

 

Zvláštnosti přechodného období 

Cílem tohoto období je poskytnout mladému koni zotavení z náročného 

rychlostního tréninku, především u raných dvouletých koní, kteří byli 

silně exponováni v dostizích. Pokles tréninkového zatíţení musí být 

postupný, aby nedošlo k abstinenčnímu syndromu. Na rozdíl od starších 

věkových kategorií koní, kteří mají svoji obecnou zdatnost fixovánu na 

vyšší úrovni a kdy si v tomto období můţeme dovolit zařadit i období 

aktivního odpočinku ve výběhu, není tak výrazný pokles trénovanosti u 

dvouletých koní ţádoucí. Především dvouletí koně, u kterých se 

předpokládají vytrvalecké vlohy, by měli v přechodném období dále 

pracovat na rozvoji své aerobní kapacity. Samozřejmě musíme vzít 

v úvahu klimatické a půdní podmínky. 

V praxi se v tomto období věnujeme obsedání a najíţdění ročků, které 

je časově náročné, takţe i z provozního hlediska je nutné starší koně 

uvést do období klidu. 

 

9. 3. Trénink staršího rovinového koně a jeho distanční optimum 

Dostihové vlastnosti a jejich hodnocení 

Uplatnění principu individualizace v tréninku a v dostihovém 

managamentu vyţaduje dokonalou znalost dostihových vlastností 

trénovaného koně. U kaţdého koně bychom měli posoudit tyto 

vlastnosti: 

- ranost a obratnost, 

- rychlost a síla, 

- vytrvalost, 
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- konstituční odolnost, 

- psychická odolnost, 

- bojovnost, 

- schopnost finálního zrychlení, 

- schopnost nosit vyšší hmotnost, 

- schopnost dosaţení a udrţení dostihové formy, 

- schopnost vyrovnat se s různým povrchem dráhy, 

- schopnost vyrovnat se s různým charakterem závodiště, 

- dostihovou třídu. 

 

Na ranost a obratnost jsme si vytvořili názor jiţ u dvouletého koně. Je 

třeba podotknout, ţe i u některých tříletých koní se projevuje nedostatek 

ranosti v takové míře, ţe nejsou schopni se účastnit dostihů. 

Rovněţ předpoklady pro rychlost (obratnostní a silovou) jsme schopni 

posoudit jiţ u dvouletého koně, kdeţto vytrvalostní rychlost a z ní 

vyplývající stanovení distančního optima pro rovinové dostihy je 

záleţitostí natolik sloţitou, ţe je této problematice věnována celá 

následující kapitola. Rychlostní vytrvalost pro překáţkové dostihy roste 

v čase (tedy s věkem koně) a s počtem adaptačních podnětů zaměřených 

na rozvoj této vlastnosti. 

Konstituční odolnost neboli tvrdost koně se projevuje schopností 

absolvovat větší počet dostihů v sezóně bez újmy na zdraví. Konstituční 

odolnost můţeme posuzovat i podle schopnosti vyrovnat se s krátkými 

výpadky v tréninku bez ztráty formy. Projevem tvrdé konstituce je 

dokonalé zdraví, ať uţ jde o nejvíce namáhaný pohybový aparát 

(kopyta, klouby, šlachy, svaly) nebo transportní systém kyslíku (srdce, 

plíce, dýchací aparát).     

Psychickou odolností se rozumí schopnost vyrovnat se starty 

v dostizích bez projevů nadměrné nervozity (například v padoku, při 

slavnostní přehlídce), ale i bez problémů s ovladatelností před dostihem 

a v jeho průběhu. Mezi extrémní projevy psychické lability patří odpor 

koně ke vstupu na dráhu, k odskočení do zkušebního cvalu, odpor ke 

vstupu do startovacích boxů, nezvladatelné „půlování“ v dostihu, 

nadměrné bočení v zatáčce nebo v cílové rovině, i neochota absolvovat 
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překáţku. Někteří koně preferují v dostihu pozici blízko špice nebo na 

špici, někteří se potřebují schovat za koně, někteří tzv. „nechtějí do 

koní“ a necítí se dobře v tlačenici. Psychicky odolný kůň se vyrovná i 

s nepříznivým průběhem dostihu a s nevýhodnou pozicí.   

Bojovností koně rozumíme jeho nasazení ve snaze dosáhnout co 

nejlepší výsledek, schopnost vyrovnat se s těsným kontaktem 

s ostatními koňmi v dostihu, s případnými kolizemi, schopnost prosadit 

se v tlačenici a vydat se ze všech sil ve finiši. 

Schopnost finálního zrychlení (kůň se „speedem“) je jedna 

z nejdůleţitějších vlastností, která předurčuje dostihovou taktiku. Kůň, 

který je obdařen „speedem“, můţe absolvovat dostih ze zadních pozic a 

šetřit tak síly. I délce „speedu“ však existují rozdíly. Jsou koně, kteří 

jsou schopni jediného krátkého a výrazného zrychlení. Tomu je třeba 

přizpůsobit taktiku, dopřát jim klidný průběh dostihu a útok načasovat 

na poslední chvíli.  

Jiní koně (zvláště s dlouhým cvalovým skokem) potřebují více času, 

neţ se v závěrečné fázi dostihu dostanou do vyššího tempa. Takového 

koně musí jezdec začít včas rozhýbávat a najít mu prostor 

k postupnému rozvíjení útoku na přední pozice. Správné načasování 

„speedu“ patří k jezdeckému mistrovství. 

Opakem koně se „speedem“ je „tempař“, který závěrečné zrychlení 

postrádá. Takový kůň je schopen ostatní koně „utahat“ strojovým 

tempem nastoleným od počátku dostihu. Takovému koni vyhovuje od 

začátku rychlý dostih, kdy dojde k selekci koní podle vytrvalosti nebo 

absolvuje dostih ze špice a diktuje své tempo ostatním. Jeţdění 

„tempaře“ vyţaduje od jezdce cit pro odhad tempa a znalost dráhy.  

Někteří koně postrádají schopnost akcelerace po startu a potřebují více 

času, neţ se tzv. „dostanou na nohy“. Tomu je třeba přizpůsobit volbu 

distance dostihu a taktiku. Chybou je takového koně nutit od začátku 

akceptovat tempo ostatních, dojde tak k předčasné tvorbě laktátu a 

zakyselení koně. Podobnou jezdeckou chybou je po nepodařeném startu 

snaha o rychlou eliminaci ztráty.   

Schopnost koně vyrovnat se s vyšší nesenou hmotností většinou souvisí 

s velikostí tělesného rámce koně. S vyšší zátěţí se snadněji vyrovnají 
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koně velkého rámce, neţ koně malí a slabí. Negativní vliv vyššího 

zatíţení bude zvýrazněn na měkké nebo hluboké dráze a na delší 

distanci dostihu. 

Kvalita koně ovlivňuje i délku doby, po kterou je schopen drţet 

vrcholnou formu. Některý kůň drţí vrcholnou formu několik měsíců po 

celou sezónu, jiný je schopen docílit vrcholné formy několikrát za 

sezónu, jiný jen v jediném dostihu. Někteří koně inklinují k dosaţení 

vrcholné formy na jaře, jiní aţ na podzim. 

Kvalita povrchu dráhy z hlediska její hloubky je významným faktorem, 

který ovlivňuje schopnost koně podat očekávaný výkon. Jsou koně, 

kteří preferují rychlý povrch dráhy a jsou schopni se vyrovnat i 

s tvrdším podkladem, jiní koně preferují měkký podklad a přímo si 

libují v hluboké rozblácené dráze. Někteří koně se specializují na 

pískový povrch, jiní běhají jen po trávě. Rovněţ s pardubickou oranicí 

se musí kůň naučit vyrovnávat.  

Rovněţ charakter závodiště se můţe projevit na výkonu koně. Koně 

menšího tělesného rámce s přirozenou obratností nemívají problémy na 

závodištích s menším obvodem, častějšími a prudšími oblouky a kratší 

cílovou rovinou. Pro tempaře můţe být taková dráha rovněţ výhodou. 

Koně s delším „speedem“ vyţadují delší cílovou rovinu, pro koně 

velkého tělesného rámce s dlouhým cvalovým skokem je výhodou větší 

obvod dráhy a větší poloměr zatáčky. Pro koně, který nemá s daným 

závodištěm zkušenosti, můţe být překvapením přímá dráha nebo různé 

převýšení (z kopce, do kopce). Někteří koně raději a lépe běhají na 

„pravou ruku“ jiní opačně.  

 Kvalita dostihového koně je dána jeho dostihovou třídou. Kaţdý 

kůň má určitý genetický potenciál a jeho vyuţití se projeví ve 

výsledcích na dostihové dráze. Kvalita koně je v konečném výsledku 

hodnocena podle jeho schopnosti zvítězit nebo se umístit v dostihu 

s určitou úrovní konkurence. 
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Odhad distančních schopností u tříletých koní 

Vrcholem testace kaţdého ročníku plnokrevných koní jsou klasické 

dostihy ve věku tří let. Seriál těchto pěti dostihů je dán anglickou 

tradicí. Na jaře na vzdálenost jedné míle, tj. 1 600 metrů (Jarní cena 

klisen a Velká jarní cena), v létě pak Derby a Oaks (jen pro klisny) na 

vzdálenost 2 400 metrů a konci léta pak St. Leger na vzdálenost 2 800–

2 900 metrů. Tento tradiční model má v některých zemích odchylky, ale 

všude je vrcholným dostihem derby. Snahou majitelů koní je uspět 

v nejprestiţnějším dostihu sezóny. Předpokladem úspěchu v derby je 

tříletý kůň s vysokou dostihovou třídou a s dostatkem vytrvalosti, tedy 

s distančním optimem kolem vzdálenosti 2 400 metrů. 

Posuzování distančního optima u tříletého koně je sloţitějších 

záleţitostí neţ posuzování jeho dostihové třídy a kaţdoročně je tématem 

pro debaty dostihové veřejnosti. Je třeba vzít v úvahu, ţe jakýkoliv 

předpoklad je ověřen aţ v samotném dostihu a počet dostihů, které 

stihne tříletý kůň absolvovat v první polovině sezóny, nemusí 

k definitivnímu stanovení distančních schopností koně stačit. Navíc 

tříletí koně se stále ještě fyzicky i psychicky vyvíjejí a ve svém 

dostihovém projevu tedy i mění.  

Z tohoto pohledu je v našich podmínkách definitivním milníkem aţ 

samotné derby, které roztřídí tříletý ročník podle jejich distančních 

schopností. V našem systému dostihů je derby preferovaným dostihem 

a zájem o start v tomto dostihu pravidelně překračuje počet moţných 

účastníků. O moţnosti startu v derby tedy rozhodují předchozí výsledky 

koně. Systém klasických dostihů je historicky postaven tak, ţe testuje 

koně nejprve na mílařské trati. Jde však především o test ranosti a 

rychlosti, nikoliv o test vytrvalosti. Z fyziologického hlediska není 

svázána ranost a rychlost s vytrvalostí. Naopak vytrvalost je svázána 

s pozdějším vývinem koně. Je tedy otázkou, zda později vyvinutý 

vytrvalec je natolik raný, aby stihl předvést výkony, které ho ke startu 

v derby opravňují. Má na to méně moţností neţ jeho protipól. Na druhé 

straně je otázkou, zda raný a rychlý kůň s nedostatkem vytrvalosti, který 

se stihl jako dvouletý a na počátku sezóny jako tříletý dobře 

prezentovat, má v derby co dělat. 
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Tedy aţ samotné derby nám poskytne obraz o distančních schopnostech 

jednotlivých koní, o jejich ranosti, vytrvalosti a konstituční odolnosti. 

V minulosti dosáhli největší váţnosti vítězové trojkoruny, tzn. koně, 

kteří potvrdili svoji dominanci na distancích od 1 600 m, přes derby 

vzdálenost 2 400 m aţ po 2 800 m v St. Leger. Vítězů trojkoruny však 

není mnoho a v posledních desetiletích je jich s přibývající distanční 

specializací a rostoucí konkurencí stále méně.  

Na trenérovi tedy je, aby pro svého koně zvolil tu nejlepší cestu. Zda jít 

s raným koněm cestou mílových dostihů, vysokého hodnocení 

v průběţném handicapu a doufat, ţe derby - distanci prostojí“. Nebo 

s pozdějším koněm riskovat cestu omezenější nabídky delších dostihů a 

časového stresu. Praxe ukazuje, ţe ambice spojené se startem v derby 

jsou nejčastější příčinou forsírovaného tréninku u tříletých koní, který je 

můţe zdravotně poškodit. Derby vyhrává nejšťastnější kůň. Otázkou je, 

zda nejde o vítězství Pyrrhovo. 

Při odhadu distančních schopností koně můţe trenér vycházet 

z genetických předpokladů koně (distanční schopnosti otce, matky, 

sourozenců), z hodnocení jeho somatotypu a s ním související vrozené 

obratnosti, z neurotypu, ze stupně jeho fyzického vývoje daného 

geneticky i datem narození a ze zkušeností z tréninku a z dostihů 

v průběhu jeho dvouleté kariéry. Nicméně nejdůleţitější je hodnocení 

jeho projevu na dráze v dostizích ve věku tří let.  

Dědivost distančních schopností není příliš vysoká, proto jsou distanční 

schopnosti potomstva cennějším údajem neţ distanční schopnosti rodiče 

samotného. Tento údaj však budeme postrádat u otců nebo matek 

debutujících v chovu. Ani distanční schopnosti pravých sourozenců 

nemusejí být totoţné. 

Somatotyp koně nám poskytne informaci spíše o obratnosti a s ní 

související ranosti u dvouletých koní. U starších koní sice obecně platí 

vztah mezi somatotypem koně a jeho distančními schopnostmi, ale 

existují četné výjimky.  

Neurotyp koně rovněţ obecně souvisí s distančními schopnostmi. 

Nicméně výkon koně můţe být s jeho přibývajícími dostihovými 
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zkušenostmi více ovlivňován jeho psychickou odolností neţ geneticky 

daným neurotypem. 

Nedostatečný stupeň fyzického vývoje koně můţe být příčinou 

zdravotních problémů (např. šimbajny), výpadků v tréninku i propadů 

ve výkonnosti a vést k chybné interpretaci distančních schopností koně. 

Nejlepší obrázek o distančních schopnostech koně nám poskytne 

komplexní hodnocení jeho dostihového projevu v samotném dostihu. 

Kůň, který je po startu „rychle na nohách“ a „nenechá se drţet“, bude 

nejspíše inklinovat ke kratším distancím. Naopak kůň, který má po 

startu problém akceptovat tempo dostihu (tzv. dostává se „pomalu na 

nohy“), bude zřejmě potřebovat delší dostih. Rovněţ kůň, který při 

optimálním průběhu dostihu končí v cílové rovině se silami a propadá 

se, zřejmě delší dostih neprostojí. Naopak kůň, který aţ v cíli dosáhl své 

nejlepší pozice a „nestihl víc“, bude potřebovat delší dostih. Z tohoto 

pohledu jsou tedy velmi důleţité analýzy a komentáře, které jsou v 

zahraničí běţnou součástí výsledkových listin.  

Pro trenéra je rovněţ velmi důleţité zhodnotit kvalitu dostihu danou 

jeho výsledným časem (ve vztahu k moţnostem dráhy a půdním 

podmínkám) a především pozici hodnoceného koně ve vztahu 

k mezičasům dostihu. V našich podmínkách se poměrně často běhají 

vytrvalecké dostihy „falešně“. To znamená, ţe první polovina dostihu 

se běţí v pomalém („falešném“) tempu, závěr dostihu je pak o to 

rychlejší. Takový dostih samozřejmě značně zkreslí obraz o distančních 

schopnostech koní a znevýhodňuje skutečné vytrvalce. Proto se ve 

významných vytrvaleckých dostizích nasazují vodiči, aby měl dostih 

kvalitní tempo jiţ od začátku, a skuteční vytrvalci se mohli projevit.  

Posuzování mezičasů je důleţité i pro definici toho, zda kůň má nebo 

nemá „speed“. Pokud byl dostih „přepálen“, tzn. od startu neúměrně 

rychlý dané distanci a stavu dráhy, můţe nastat situace, ţe náš kůň byl 

v začátku dostihu vzadu a pak v cílové rovině míjel soupeře a třeba i 

vyhrál. Z běţného pohledu by se mohlo zdát, ţe předvedl závěrečné 

zrychlení – „speed“. Po analýze mezičasů však zjistíme, ţe poslední 

úseky dostihu byly nejpomalejší. Náš kůň tedy „šel jedním tempem“ a 
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míjel soupeře nikoliv proto, ţe by zrychlil, ale proto ţe soupeři byli 

„přepáleným“ dostihem příliš unaveni.  

 

Trénink tříletého koně 

V zimních měsících jsme v našich poměrech velmi často omezováni 

klimatickými podmínkami (mráz, ledovka, hluboký sníh, hluboké 

bláto), které nám nedovolí s koňmi pracovat podle našich představ. 

Někdy dokonce musíme v důsledku nepříznivých půdních podmínek 

trénink zcela přerušit nebo hledat náhradní řešení. Takové přerušení 

tréninku je neţádoucí především v předjaří, kdy koně jiţ dosáhli vyšší 

úrovně trénovanosti a my potřebujeme zvýšit intenzitu tréninku.  

V přípravném období tříletého koně se věnujeme všestrannému a 

různorodému objemovému tréninku (vycházky do terénu v kroku, 

v klusu, práce do kopce, v pomalém cvalu, pohybování na lonţi, v 

kolotoči) i rozvoji obratnosti (práce na jízdárně, gymnastika, členitý 

terén). Postupně prodluţujeme úseky klusové práce po rovině nebo do 

kopce, pomalé cvalové práce v třítaktním cvalu v hlubším terénu na 

rozvoj aerobní kapacity. Cílem tohoto období kvantitativního tréninku 

je dosaţení objemu na úrovni dvojnásobku délky prvního dostihu ve 

cvalu o intenzitě 50 % v kontinuální podobě. Po dosaţení tohoto 

vrcholu dopřejeme koním 1-2 týdny na zotavení. Je třeba rovněţ 

věnovat pozornost jarnímu přelínání, které by mělo být dokončeno před 

zahájením rychlostního tréninku.  

Do období kvalitativního tréninku vstupují koně se zvýšenou chutí 

k pohybové aktivitě. V tréninku zvýšíme intenzitu (rychlost) na 70-90 

% maxima, přičemţ důsledně vyuţíváme intervalové podoby tréninku a 

délka jednotlivého úseky nepřekračuje polovinu délky dostihu. 

Střídáme různé tréninkové podněty, přičemţ čím je práce rychlejší, tím 

kratší je úsek a naopak. Opakováním úseků a zkracováním přestávek 

mezi nimi dosahujeme vyššího zatíţení. Důleţitou roli zde sehrává 

trenérské sledování koní a posouzení především dechové frekvence a 

hloubky dechu po práci. K dalšímu úseku cvalové práce by měl kůň 

nastoupit aţ poté, co si „odfrkne“. Pokud trénujeme v kopcovitém 

terénu, musíme vzít v úvahu převýšení cvalové dráhy. Pro rychlostní 
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trénink by nemělo činit více jak 50 metrů na kilometr cvalovky. Větší 

převýšení je jiţ značně náročné na svalovou sílu a především při 

vyšších rychlostech se rychleji tvoří ve svalech laktát, který je příčinou 

tuhnutí svalů. Proto po kaţdém cvalovém úseku posuzujeme, zda 

nedošlo ke ztuhnutí svalů zádě. Vyšší převýšení má rovněţ negativní 

vliv na dynamický pohybový stereotyp ve cvalu, kůň „cválá dovrchu“.  

Dvoufázový trénink je náročný na pracovní čas personálu, nicméně je 

vhodné po intenzivní ranní práci zařadit odpoledne druhou fázi tréninku 

pro rychlejší odbourání nahromaděného laktátu. Alespoň ve formě 

pohybu na kolotoči, pobyt ve výběhu nebo vodění. Podle tréninkového 

plánu zařazujeme po dvou týdnech (mezocyklech) růstu tréninkového 

zatíţení jeden týden na zotavení.  

Na závěr období kvalitativního můţeme zařadit „domácí dostih“, tj. 

výjimečný adaptační podnět v kontinuální podobě na vzdálenost dostihu 

o intenzitě 90 % maxima. „Domácí dostih“ by měl být v tréninku 

zařazen 2-4 týdny před prvním dostihem (podle vzdálenosti dostihu). 

Poté zařadíme týden aktivního odpočinku a následuje zaměřovací 

trénink na první dostih. Jeho cílem je dosaţení dostihové formy. 

Vyuţíváme rychlostních podnětů o intenzitě 90-100 % maxima, 

přičemţ s přibliţujícím se dostihem roste intenzita a klesá délka úseků. 

Tento trénink provádíme na dráze na travnatém povrchu. 

Jak uţ bylo uvedeno, potýkáme se v našich poměrech často 

s nedostatečnou zralostí tříletých koní, proto musí být trénink a 

plánování prvního startu této skutečnosti přizpůsobeny. V první 

polovině sezóny se snaţíme odhalit distanční optimum koně a zhodnotit 

jeho dostihové vlastnosti. Podle toho pak hledáme pro koně 

nejvhodnější dostih. 

Podzimní přelínání je energeticky náročný proces. Zvláště v období 

jednoho aţ dvou týdnů, kdy koni intenzivně roste zimní srst, lze počítat 

s poklesem formy. Nejcitlivější jsou na tento proces klisny. Termín 

jarního a podzimního přelínání je pro kaţdého koně individuální a 

můţeme pozorovat značné rozdíly mezi koňmi drţenými ve stejných 

podmínkách. Výraznější změny ve stavu srsti jsou samozřejmě patrné 

v klimaticky chladnějších oblastech. Kůň v zimní srsti se při práci 
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přehřívá, nadměrně potí, ztrácí ionty a zvyšuje se jeho nervozita. Kůň 

s mokrou srstí můţe snadněji prochladnout. Pokud chceme s koněm 

nadále pracovat nebo se účastnit dostihů, je třeba jej ostříhat a zakrýt 

přikrývkou, jejíţ tloušťka se řídí pocitem tepelné pohody koně (nemá 

pocit chladu, ale ani se pod přikrývkou nepotí).  

Přechodné období je určeno k odpočinku, zotavení či případnému 

doléčení. Postupně sniţujeme rychlost, objem a frekvenci adaptačních 

podnětů aţ na úroveň aktivního odpočinku (vycházky, výběh, kolotoč).  

 

Trénink staršího sprintera a mílaře 

Trénink v přípravném období probíhá na stejném principu jako trénink 

tříletých koní. Objemový trénink nezabere tolik času jako u vytrvalců, 

takţe sprinteři a mílaři mohou svoji dostihovou sezónu zahájit nejdříve. 

Kvalitativní trénink je zaměřen na postupný rozvoj a udrţování silové a 

obratnostní rychlosti. Kůň se musí adaptovat na tvorbu vysoké hladiny 

kyseliny mléčné, která doprovází rychlostní výkony. Proto je nezbytné 

do tréninku zařazovat zátěţe rychlosti 90–100 % maxima po dobu 60 

sekund. Rozvoj akcelerační rychlosti podporují zátěţe o maximální 

rychlosti po dobu 25 sekund i opakovaně. Rychlostní trénink musí 

probíhat na kvalitním povrchu. Pro kvalitní výkony na krátkých 

distancích je rovněţ nezbytné, aby kůň dokonale zvládl rychlý start ze 

startovacích boxů. Sprinteři a mílaři jsou schopni běţně dosáhnout 

několika vrcholů formy v průběhu dostihové sezóny. 

 

Trénink staršího středotraťaře a vytrvalce 

V přípravném období je trénink zaměřen na rozvoj maximální aerobní 

kapacity, porce objemového tréninku je větší, proto trvá déle neţ se 

k jeho vrcholu (dvojnásobek vzdálenosti dostihu o rychlosti 50 % 

maxima) dopracujeme. Proto středotraťaři a vytrvalci zahajují 

dostihovou sezónu později. Rovněţ kvalitativní trénink musí být 

rozloţen do delšího časového období. Nejdříve rozvíjíme aerobní 

kapacitu zátěţemi o rychlosti 70–90 % o objemu do 2 min. Přičemţ 

opět platí vztah: čím intenzita tím menší objem a naopak. Pouţíváním 

různých intenzit a objemů zabráníme tvorbě rychlostní bariéry, která 
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hrozí při stereotypním tréninku. V ruském tréninku vytrvalců je hojně 

vyuţívána metoda přechodného zakyselení v podobě střídavého 

tréninku. Cvalová práce začíná rychlým úsekem (90–100 %) o délce do 

500 m, pak je rychlost sníţena na 70–80 % a na závěr opět zvýšena na 

90–100 %. Tento trénink vyuţívá vztahu mezi hloubkou dechu a délkou 

cvalového skoku. Kůň, který je po rychlém úvodu v kyslíkovém dluhu, 

má při zpomalení tendenci hluboce dýchat a tím i protáhnout cvalový 

skok. Tímto tréninkem se dosahuje dokonalého prostorného cvalu. 

Podmínkou je ovladatelný kůň, který se i při zpomalení nechá vést na 

dlouhé otěţi. 

Na závěr období kvalitativního tréninku můţeme zařadit „domácí 

dostih“ o intenzitě 90 % na vzdálenost dostihu (v předstihu 3–4 týdnů). 

V následném zaměřovacím tréninku pouţíváme podněty na rozvoj 

rychlosti (bourání rychlostní bariéry) o stejném objemu a intenzitě jako 

u sprinterů a mílařů. Opět platí pravidlo, čím blíţe k termínu dostihu, 

tím více rychlosti a méně objemu. V posledním týdnu před dostihem je 

třeba, aby rychlé práce jezdili zkušení jezdci. Především při zátěţích 

90–100 % maxima hrozí riziko, ţe kůň překročí objem 1 min (uteče se 

slabým jezdcem). Pak bude mít problém zotavit se z této zátěţe (kůň si 

odběhl dostih v práci). Pro zvýšení rychlosti a bourání rychlostní 

bariéry je lépe pouţít adaptačních podnětů bez rizika tvorby kyseliny 

mléčné, tj. úseky o rychlosti 90–100 % maxima o délce 400–500 m 

opakovaně.  

Kvalitní vytrvalci drţí formu po několik měsíců, ostatní kratší dobu 

nebo dosáhnou vrcholné formy jen v jednom dostihu. 
 

9.4. Příprava mladého koně pro překážkové dostihy 

Výběr koně pro překážkové dostihy 

Doby kdy odcházeli do překáţkového provozu koně, kteří nestačili svou 

výkonností na rovinách nebo měli zdravotní problémy, jsou uţ pryč. 

Úroveň překáţkového sportu a s ním spojené nároky výrazně vzrostly. 

Výhodu má samozřejmě kůň s vysokou dostihovou třídou, ale praxe 

ukazuje, ţe výkonnost dosaţená v rovinových dostizích nemusí 

automaticky korespondovat s výkonností na překáţkách. Vysoké 
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nároky na koně v době jeho rovinové kariéry mohou zanechat následky 

nejen po stránce zdravotní, ale i psychické, kdy kůň jiţ není dále 

ochoten bojovat s maximálním nasazením. 

Předpokladem pro úspěšnou překáţkovou dostihovou kariéru je dobrý 

zdravotní stav, konstituční tvrdost, psychická vyrovnanost (s ní spojená 

ovladatelnost) a přirozená rovnováha koně (schopnost se podsadit a 

přenést těţiště dozadu při odrazu). Výhodou je i vrozená obratnost 

(zvláště rychlost předních nohou). Vţitá představa, ţe velký kůň je 

vhodný pro překáţkové dostihy, je mylná. Koně velikého tělesného 

rámce mohou mít problémy s vrozenou obratností, pomaleji a později se 

dostávají do formy (potřebují více práce), na našich často tvrdých 

drahách více trpí jejich pohybový aparát. Jedinou jejich nespornou 

výhodou je, ţe nemají problém unést na rozdíl od malých koní vysoké 

váhové zatíţení.  

Vrozená obratnost koně klesá s věkem, proto se můţeme setkat u 

pětiletých a starších koní, kteří nemají se skákáním zkušenosti, 

s neochotou při jejich zaskakování. Naopak koně, kteří byli zaučeni na 

překáţkách jiţ v raném věku tří i dvou let, se vyrovnávají se skokovým 

tréninkem rychleji. 

 

Zaskakování začátečníka 

Začátečníkem ve skokovém tréninku je kaţdý kůň, který doposud 

neskákal, bez rozdílu věku (ať tříletý nebo pětiletý), a proto se s nimi 

musí zacházet stejně. Modely skokového tréninku začátečníků se liší 

v různých zemích, coţ je dáno především vybaveností tréninkových 

zařízení. Obecně platí princip, který definoval jiţ Komenský: od 

jednoduššího ke sloţitějšímu a opakování je … 

V našich podmínkách se příprava koně – začátečníka pro překáţkové 

dostihy podobá přípravě sportovního koně. Základem pro další postup 

je ovladatelnost koně a základní přijeţděnost. Uţ tento poţadavek můţe 

být pro některé koně přicházející z rovinových centrál problémem. 

Dokud kůň nepřejde klidně v klusu přes kladinu na zemi se sníţeným 

krkem a vyklenutým hřbetem, neměl by v dalším skokovém tréninku 
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pokračovat. Dobrým cvičením jsou vycházky do členitého terénu, 

slézání a vylézání svahů, překračování kmenů, procházení brodů apod. 

Začátek skokové tréninku je vhodné provádět na jízdárně se zkušeným 

jezdcem, za spolehlivým vodičem. Začínáme v klusu přes malou 

překáţku (30–40 cm vysokou), která je postavena na stěně jízdárny. 

Nájezd na překáţku musí být po stranách ohrazen vysokými a 

dostatečně dlouhými blendami, aby kůň neměl sebemenší příleţitost k 

vybočení. V této fázi jde o první seznámení. Pokud začátečník bez 

odporu byť neuměle tento poţadavek zvládne, můţeme na stejné 

překáţce přistoupit k nácviku skákání ze cvalu. Nejdříve nacváláme 

z kratší vzdálenosti, aby se kůň dostal mezi blendy a nemohl vybočit. 

Obecně skákání ze cvalu plnokrevníky baví více a po několika 

opakováních si na překáţku za vodičem sami zatáhnou a po jejím 

absolvování si i poskočí. Jezdec je za to musí pochválit, nikoliv trestat.  

Při hodnocení pokroků ve skokovém tréninku je třeba mít na paměti, ţe 

to co kůň dělá poprvé, dělá s větší pozorností (neví do čeho jde) a na 

první pohled tedy i překvapivě dobře. Na místě je trocha skepse, 

protoţe v příští lekci tomu tak být nemusí. Hodnocení je na místě aţ po 

více lekcích.  

V kaţdé lekci začínáme rozcvičením a pak naváţeme na cvičení, na 

kterém jsme posledně skončili. Po zvládnutí jedné překáţky postavíme 

na opačné stěně jízdárny druhou překáţku, rovněţ s blendami. Pak 

přistoupíme k nácviku skákání ve cvalu na dvou překáţkách (stále o 

výšce 30–40 cm). Začneme za vodičem v klusu, nacváláme proti 

překáţce, po jejím překonání pokračujeme ve cvalu na druhou 

překáţku. Tak překonáme 2–4 překáţky a necháme začátečníka 

odpočinout (za vodiče zařadíme dalšího začátečníka a pokračujeme s 

ním). Pravidelně střídáme směr nájezdu (z pravé ruky, z levé ruky).  

Pokud kůň skákání za vodičem zvládá dobře, můţeme ho v dalších 

lekcích posílat jiţ samotného. Spolehlivého vodiče však máme vţdy po 

ruce pro případ potřeby. Po tomto seznámení s překáţkami přistoupíme 

k systematickému nácviku dynamického pohybového stereotypu ve 

skoku. Nejprve na dvou překáţkách po obvodu jízdárny, pak na třech aţ 

čtyřech, přičemţ vzdálenost mezi překáţkami by měla být nejméně na 
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tři cvalové skoky. Začátečníky posíláme jednotlivě absolvovat 1–2 kola 

(4–8 překáţek), ostatní chodí krokem ve středu jízdárny a odpočívají. 

Tak nacvičujeme skokový pohybový stereotyp a současně i vytrvalostní 

obratnost intervalovou metodou. Výšku překáţek s rozvahou postupně 

zvyšujeme (na 50–60 cm). V této fázi je nejdůleţitější, aby kůň klidně 

cválal a soustředěně skákal. Nesmí proti překáţce prchat, to je známka 

stresu, kůň to chce mít rychle za sebou a není schopen se učit odskoku 

ze správné vzdálenosti. V rámci týdenního mikrocyklu zařazujeme 

skokový trénink 2–3x týdně, nejlépe následují den po náročnější práci. 

Veselý kůň překypující energií je obtíţně soustředí na skokový trénink. 

Na rozdíl od sportovních koní není ţádoucí vyţadovat po budoucím 

překáţkovém koni skákání vyšších překáţek z klusu. To je náročné na 

svalovou skokovou sílu a spojené s tvorbou kyseliny mléčné.  

Po zvládnutí skokového tréninku na jízdárně můţeme přistoupit 

k nácviku skákání v terénu na sérii malých překáţek (klády nebo malé 

proutěnky do 60 cm výšky). Překáţky musí být opatřeny blendami. 

Opět pouţijeme spolehlivého vodiče a můţeme poslat více začátečníků 

za sebou. 

V dalším postupu přistoupíme k nácviku skoku přes proutěnou 

překáţku. Můţeme pouţít zmenšeniny proutěnky nebo pouţijeme jeden 

díl dostihové proutěnky, který je opřen mezi stojany o bariéru tak, aby 

měl větší sklon. Výška takové překáţky bude 70–80 cm. Takovou 

překáţku můţeme postavit na jízdárně nebo v terénu, vţdy nájezd 

ohraničíme blendami. Po rozcvičení na menších překáţkách 

přistoupíme k nácviku překonávání této překáţky za spolehlivým 

vodičem a ve vyšším tempu. 

Poté co začátečník zvládá skok přes sníţenou proutěnku za vodičem, 

můţeme vodiče odvolat. Pokračujeme v nácviku a překáţku postupně 

v jednotlivých lekcích zvyšujeme. Tento nácvik by měl být náplní 

přípravného období. 

Na začátku hlavního období pak přistoupíme k nácviku skákání přes 

standardní proutěnou překáţku s blendami na dostihové dráze za 

vodičem. Pro tento trénink budeme potřebovat zkušeného jezdce, který 

dovede odhadnout rychlost nájezdu a při vlastním skoku nebude rušit 
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koně. Kůň - začátečník má jiţ vypracován skokový dynamický 

pohybový stereotyp, ale pouze v niţších rychlostech. Cílem dalšího 

tréninku je tedy tvorba pohybového stereotypu ve vyšší rychlosti. 

Rychlost nájezdu za spolehlivým vodičem postupně zvyšujeme. 

Důsledně dbáme na to, aby rychlost nájezdu na překáţku gradovala 

(„tah na branku“). Chybou je odskočit do cvalu proti překáţce ve 

vysoké rychlosti a s blíţící se překáţkou zpomalovat. To svědčí o tom, 

ţe se kůň s rychlostí nájezdu nevyrovnal a nemá odvahu ji tak rychle 

skočit. Chybou je rovněţ úprk koně proti překáţce, kdy kůň není 

schopen se soustředit na správné místo odskoku a bezhlavě se odrazí 

kdykoliv. To vede k váţným chybám a ztrátě sebevědomí koně.  

V zaměřovacím tréninku před dostihem pak skáčeme proutěnou 

překáţku v dostihovém tempu za vodičem. Kůň, který je dostatečně 

připraven pro svůj první dostih přes proutěné překáţky, jeví znaky 

nejvyšší fáze tvorby skokového dynamického stereotypu – 

automatizace. Před prvním startem musí být začátečník schopen 

absolvovat proutěnou překáţku samostatně.    

Pokud pouţíváme ochranných pomůcek na nohy koně (kamaše), je 

třeba jejich pouţívání zavést uţ v tréninku na dostihové dráze. 

Pouţívání kamaší na předních končetinách sice skýtá ochranu šlach, ale 

i určitá rizika s jejich pouţitím. Je lépe naučit koně co nejlépe skákat. 

Pokud jde o pouţívání kamaší na zadních nohou, jsou nutností 

především při překonávání stříhaných ţivých plotů. Ostré konce 

zastřiţených větví totiţ mohou pořezat kůţi na zadních končetinách.   

Pokud má kůň debutovat ve steeplechase nebo v dostihu cross-country, 

je třeba s koněm nacvičit všechny potřebné profily překáţek (ţivý plot, 

ţivý plot s příkopem, rél, seskok, výskok, vodní příkop apod.) a 

seznámit jej s oranicí. Někteří koně mají v oranici problém se 

zachováním rovnováhy, padnou tzv. na předek a začnou spěchat. To je 

samozřejmě stojí více sil a mohou mít pak problém s přenesením 

rovnováhy dozadu při odskoku na překáţku. 
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9.5. Příprava koně pro různé druhy překážkových dostihů 

Skokové schopnosti a zkušenosti 

O kvalitě překáţkového koně rozhoduje nejen jeho speciální vytrvalost, 

ale i dokonalé skokové schopnosti. Skokové schopnosti koně jsou dány 

jednak genetickými předpoklady (talentem), ale především kvalitou 

skokové přípravy a zkušenostmi koně, které postupně získává 

v dostizích.  

Jsou pozorovatelné rozdíly mezi potomstvem různých plemeníků, coţ 

svědčí o zděděných vlohách. Velká většina anglických plnokrevníků je 

schopna naučit se skákat, s některými však postupuje výcvik pomaleji. 

Rozhodujícím faktorem je kvalita skokového tréninku, z něj vycházející 

připravenost koně do dostihu a následné získávání zkušeností. Pokud 

kůň v tréninku a v dostizích sbírá pozitivní zkušenosti, roste jeho 

jistota, sebevědomí i odvaha. Příkladem mohou být koně, kteří úspěšně 

a ve zdraví absolvovali svůj první start ve Velké pardubické. V další 

sezóně je u nich patrný nárůst skokanské jistoty a sebevědomí. Pokud 

však nároky v dostihu překročí úroveň připravenosti koně, můţe dojít 

k nezvratnému propadu sebevědomí a kůň bude odmítat cokoliv 

přeskočit. Vzhledem k velmi dobré paměti koně se získaná negativní 

zkušenost velmi těţko potlačuje. 

Na základě somatotypu a neurotypu sice můţeme odhadnout, zda budou 

koni více vyhovovat dostihy přes proutěné překáţky, steeplechase nebo 

cross-country, ale o jeho konečném zařazení rozhodne soubor jeho 

dostihových vlastností. Skutečností je, ţe v dostizích přes proutěné 

překáţky i v rychlostních steeplechase se více projevuje výše dostihové 

třídy. V dostizích cross-country se více zúročí kvalitní skoková 

příprava, konstituční odolnost i odvaha koně.   

V překáţkových dostizích jsou výsledky svázány se zkušenostmi na 

určitém druhu překáţek, coţ lze dokumentovat na výsledcích koně 

Masini na italských závodištích, na podobné dráze v Bratislavě 

v kontrastu s jeho výsledky v pardubické cross-country. Význam 

získaných zkušeností potvrzuje i příklad klisny Registana nebo i jiných 

koní, kteří získali na začátku své kariéry zkušenosti s pardubickou 
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dráhou a v pozdějším věku neměli problémy se na tuto dráhu úspěšně 

vracet.  

 

Distanční schopnosti překážkových koní 

Při sledování překáţkových dostihů zjistíme, ţe i v této disciplíně 

existují rozdíly v distančních schopnostech koní. Ačkoliv se nejedná o 

oficiální rozdělení překáţkových dostihů, můţeme zaznamenat různý 

rychlostní průběh podle jejich vzdálenosti. V překáţkových dostizích do 

vzdálenosti 3 400 m se taktika podřizuje rychlosti, dostihy od 3 400 m 

do 4 000 m mívají různý průběh, ale i zde je rychlost rozhodujícím 

faktorem, teprve v dostizích od 4 000 do 5 000 m se uplatňuje více 

vyčkávací taktika, i kdyţ i na této vzdálenosti je v moţnostech koně 

vyhrát stylem start – cíl. Nicméně se zdá, ţe pro „tempaře“ je 

vzdálenost 5 000 m metou, kdy končí se silami. V dostizích nad 5 000 

m jiţ rozhoduje taktika a rozloţení sil. V překáţkových dostizích se 

nesledují mezičasy a je tedy na trenérovi, aby sám vyhodnotil rychlostní 

průběh dostihu. 

Podobně jako u rovinových koní se na distančních schopnostech koně 

v překáţkových dostizích nejvíce projevují takové dostihové vlastnosti 

jako vytrvalost, ale především psychická odolnost a s ní spojená 

ovladatelnost koně. Volba taktiky v překáţkovém dostihu bude 

vycházet ze schopnosti či neschopnosti koně v závěru zrychlit 

(„tempař“ versus kůň se „speedem“) a z jeho bojovnosti. 

Na rozdíl od rovinových koní se distanční schopnosti u překáţkových 

koní mohou měnit v závislosti na čase. Vytrvalost je vlastnost, kterou 

lze tréninkem nejvíce rozvinout, ale jde o proces, který trvá několik let. 

Z praktických zkušeností lze zobecnit, ţe čtyřletý kůň by neměl 

zúčastňovat dostihů nad 4 000 m, pětiletý nad 5 000 m a šestiletý nad 6 

000 m. Velká pardubická (6 900 m) byla v minulosti a po letech je dnes 

znovu otevřena pro šestileté koně a někteří ji dokázali i vyhrát. 

Argumentem pro znovuotevření Velké pardubické pro šestileté koně 

byla Velká národní v Liverpoolu, která byla v minulosti rovněţ 

zpřístupněna šestiletým koním. Stalo se tak v souvislosti s masivním 

importem francouzských koní na ostrovy. Ve Francii na rozdíl od Velké 
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Británie jsou totiţ zařazováni koně do překáţkových dostihů koně jiţ ve 

věku tří let a tvrdá selekce probíhá ve věku čtyř let. Na druhé straně 

však ve Francii najdeme v překáţkových dostizích podstatně méně 

starších koní. Ve Velké Británii je četnost starších koní v překáţkových 

dostizích vyšší, protoţe systém přípravy je pozvolnější. Lze vysledovat 

přímou úměru mezi délkou etapy růstu výkonnosti a následně délkou 

etapy stabilizace výkonnosti. Příprava do vrcholných překáţkových 

dostihů (zvláště technicky náročných cross-country) je dlouhodobá 

záleţitost, měli bychom mít tedy zájem přípravu neuspěchat, udrţet 

koně zdravého, aby etapa stabilizace výkonnosti trvala co nejdéle a aby 

nám kůň vloţenou práci dlouho vracel ve svých výsledcích a mohl 

závodit do vyššího věku. 

 

Trénink koně pro dostih přes proutěné překážky 

Nácvik skoku přes proutěnou překáţku byl obsahem předchozí kapitoly. 

V ostatních parametrech se tento trénink neliší od tréninku rovinového 

koně – vytrvalce, včetně pouţívání krátkých rychlých prací o intenzitě 

90–100 % na vzdálenost 400-500 metrů na bourání rychlostní bariéry. 

Ve skokovém tréninku starších zkušených koní nemá význam zařazovat 

vysoký počet menších překáţek, protoţe dynamický pohybový 

stereotyp je jiţ vytvořen. Upřednostňujeme menší počet skoků přes 

dostihovou proutěnou překáţku v tempu dostihu. 

 

Trénink koně pro rychlostní steeplechase 

V přípravném období se věnujeme především objemovému tréninku na 

další rozvoj aerobní kapacity organismu. Zvláště čtyřletí koně (i starší 

koně, kteří jsou v překáţkové přípravě první rok) se musejí oproti 

dřívějšímu rovinovému tréninku vyrovnat s velkým nárůstem objemu a 

tímto tréninkem zocelit. Objemový trénink koně pro překáţkové dostihy 

je extrémně náročný na spotřebu energie, zatíţení kardiovaskulárního, 

dýchacího a pohybového aparátu (lokální únava svalů, kloubů, šlach a 

vazů). Proto je třeba dopřát koni dostatek času na zotavení mezi 

jednotlivými tréninkovými zátěţemi. Tento trénink nelze uspěchat a 

jakékoliv urychlování (forsírování) má za následek zdravotní 
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poškození. V závěru objemového tréninku by mělo být dosaţeno 

dvojnásobku délky dostihu ve cvalu o rychlosti 50 % maxima. 

V přípravném období je zahrnut skokový trénink, takţe v součtu všech 

poţadavků je příprava do překáţkových dostihů pro mladého koně 

velmi náročná. Po ukončení kvantitativního tréninku by mělo 

následovat období vyhrazené zotavení a jarnímu přelínání. 

V dalším období kvantitativního tréninku dále rozvíjíme aerobní 

kapacitu organismu zátěţemi o intenzitě 50–70 % maxima, přičemţ 

jeden úsek práce by neměl překročit polovinu délky dostihu. Pouţíváme 

metodu intervalového nebo střídavého tréninku. I zde je nutno 

respektovat vztah mezi rychlostí a objemem, tzn. delší práce je 

pomalejší, kratší rychlejší. Vyhýbáme se stereotypnímu tréninku, který 

je příčinou neţádoucí rychlostní bariéry. Vzhledem k tomu, ţe 

steeplechase (ale i siepi v italských dostizích) se v dnešní době běţně 

běhají v tempech nad 800 m/min (nad 80 % maxima), nevystačíme 

v tréninku steeplera s intenzitou 50–70 %, tak jak tomu bylo před 

několika desítkami let. Je třeba jeho trénovanost posunout dále a 

pouţívat zátěţí o intenzitě 70–90 % maxima v objemu do 2 minut, coţ 

jsou zátěţe pouţívané u rovinových vytrvalců. Skokový trénink v tomto 

období zaměřujeme na absolvování stejných profilů, jako čekají koně 

v dostihu a ve stejném tempu. Jde o dosaţení fáze automatizace skoku 

ve vysoké rychlosti s minimálním vlivem jezdce. V závěru dostihu musí 

vyjíţděný a unavený kůň často sám najít místo odrazu. 

Na závěr období kvalitativního tréninku můţeme otestovat koně v 

„domácím dostih“ s překáţkami o intenzitě 70-80 % na vzdálenost 

dostihu (v předstihu 4 týdnů). V následném zaměřovacím tréninku 

pouţíváme podněty na bourání rychlostní bariéry a rozvoj rychlosti 

stejně jako u rovinových koní. Vzhledem k tomu, ţe se u překáţkového 

koně nevyţaduje taková adaptace k vysoké hladině laktátu jako např. u 

sprintera, je lépe k bourání rychlostní bariéry pouţít zátěţe o rychlosti 

90–100 % maxima na kratší vzdálenost (do 500 m). 

Při výběru vhodného dostihu pro překáţkového koně musíme brát 

v úvahu nejen úroveň jeho výkonnosti, ale především úroveň jeho 

skokových zkušeností. Opět platí pravidlo o postupu od jednoduššího 
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ke sloţitějšímu. Musíme znát profily překáţek v plánovaném dostihu a 

nároky na koně zvyšovat postupně. V dalším tréninku se zaměříme na 

odstranění případných nedostatků ve skokovém projevu.  

 

Trénink koně pro cross-country 

Ve srovnání s tréninkem koně pro rychlostní steeplechase nepotřebuje 

kůň v cross-country tolik rychlosti (tempa dostihů jsou obecně niţší), 

ale více vytrvalostní síly (oranice). Dalším významným rozdílem je 

různorodost překáţek: ţivé ploty, ţivé ploty s příkopem, suché a vodní 

příkopy, pevné rély, překáţky s niţším a vyšším doskokem, valy, 

kombinace překáţek. Je třeba v tréninku koně obeznámit s těmito 

profily. Dalším významným rozdílem je častá změna směru a tempa 

v dostihu, přechody z trávy do oranice a naopak. To vyţaduje od koně 

vyšší míru ovladatelnosti, rovnováhy i schopnosti se shromáţdit a 

podsadit. K tomuto projeţdění je nezbytná zařadit do tréninku 

jízdárenskou práci. Do tréninku zařadíme i nácvik cvalu v oranici, 

protoţe někteří koně mohou mít problém dosáhnout v oranici 

rovnováhy, „padají na předek“ a příliš spěchají. To je stojí spoustu sil a 

negativně se projeví na výsledku.   

 

9.6. Příprava koně pro různá překážková závodiště 

Filozofie překonávání překážek 

V evropském kontextu můţeme zaznamenat dvě rozdílné koncepce 

v konstrukci překáţek a ve způsobu  jejich překonávání. Tyto rozdíly 

pak mají vliv na dostihový sed jezdců, na způsob jízdy i na způsob 

přípravy koní do dostihů. V podstatě můţeme zaznamenat dvě 

koncepce – anglickou a francouzskou. 

Anglické pojetí překáţkového sportu stojí na tom, ţe kůň musí 

přeskočit to, co vidí. Překáţky pro steeplechase jsou budovány 

z lisovaného proutí, jsou relativně pevné a nedají se „pročesat“. 

Takovou překáţku musí kůň přeskočit, hrubá chyba znamená pád. 

V dostizích proto občas vidíme, ţe kůň je po první menší chybě na 

překáţce zadrţen a v dostihu nepokračuje. Dostihové dráhy jsou velmi 

často umístěny na zvlněném terénu, kde se koně a jezdci musejí 
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vyrovnávat s klesáním i stoupáním. Například v Cheltenhamu vede 

poslední fáze dostihu před poslední zatáčkou z kopce, coţ ve finiši 

klade vysoké nároky na skokovou jistotu. Po poslední zatáčce pak dráha 

prudce stoupá, coţ zase klade nároky na sílu, vytrvalost a především 

bojovnost koně. Povrch drah je obecně velmi měkký, takţe do popředí 

se dostává uplatnění vytrvalosti a síly. Kursy dostihů jsou vedeny 

z našeho pohledu poněkud monotónně po oválech na „jednu ruku“. 

Charakteru anglických závodišť odpovídá i dostihový sed ostrovních 

jezdců. Překáţkoví jezdci pouţívají delší třmeny, aby změnou 

rovnováhy dokázali koně ovládat. Délka otěţí je co největší, aby kůň 

mohl neomezeně skákat. Delší třmeny umoţňují anglickým jezdům 

pouţit holeně a kotníky k razantnímu vyjetí koně ve finiši tzv. 

„rozkopáním“. Tento styl rozhodně není líbivý, ale je nesmírně účinný.   

Francouzské pojetí překáţkového sportu vytváří pro diváky atraktivní 

mohutné překáţky, které jsou však konstruovány tak, aby je kůň mohl 

částečně „promést“. Dostihové dráhy mají nejčastěji charakter oválu 

s diagonálami, kde se mění směr dostihu, dráhy jsou převáţně na 

rovinatém terénu. Francouzští jezdci pouţívají velmi krátké třmeny, aby 

nemohli zachytit nohama o proutí. Jsou to artisté na koňském hřbetě. 

Tento sed však omezuje jejich moţnost podporovat koně při nájezdu na 

překáţku. Proto je příprava francouzských překáţkových koní zaměřena 

na jejich dokonalou skokovou průpravu (automatizaci) s minimálním 

vlivem jezdce. Technika jízdy ve finiši je stejná jako u rovinových 

jezdců. Podobná konstrukce překáţek jako ve Francii je téţ v Itálii a 

Německu. 

Konstrukce překáţek u nás (s výjimkou z Anglie převzatých 

„klasických“ steeplechase) je podobná francouzskému pojetí, kdy 

překáţky lze „promést“. Dominantní vliv na naše překáţkové dostihy 

má však tradice Velké pardubické a z ní vyplývající některé zvláštnosti. 

Jednak je to kombinace ţivého plotu a příkopu za ním, kterou naši 

překáţkoví koně znají, ale ve světě není obvyklá. Jednak sloţitě vedené 

kursy s častými změnami směru a tempa, coţ vyústilo ve způsob vedení 

koní na kratších otěţích.  
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Můţeme najít ještě další rozdíly v konstrukci překáţek: proutěné 

překáţky v Anglii jsou konstruovány z lehkých rámů vypleteného 

proutím. Jejich horní šířka se podobá našim nebo německým proutěným 

překáţkám. Francouzské „hayes“ i italské „siepi“, které by měly podle 

naší terminologie patřit do kategorie proutěných překáţek, se však 

svými rozměry spíše podobají našim překáţkám v „klasické“ 

steeplechase. Ještě větší různorodost najdeme u překáţek na tratích pro 

cross-country. 

 

Zvláštnosti Velké pardubické 

Velká pardubická je extrémně dlouhý (6900 m) a extrémně různorodý 

dostih. Různorodost spočívá nejen v celé škále různých překáţek, ale i 

ve střídání travnatých úseků a oranice a v častých prudkých obratech a 

změnách tempa. Velký Taxis je svými rozměry překáţkou na hranici 

koňských moţností, široký příkop se nachází (ve světě neobvykle) za 

ţivým plotem, takţe jej kůň v okamţiku odrazu nevidí. Pro svou 

obtíţnost se tato překáţka skáče jen jedenkrát v roce ve Velké 

pardubické, coţ je světový unikát. Z toho všeho vyplývají vysoké 

nároky na psychiku jezdce. Pro zahraniční jezdce je náročné 

zapamatovat si poměrně sloţitý kurs dostihu. V poslední době se 

nesporně zvýšila kvalita překáţkových koní i jejich přípravy, coţ 

dokumentují dosahované časy v tomto dostihu.  

Zvláštnosti Velké pardubické je moţno nejlépe dokumentovat na popisu 

jejího průběhu, kde můţeme rozlišit několik fází. Cílem úvodní fáze 

dostihu je vyrovnat se s nejtěţší překáţkou na trati – Velkým 

Taxisovým příkopem. Pokud nastupuje na start početné pole koní, 

odbývá se start ze dvou řad. Jiţ v této fázi by měl mít jezdec jasno, ve 

které vlně hodlá absolvovat Velký Taxisův příkop. Musí vycházet nejen 

ze své pozice na startu dané startovním číslem, ale i z vlastností svého 

koně. Tedy z jeho schopnosti dostat se po startu „rychle na nohy“ a 

z jeho skokanské zkušenosti. První překáţka je relativně blízko po 

startu, coţ vyţaduje od počátku plné soustředění koně i jezdce. Na 

překáţce číslo 2 – Ţivý plot s příkopem se pole koní tlačí na pravou 

stranu, protoţe za ní následuje pravotočivý oblouk. V této situaci můţe 
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dojít ke skrumáţím. Rovněţ překáţku číslo 3 – Malý vodní příkop 

absolvují koně v její pravé polovině a pole koní se tak formuje do 

několika sledů. Čtvrtou překáţkou v kursu dostihu je Velký Taxisův 

příkop, který se sestává z ţivého plotu 150 cm vysokého a 150 cm 

širokého, za ním se nachází příkop 500 cm široký. Na překonání 

překáţky o celkové šířce 750 cm musí mít kůň dostatečnou nájezdovou 

rychlost, která mu ve spojení s odrazovou silou umoţní provést a ustát 

devítimetrový skok. Nízká nájezdová rychlost nedovolí koni doletět za 

hranu příkopu, příliš vysoká rychlost činí naopak koním problémy při 

doskoku. Pro optimální nájezd je třeba po absolvování předcházející 

překáţky vystupňovat rychlost nad 800 m/min. Po zatočení mezi 

„křídla“ Taxisova příkopu pak udrţovat rychlost a přímý směr nájezdu, 

přitom dosáhnout přenesení rovnováhy koně na zadní nohy ke zvýšení 

jeho odrazové síly. Ve fázi nájezdu bývá pole koní početné a existují 

určitá pravidla, která jsou prevencí proti hromadnému pádu v důsledku 

chyby některého z koní. Nájezd na Velký Taxisův příkop je v mírné 

pravotočivé zatáčce, takţe skupina koní, která absolvuje předcházející 

překáţku (číslo 3 - Malý vodní příkop) na předních pozicích, míří 

nejkratším směrem podél pravého „křídla“ na pravou polovinu průčelí. 

V této skupině musí být na čele koně, kteří udají odpovídající tempo 

nájezdu. Druhá vlna koní zatáčí větším poloměrem, tím trochu zaostává 

a získává odstup (i přehled) od první vlny a míří na střed průčelí. Třetí 

vlna koní zatáčí největším poloměrem, rovná se do přímého směru 

podle levého „křídla“ a s odstupem najíţdí na levou polovinu průčelí 

překáţky. Ţádný kůň nesmí při nájezdu měnit směr (kličkovat), neboť 

tím způsobí dominový efekt a vyvede ze směru a tempa koně za ním. 

Pro lepší orientaci jezdců k udrţení přímého směru jsou v tomto místě 

zvýrazněny vyválením travnaté pruhy. Kaţdý kůň musí být veden 

kolmo proti překáţce. Velký Taxis stojí šikmo ve vztahu k následující 

překáţce, takţe jezdec nesmí mířit na ni, ale vpravo směrem na lesík. 

Pro lepší orientaci koní je hrana příkopu zvýrazněna pískovým pruhem. 

Jezdec nesmí najíţdět v těsném závěsu za jiným koněm, protoţe kůň 

před ním můţe mít při doskoku časovou prodlevu a mohl by do něj 

narazit. Rovněţ nesmí vést svého koně o polovinu délky zpět vedle 
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jiného koně, protoţe riskuje, ţe se jeho kůň odrazí společně s prvním 

koněm a tedy předčasně. Rovněţ musí počítat s tím, ţe kůň jdoucí před 

ním v jiné stopě, se můţe při pádu převalit do strany do jeho stopy.  

Druhá fáze dostihu začíná po absolvování Velkého Taxisova příkopu, 

kdy dojde před následující překáţkou číslo 5 – Irská lavice k prudkému 

sníţení rychlosti. Po absolvování tohoto valu následuje první úsek 

v oranici a pole koní se formuje do zástupu před překáţkou číslo 6 – 

Popkovickým skokem. Na doskoku této překáţky zatáčejí koně prudce 

vpravo, takţe můţe dojít ke křiţování koňmi z levé strany. Pole koní 

mizí divákům poprvé za lesíkem. Následující překáţka číslo 7 – 

Francouzský skok je náročná především svou šířkou, ale i nájezdem 

z oranice. V nájezdu zde také mohou překáţet volně pobíhající koně, 

kteří ztratili své jezdce na předchozích překáţkách. V další fázi jdou 

koně oranicí a obvykle následuje zklidnění tempa, kdy koně 

kompenzují kyslíkový dluh z úvodu dostihu. Z pohledu tribun vyjede 

pole koní zpoza lesa. Překáţky číslo 8 a 9 – Malé zahrádky jsou 

dvojskokem s relativně krátkou vzdáleností mezi překáţkami a činí 

problémy spíše zahraničním účastníkům. Po dalším úseku oranice 

následuje mírný obrat vpravo na překáţku číslo 10 – Anglický skok s 

nepříjemně utopeným odskokem a niţším doskokem. Následuje delší 

travnatý úsek po tzv. „náměstí“, který se v minulosti jezdil 

v pomalejším tempu. V této fázi koně dorovnávají kyslíkový dluh a 

dostávají se do setrvalého stavu (pravidelný hluboký dech, který 

umoţňuje plně krýt potřebu kyslíku). V posledních letech (i zásluhou 

zahraničních koní a jezdců) se však i v tomto úseku udrţuje strojově 

rychlé tempo, coţ rezultuje v rekordně rychlé časy dostihu v posledních 

letech. Následující sekvence překáţek 10 – 11 – 12 – 13 se skládá z 

ţivého plotu s příkopem, ţivého plotu, ţivého plotu s niţším doskokem 

a dalšího ţivého plotu. Pole koní absolvuje obrat na levou a pravou 

ruku, vystřídá oranici a trávnatý úsek. Následuje prudký obrat vpravo 

z trávnaté dráhy do oranice na další sekvenci překáţek číslo 14 – 15 – 

16, která je charakteristická pro cross-country: dvojbradlí, drop s niţším 

doskokem, kamenná zeď. Koně přitom opět absolvují dva oblouky a 

přechody z oranice na travnatý úsek a zpět do oranice. 
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Následuje třetí fáze dostihu, kdy se na travnatém povrchu začíná dostih 

zrychlovat. Na koně čeká dvojice vodních příkopů: číslo 17 – Hadí 

příkop s niţším doskokem, číslo 18 – Velký vodní příkop bez 

označeného odskoku. Po překáţce číslo 19 – Malý Taxis následuje opět 

delší úsek oranice s kombinací číslo 20 a 21 – Velké zahrádky, pole 

koní mizí podruhé za lesem a oranicí míří na poměrně snadnou 

překáţku číslo 22 – Suchý příkop. Pak koně zatočí doleva a po travnaté 

dráze vybíhají z lesa, pro diváky nastává rozhodující část dostihu. Koně 

absolvují proutěnou překáţku číslo 23, v levém rohu závodiště ţivý plot 

číslo 24 a po prudkém obratu vlevo náročnou překáţku číslo 25 – Velký 

anglický skok s vyšším doskokem. Po něm se „tempaři“ pokoušejí o 

trhák, absolvují poměrně snadnou překáţku číslo 26 – Suchý příkop 

s břevny a po opětovném přechodu do oranice se snaţí uniknout 

pronásledovatelům v nájezdu na poslední těţkou překáţku číslo 27 – 

Havlův skok (ţivý plot s příkopem).  

Následuje poslední úsek oranice a vyběhnutí na travnatý ovál do 

závěrečné fáze dostihu s třemi překáţkami anglického typu. Zde si 

zlepšují pozici koně obdařeni „speedem“ a bojovností. Rozhoduje se o 

výsledku dostihu. Velká pardubická vyţaduje od jezdce a koně trvalé 

soustředění v celém průběhu dostihu. Nejen proto, ţe dvojice můţe 

sama chybovat, ale můţe doplatit na chybu soupeře. Do potíţí můţe 

přivést dvojici i volný kůň bez jezdce. Pozornost je třeba věnovat i 

hloubce a kvalitě oranice, která je proměnlivá, po dešti jsou na 

některých místech hluboké kaluţe. V takto dlouhém dostihu je nesmírně 

důleţité správné zhodnocení tempa, v jakém se dostih vyvíjí, 

přizpůsobení pozice tomuto vývoji, volba optimální stopy a správné 

rozloţení sil koně. 

 

Specifické požadavky na koně na různých závodištích 

V překáţkových dostizích se musí kůň při startu na různých závodištích 

vyrovnat s více odlišnostmi neţ kůň rovinový. Tyto rozdíly jsou 

samozřejmě ještě výraznější při startu v zahraničí. Pokud neodhadneme 

dobře náročnost zahraničního startu, riskujeme v rovinovém dostihu 
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špatné umístění, v překáţkovém dostihu však můţe mít špatný odhad 

moţností našeho koně fatální následky.  

Kůň trénovaný na kontinentu můţe mít problém dokonale respektovat 

nepropustné anglické překáţky. Ale i u anglických koní, kteří startovali 

v naší Velké pardubické, pozorujeme, ţe v důsledku své výchovy 

skákali příliš vysoko, točné body objíţděli vedeni na dlouhých otěţích 

příliš zeširoka a obtíţně se vyrovnávali s pro ně krátkou vzdáleností 

mezi „zahrádkami“.  

Je zřejmé, ţe kaţdá dostihová země, kaţdá dostihová dráha má své 

zvláštnosti a svým způsobem tato různorodost brání v širším rozvoji 

mezinárodních startů. Pokud chceme s překáţkovým koněm startovat 

v zahraničí, je třeba se s těmito specifiky seznámit, analyzovat je a 

přizpůsobit jim trénink a výběr přípravných dostihů. Nelze rovněţ 

očekávat, ţe se kůň na neznámé dráze prosadí hned v prvním startu. I 

on musí získat zkušenosti. 

 

Jezdecká technika a taktika z pohledu fyziologie zátěže 

Při posuzování jezdecké techniky z pohledu fyziologie zátěţe se 

zaměříme na vztah těţiště těla koně a jezdce a jejich souhru s ohledem 

na dynamický pohybový stereotyp ve cvalu a při skoku, dále pak na vliv 

techniky jízdy na aerobní výkon koně. 

Dostihový sed jezdce je ovlivněn především délkou třmenů a existuje 

několik stylů. Pro všechny však platí zásada o udrţení souladu mezi 

těţištěm těla jezdce a koně. Jezdec v dostihovém sedu má omezený 

kontakt s koňským tělem a ve srovnání se sportovním jezdcem omezené 

moţnosti v působení holení a sedu. Nicméně i zde platí, ţe 

nejdůleţitější pomůckou v ovládání koně je působení váhy. Tato váha 

se u dostihového sedu málokdy promítne v podobě plného sedu jako u 

sportovního jeţdění, ale má své moţnosti. Dostihový jezdec má díky 

krátkým třemenům své těţiště umístěno vysoko nad těţištěm koně. Má 

tedy velký prostor pro posun svého těţiště ve směru předozadním, ve 

vychýlení do strany a ve změně výšky těţiště.  

Vysoká poloha těţiště jezdce je charakteristická vodorovnou polohou 

páteře, balancí nad těţištěm koně a podchycováním cvalových skoků 
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koně pohybem jezdcových kolen. Tato souhra umoţní koni uvolněný 

cvalový skok na dlouhé otěţi (dokonale uplatňuje dynamický pohybový 

stereotyp ve cvalu). Kůň hluboce dýchá a dlouze cválá v setrvalém 

stavu (v aerobním reţimu) s minimální spotřebou energie. Tento stav je 

charakteristický pro počáteční fázi dostihu. Jakákoliv zádrţ nebo 

pobídka, změna tempa nebo pozice v průběhu dostihu, jakýkoliv podnět 

dráţdící nervovou soustavu se promítne ve zvýšení tepové frekvence a 

přechodu z aerobního reţimu (kdy se energie vyuţívá nejvíce efektivně) 

do reţimu anaerobního (kdy se energie vyuţívá nejméně efektivně, 

rychle se spotřebovává a navíc se tvoří kyselina mléčná). Můţeme tuto 

situaci přirovnat k jízdě autem, kdy při jízdním stylu brzda – plyn má 

motor nejvyšší spotřebu a my přitom máme v nádrţi jen několik 

decilitrů benzínu. Kůň, který se v průběhu dostihu pohybuje 

v úsporném aerobním reţimu, má největší zásobu energie pro finální 

akceleraci. 

S blíţícím se závěrem dostihu se těţiště jezdcova těla sniţuje, dojde 

k přiblíţení zadní partie jezdcova těla k sedlu, váha jezdce se na ose 

hlava – páteř – pánev – stehenní kosti rytmickým pohybem promítá do 

působení kolen na kohoutku koně a společně s mírným posunem těţiště 

dozadu působí jako pobídka k postupnému prodluţování cvalového 

skoku a mobilizaci koně. Rychlý přechod ze stavu, kdy je kůň drţen na 

otěţi a po zatočení do cílové roviny prudce vyjíţděn, je chybou. Kůň 

nedokáţe tak rychle změnit své těţiště, jezdec ho tzv. „přerajtuje“ 

(předběhne těţiště koně) a výsledkem je zvýšení frekvence cvalových 

skoků, ale nikoliv jejich prodlouţení. S krátkým a frekventovaným 

cvalovým skokem souvisí krátké, frekventované a povrchní dýchání 

s vysokým podílem mrtvého plicního prostoru a s omezeným příjmem 

kyslíku. 

Při pouţití bičíku jsme někdy svědky vychýlení těţiště jezdcova těla na 

opačnou stranu, neţ z jaké pouţívá pobídku bičíkem. Kůň je nucen 

reagovat na tuto změnu těţiště pohybem do strany a bočí nejen pod 

údery bičíku, ale i proto aby podchytil vychýlené těţiště jezdce. 

Popsaným způsobem sníţením těţiště a jeho mírným posunem dozadu 

dosáhne jezdec změny těţiště koně a jeho podsazení, coţ je důleţité 
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nejen při vyjíţdění oblouku, ale především před odrazem při skoku přes 

překáţku. Stejně tak můţe jezdec rytmickým pohybem promítnutým do 

působení kolen na kohoutku pobízet koně před překáţkou. Při potřebě 

důraznější pobídky dosedne aţ do sedla. Posunu těţiště dozadu však 

není moţný, pokud jezdec drţí otěţe příliš krátce. 

Dostatečná délka otěţí je nesmírně důleţitá pro uplatnění dokonalého 

pohybového stereotypu při skoku přes překáţku. Je rovněţ podmínkou 

pro zachování nezávislosti ruky a sedu, která se tak zdůrazňuje ve 

sportovním jeţdění a má rozhodně platnost i v dostihovém sportu. 

Dostihový jezdec při odrazu koně před překáţkou podchytává zvednutí 

koňského kohoutku pohybem svých kolem proti ramenům, přičemţ 

zadní partie jezdcova těla se nezvedá (někdy se i sníţí k sedlu) a hlava 

jezdce zůstává v relativně stejné pozici proti hřbetu koně. V součinnosti 

s dlouhou otěţí umoţni tento styl vyklenutí koňského hřbetu a krku a 

dokonalé provedení skoku. U našich jezdů často viděná krátká otěţ 

nedovolí koni hřbet vyklenout, výsledkem je prohnutý hřbet koně, 

spuštěné přední a zadní nohy, zpomalení předku koně při doskoku a 

zašlápnutí předních nohou zadními. 

Vedení koně na dlouhých otěţích má ještě jeden aspekt, který můţeme 

zaznamenat při sledování anglických překáţkových dostihů. Kůň 

vedený na delší otěţi má šanci před překáţkou korigovat místo odrazu 

tím, ţe nepatrně vyhne a tím získá prostor pro odraz, pokud by jinak 

přišel k překáţce nebezpečně blízko. U nás je tento manévr povaţován 

mylně za chybu. Jenţe koně vedení na krátkých otěţích nemají šanci 

uhnout do strany a korigovat místo odrazu. Výsledkem je zakopnutí o 

překáţku a nebezpečný pád. V našich dostizích můţeme být rovněţ 

svědky toho, jak jezdec posunutý před těţiště tahá koně za hubu ve 

snaze vytočit zatáčku. K procválání zatáčky však kůň potřebuje přenést 

své těţiště na zadní nohy. Nelze neţ zopakovat, ţe k ovládání koně je 

třeba pouţít působení jezdcovy váhy ke změně těţiště koňského těla a 

nikoliv tahání za otěţe.  

Při posuzování jezdecké taktiky z pohledu fyziologie je třeba zmínit 

především odhad tempa dostihu. V „přepáleném“ dostihu, kdy je 

počáteční tempo dostihu s ohledem na jeho délku a půdní podmínky 
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příliš rychlé, jdou koně na špici dostihu v čistě anaerobním reţimu, 

který je spojen s vysokou tvorbou kyseliny mléčné. Je tedy vysoce 

pravděpodobné, ţe koně na špici „vytuhnou“. Vysoká hladina kyseliny 

mléčné se nahromadí ve svalech (způsobí jejich ztuhnutí), zabrání 

dalšímu vyuţití energie a koně dramaticky zpomalí. Tím otevřou šanci 

pro koně pohybující se na zadních pozicích. V překáţkových dostizích 

je takový průběh nebezpečný i v dalších dvou ohledech. Jednak 

přehnaná rychlost nedovolí koním uplatnit naučený dynamický 

pohybový stereotyp při skoku, coţ můţe vést k váţným chybám. Jednak 

vysoká hladina kyseliny mléčné negativně ovlivňuje smyslové vnímání 

koně, coţ můţe vést v závěru dostihu rovněţ k závaţným chybám na 

překáţkách. 

Podle výše uvedených fyziologických zákonitostí je rovněţ taktickou 

chybou, kdyţ jezdec příliš rychle dohání ztrátu, kterou kůň utrpěl třeba 

pozdním odskočením ze startovacích boxů nebo zdrţením na překáţce.  

Naopak ve „falešném“ dostihu, kdy se první polovina vytrvaleckého 

dostihu odbývá ve velmi pomalém tempu, je jasné, ţe se všichni koně 

pohybují v převáţně aerobním reţimu a o konečném výsledku bude 

v závěru dostihu rozhodovat dispozice pro rychlost nikoliv pro 

vytrvalost. Cílem vytrvaleckých dostihů je prověrka maximální aerobní 

kapacity koně (vytrvalostní rychlostní či rychlostní vytrvalosti). Ta se 

však projeví jen v dostihu s přiměřeně rychlým tempem. 

V překáţkových dostizích má „falešný“ průběh dostihu ještě další dva 

aspekty. V nepřiměřeně pomalém dostihu jsou koně příliš drţeni za 

otěţe i při překonávání překáţek, coţ vede k jiţ výše uvedeným 

chybám a ztrátě jejich skokové jistoty. V rychlém závěru dostihu pak 

přehnaná rychlost nedovolí koním uplatnit naučený dynamický 

pohybový stereotyp při skoku a můţe dojít k dalším váţným chybám. 
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9.7. Materiální podmínky pro trénink dostihových koní 

Tréninková střediska   

Tréninková střediska mohou být umístněna na závodištích nebo mimo 

ně. Výhodou střediska na závodišti bývá lepší pracovní dráha, 

nevýhodou omezená moţnost tréninku v okolním terénu. V zahraničí 

jsou často vybudována rozsáhlá tréninková střediska s širokými 

moţnostmi pouţití pracovních drah i okolního terénu. Rozdíly, které se 

promítají do způsobu tréninku, jsou v jejich terénním profilu. Ve 

Francii jsou umístěna na rovině, v Anglii na zvlněném terénu. V našich 

podmínkách jsou koně připravováni jednak na závodištích, jednak 

v tréninkových střediscích v rozličném terénu. Naší zvláštností jsou 

tréninková střediska umístěná v podhorském terénu. 

 

Vybavení tréninkového střediska 

Ve vybavení tréninkových středisek jsou v našich podmínkách velmi 

velké rozdíly, které limitují moţnost přípravy koní. Součástí kaţdého 

střediska jsou stáje, sklady jadrných a objemných krmiv a steliv. Jejich 

velikost je dána i kvalitou zásobovacích sluţeb. Kaţdé středisko se musí 

nějakým způsobem vyrovnat s likvidací mrvy, buď vlastním hnojištěm, 

nebo formou sluţeb jiného farmáře. Pro vlastní trénink koní jsou 

potřebné klusové dráhy v otevřeném terénu nebo v zahraničí i kryté a 

zavlaţované. Rozhodující vliv na kvalitu tréninku dostihových koní má 

počet, délka a kvalita cvalových drah. V nejlépe vybavených střediscích 

jsou k dispozici cvalové dráhy s různým povrchem (tráva, písek, štěpky, 

piliny, speciální povrchy pro celoroční pouţívání). Pro dokonalý stav 

cvalových drah je třeba jejich pravidelná údrţba a zavlaţování. Pro 

trénink překáţkových koní je podmínkou vybudování překáţkových 

drah s různou obtíţností. Pro zajištění bezpečnosti koní je vhodné 

ohrazení tréninkového střediska doplněné brankami a průchody. Pro 

nácvik startu rovinových koní jsou potřebné cvičné startovací boxy. 

Vhodným zařízením, které šetří lidskou práci, je kolotoč. Pro relaxaci 

koní jsou vhodné pískové nebo pastevní výběhy. Vhodnou pomůckou je 

i kruhový výběh pouţitelný jako lonţovací kruh nebo otevřená jízdárna 

s kvalitním povrchem. Krytá jezdecká hala a bazén patří 
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k nadstandardnímu vybavení. V našich podmínkách lze vyuţít i 

přírodních vodních ploch (rybník, řeka). Pro přepravu koní je třeba mít 

k dispozici vlastní dopravníky nebo spoléhat na cizí sluţby. Pro 

snadnější nakládání koní je moţné vybudovat nakládací rampu. 

K provozu tréninkového střediska je třeba zajistit techniku pro 

manipulaci se stelivem, hnojem, údrţbu cvalovek (cambridgské válce, 

brány, smyky, travní sekačky). Vhodným doplňkem je i váha pro koně.  

 

Vybavení stájí 

Součástí stáje jsou stájové boxy. Pokud je mezi řadami boxů stájová 

chodba, musí být dostatečně široká, zvláště v případě, kdy mají koně 

moţnost oknem ve dveřích hledět do chodby. Důleţitou podmínkou pro 

zajištění kvalitního prostředí v koňské stáji je přirozené (průduchy, 

okna, výparníky) nebo nucené větrání (ventilátory) a osvětlení 

(přirozené, umělé i nouzové). Stáj musí mít zajištěn zdroj nezávadné 

pitné vody, která je ze zásobníku rozváděna do tlakových nebo 

plovákových napáječek. V některých stájích se pouţívají vědra, která 

umoţňují kontrolu vypitého mnoţství. V našich podmínkách je často 

potřeba zajistit rozvod vody proti zamrznutí (izolace, stálý oběh, ohřev). 

Součástí stáje musí být i další prostory – přípravna krmiv (vybavená 

mačkačem ovsa, bojlerem na teplou vodu, krmným vozíkem či kbelíky 

na rozvoz) a sedlovnou (uloţení uzdeček, sedel, přikrývek a dalšího 

materiálu). Výhodou je sušárna na sušení promočených oděvů a 

přikrývek. Pro mytí koní je vhodné zřídit mimo vlastní prostor stáje 

mycí box, k jejich usušení i k rehabilitaci solárium. 

Personál stáje musí být vybaven ochrannými pomůckami (přílby, 

ochranné vesty, oblečení a obutí), k dispozici by měl mít sociální 

zařízení, případně šatnu a denní místnost. Uţitečným zařízením je 

výkonná pračka. Stáj musí být vybavena bezpečně uloţeným nářadím 

(vidle, metly, lopaty, kolečka, plachty, čisticí potřeby, k nadstandardu 

patří vysavač a tlakový čistič). K dalšímu zázemí stáje patří kancelář, 

sklad materiálu, případně lékárna či laboratoř. 
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Vybavení stájového boxu 

Optimální velikost boxu je dána půdorysem přibliţně 3 x 3 metry. Ve 

větším boxu je vyšší spotřeba steliva, v menším boxu je zvyšuje riziko, 

ţe si kůň lehne nohama ke stěně boxu a nebude schopen se postavit, 

„zavalí se“. Tomu se dá zabránit při podestýlání slámou zvýšenou 

vrstvou slámy kolem stěn, při stlaní jiným materiálem (piliny, hobliny, 

slaměné granule, řezaný papír apod.) speciální úpravou stěny boxu, na 

které je ve výšce 80 cm dřevěný nebo plastový půlkulatý profil od 

kterého se můţe kůň při zavalení odrazit. Koním, kteří se v menším 

boxu často a rádi válejí přes hřbet a hrozí jim vyšší riziko zavalení, se 

na noc zakládá speciální obřišník s obloukem nad kohoutkem, který 

brání převalení přes hřbet. Podlaha boxu by měla být mechanicky 

odolná, rovná, nikoliv kluzká. V poslední době, kdy rostou náklady na 

stelivo, likvidaci hnoje i lidskou práci, se začínají pouţívat k pokrytí 

podlah gumové plotny. Při této technologii se sniţuje spotřeba steliva i 

lidské práce.    

Krmný ţlab bývá umístěn v rohu boxu tak, aby kůň nebyl při ţrádle 

rušen svým sousedem. Konstrukce ţlabu by měla zabránit vyhazování 

krmiva a měla by umoţnit snadné čistění. U klkajících koní je třeba ţlab 

z boxu odstranit. K napájení je moţno pouţít zavěšená vědra nebo 

automatické napáječky (tlakové nebo plovákové). Někteří koně neumějí 

z napáječky s tlakovým ventilem pít. Tomu je třeba věnovat pozornost u 

koní nově příchozích do stáje. Tlak vody je při pouţití zásobníku na 

vodu minimální, při přímém napojení rozvodu vody na vodovodní síť je 

třeba pouţít redukčního ventilu. 

K dalšímu vybavení boxu patří uvazovací kruh a vazák s bezpečnostní 

karabinou. Vazák se zhotovuje z řetízku nebo lana provlečeného 

gumovou hadicí. To zabraňuje nebezpečnému obtočení vazáku kolem 

spodní čelisti, pokud si kůň s vazákem hraje. Někteří koně mají sklon 

ke klkání o vazák, jsou-li uvázáni. Pro takové případy je moţno pouţít 

celogumový pruţný vazák, který jim nedovolí opřít se o vazák zuby.  

Stěny stájové boxu bývají konstruovány z různého materiálu. Měkké 

dřevo neodolá koňským zubům, zděné nebo betonové stěny jsou 

podstatně odolnější. Stěny z drátěných prvků umoţní lepší proudění 
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vzduchu, ale neposkytují koním soukromí. Konstrukce stěn by měla 

koním poskytovat dostatek klidu především při ţrádle, současně 

moţnost komunikace s ostatními koňmi (vizuálně přes chodbu nebo 

zamříţovaným oknem se sousedem). Někteří koně upřednostňují 

společnost a kontakt se sousedem, jiní vyţadují klid. Někteří si jako 

sousedi nevyhovují. Koně, který vyţaduje klid, umístíme do posledního 

boxu na konci stáje. Pokud máme koně jen v jedné stáji, prostorově 

oddělíme hřebce od klisen a valachů. Dveře boxu musí být dostatečně 

pevné, s bezpečným způsobem zavírání. Z praktického pohledu jsou 

nejvhodnější posunovací dveře, které neomezují průchodnost chodby. 

Podávání sena v zavěšené síti sniţuje jeho spotřebu, případně umoţňuje 

lepší manipulaci při jeho namáčení. Předkládání sena na podlahu boxu 

zaručí koni přirozený postoj při příjmu potravy. Kaţdý box by měl být 

opatřen tabulkou se jménem koně a věšákem pro stájovou ohlávku. 

 

Vliv tréninkových podmínek na způsob tréninku 

Při tréninku na závodišti nebo v tréninkovém středisku poloţenému na 

rovině se objem i intenzita tréninkové zátěţe určí velmi snadno. Objem 

zátěţe je daný délkou dráhy, intenzitu práce stanovíme měřením 

dosaţeného času a výpočtem rychlosti, v případě zkušeného 

pozorovatele odhadem.  

Při tréninku v kopcovitém terénu můţe činit potíţe správné stanovení 

intenzity zátěţe, protoţe vlivem převýšení je intenzita zátěţe při stejné 

rychlosti vţdy vyšší, neţ při stejné rychlosti po rovině. V tomto případě 

musíme spoléhat na vlastní zkušenosti a trenérské sledování (stanovení 

stupně únavy podle frekvence a hloubky dechu, rychlost návratu 

k normálním hodnotám, rozsah pocení či svalové ztuhlosti). Pomůckou 

je i porovnání dosaţeného stupně únavy u jednotlivých koní pracujících 

společně.  

Objektivní údaje o intenzitě zatíţení nám můţe poskytnout 

vyhodnocení údajů ze zařízení, které registruje dosaţenou tepovou 

frekvenci koně společně se záznamem délky trasy, dosaţené rychlosti a 

převýšení. Při hodnocení získaných údajů je třeba zohlednit především 

věk koně a stupeň trénovanosti. Tepová frekvence je rovněţ významně 
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ovlivněna emočními stavy koně, takţe například v klusu nebo při 

rozčilení koně můţe být vyšší neţ při samotné cvalové zátěţi. Při 

hodnocení údajů je třeba se zaměřit na úsek vlastní cvalové práce, kdy 

mizí vliv emoční sloţky a tepová frekvence vypovídá o skutečné 

intenzitě zátěţe. Při opakovaně prováděných měřeních lze porovnáním 

stanovit úroveň trénovanosti. 

Zkušenosti ukazují, ţe při práci v kopcovitém terénu má na dosaţenou 

tepovou frekvenci významný vliv stupeň převýšení, nikoliv jenom 

rychlost. Převýšení dráhy zvyšuje intenzitu zátěţe, klade vysoké nároky 

na svalovou sílu, způsobuje zkrácení cvalového skoku a omezení 

hloubky dechu. Ve srovnání s cvalovou prací po rovině je kůň vystaven 

při stejné rychlosti pohybu vyšší zátěţi při horším zásobení kyslíkem. 

Pracuje ve stavu jakéhosi „přidušení“. Práce do kopce klade vyšší 

nároky na svalovou sílu a svaly nejsou dostatečně zásobeny kyslíkem, 

takţe dojde k přechodu do anaerobního reţimu při niţší rychlosti neţ 

při práci po rovině. Výsledkem je tvorba kyseliny mléčné ve svalech, 

jejich ztuhnutí a bolestivost. Tento způsob tréninku je extrémně náročný 

na svalovou sílu koně a především u mladých koní můţe dojít 

k poškození svalů a k přetrénování. Proto musí být součástí trenérského 

sledování hodnocení svalové ztuhlosti po kaţdé práci, případně 

biochemické vyšetření svalových enzymů. Jestliţe je převýšení cvalové 

dráhy vyšší neţ 50 metrů na 1000 metrů délky, nelze jiţ dosáhnout 

maximální rychlosti ve cvalu. Takové převýšení má v závěru i pověstná 

cvalovka na Warren Hill v Newmarketu nebo i cvalové dráhy 

v tuzemských tréninkových centrech. 

Trénink v kopcích se v českých podmínkách na rozdíl od Anglie často 

odbývá v nepřehledném terénu, který neumoţňuje trenérovi (pokud není 

sám v sedle) sledování celého jeho průběhu. Musí proto spoléhat na 

kvalitu stájového personálu, který se řídí jeho pokyny. Pro přesné 

zadávání pokynů a určení plánovaného tréninkového zatíţení je vhodné 

s pomocí mapy nebo GPS zařízení stanovit jednotlivé tréninkové trasy v 

terénu. Po zhodnocení jejich převýšení můţeme odhadnout jejich 

náročnost pro koně (fyziologickou odezvu) při určité rychlosti. Pouţití 

různých tréninkových tras pak umoţňuje střídání vyššího tréninkového 
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zatíţení a aktivního odpočinku. Dobře stanovená trasa v praxi vyuţívá 

poznatků o superkompenzaci a umoţňuje pouţití různých metod 

tréninku (opakovaná, střídavá, kontinuální). 

V českých podmínkách je mnoho tréninkových středisek situováno do 

podhorských oblastí, kde převýšení terénu dosahuje více neţ sto metrů 

na kilometr trasy. V těchto kopcích se provádí v přípravném období 

objemový trénink v klusu. Výhodou tohoto tréninku je vysoká intenzita 

v nespecifickém pohybu (v klusu) a s ní spojený rozvoj aerobní i 

anaerobní kapacity organismu, přičemţ není zatěţován šlachový aparát 

(povrchový ohýbač). Nevýhodou je oslabení dynamického oblouku 

koně. Kůň při klusu do kopce často prohne hřbet, svaly hřbetu nejsou 

do pohybu aktivně zapojeny a strnou, můţe se projevit jejich 

bolestivost.  Nedostatečné pouţívání hřbetních svalů vede je jejich 

atrofii (úbytku). Nepříznivé důsledky této práce je moţno potlačit 

kvalitní prací na jízdárně, cvalovou prací po rovině nebo do mírného 

kopce, prací do kopců krokem na dlouhé otěţi s vytaţeným krkem, 

případně zabránit prohnutí hřbetu pouţitím pomocných otěţí při 

klusové práci do kopce. Někteří jedinci se slabším hřbetem práci 

v klusu do kopce nasnášejí. Při velkém převýšení kopce můţe dojít na 

kluzkém terénu k poškození přídatné hlavy hlubokého ohýbače.  

Výhodou umístění tréninkového střediska v podhorském terénu je 

moţnost dosaţení vyšší intenzity tréninku, ale i moţnost trénovat na 

větších travnatých plochách v těchto oblastech. V níţinách s vyšší 

intenzitou zemědělské výroby převaţuje orná půda. Pro některé menší 

dostihové stáje, které nemají vlastní cvalovou dráhu, můţe být 

problémem najít vhodné plochy k tréninku. Nevýhodou tréninkových 

středisek v podhorském terénu je dlouhé zimní období a někdy i vysoká 

sněhová pokrývka. 
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9.8. Organizace práce v dostihové stáji 

Organizace provozu stáje 

 Dostihové stáje se liší svou velikostí, která je dána počtem koní 

v tréninku. V našich podmínkách najdeme malé stáje čítající několik 

koní v tréninku i stáje s několika desítkami koní. V zahraničí nejsou 

výjimkou trenérské firmy pečující o více jak sto koní. Velikost stáje 

určuje organisační členění dostihové stáje, specializaci jednotlivých 

profesí i vybavenost tréninkového střediska.  

 Provoz malé stáje s několika koňmi v tréninku nebývá hlavním 

zdrojem příjmů provozovatele, proto si většinu práce obstarává sám 

nebo s pomocí amatérských pomocníků. Provoz stáje s několika 

desítkami koní v tréninku vyţaduje profesionalizaci personálu a 

organisační členění. Provoz stáj řídí trenér, který má k dispozici různý 

počet personálu: stájníky, ošetřovatele, pracovní jezdce, dostihové 

jezdce, obročníka, asistenta, řidiče, účetní apod. Jednotlivé profese 

v našich podmínkách často splývají na rozdíl od zahraničí, kde je 

zavedena větší specializace. Různý je i způsob rozdělení odpovědnosti 

za chod stáje (ošetření koní, pořádek, větrání). Ve větších tréninkových 

komplexech bývá zavedena funkce předáka pro jednotlivé stáje. Jeden 

citát praví: „Trenér je tak dobrý, jak dobrý má personál“. Pracovní 

náplň jednotlivých profesí a individuální odpovědnost se liší případ od 

případu. V našich podmínkách působí trenéři jako samostatní 

podnikatelé nebo jsou zaměstnanci firmy, která stáj provozuje. 

 

Denní režim stáje 

 Začátek a délka pracovní doby se mohou lišit podle místních 

podmínek. Denní reţim musí zahrnovat pravidelnou dobu ranního, 

poledního a večerního krmení, kontrolu zdravotního stavu koní (v 

Anglii se ráno koním měří tělesná teplota a hlavní kontrola probíhá 

večer – tzv. „večerní stáje“, v našich podmínkách probíhá hlavní 

kontrola zdravotního stavu většinou při ranním krmení), rozdělení práce 

pro koně a personál ve všední dny i o víkendu, dobu vyhrazenou práci 

ve stáji (čištění boxů tzv. „mistování“, ošetřování koní, úklid stáje) a 

dobu vyhrazenou vlastnímu tréninku. V některých stájích je pracovní 
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směna rozdělena na ranní a odpolední část, v jiných stájích zajišťuje 

odpolední a večerní práci jen část ošetřovatelů. 

 

Tréninkový deník 

V tréninkovém deníku si trenér vede pro kaţdého koně záznamy o 

absolvované práci, poznámky ze svého trenérského sledování (chuť 

k ţrádlu a k práci, hodnocení výkonu) a záznamy o zdravotních 

potíţích, výsledcích zdravotního vyšetření, způsobu léčení, o výsledcích 

měření a váţení, úpravách krmné dávky apod. Záznamy v tréninkovém 

deníku umoţňují provedení analýzy tréninkového procesu z pohledu 

delšího období a úpravu tréninkového plánu, zvláště v případech, kdy 

došlo k výpadku z tréninku.   

 

Ochrana před dopingem (zakázanými látkami) 

Povinností trenéra je ochrana svěřených koní před zakázanými látkami. 

Většina nálezů zakázaných látek u dostihových koní souvisí 

s nepořádkem při léčbě koní. Léčiva často obsahují látky, které nesmějí 

být nalezeny ve tkáních koně účastnícího se dostihu. Ve stáji je třeba 

zavést takový reţim, aby se kůň, který není léčen, nemohl dostat do 

kontaktu s léčivem (zakázanou látkou) určeným pro léčeného koně. 

Veškerá léčiva je třeba uchovávat v uzamčených prostorech, manipulaci 

s nimi svěřit odpovědné osobě. Při aplikaci léčiv je třeba pouţívat 

jednorázových rukavic. Je třeba zamezit kontaminaci krmných nádob 

léčivem. Po dobu léčení nepřemísťovat léčeného koně do jiného boxu, 

ani do jeho boxu neumísťovat jiného koně. U mnoha léčiv je popsána 

kontaminace podestýlky. Kaţdou aplikaci léčiva musí trenér nechat 

zapsat a potvrdit veterinárním lékařem v medikačním deníku. Po 

skončení léčby je třeba před startem v dostihu dodrţet ochranou dobu, 

v průběhu které by se měla zakázaná látka z organismu koně zcela 

vyloučit.  
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10. Závěr 

 
Jednou z účinných cest zvyšování výkonnosti dostihových koní je nejen 

seriózní výzkum v problematice fyziologie tréninkového procesu, ale 

také nutnost postavit trénink koní na široké základně fyziologických 

poznatků. Zavádění moderních fyziologických koncepcí do tréninkové 

praxe však není jednoduchou záleţitostí. Je to dlouhodobý proces, který 

přináší sebou především vysoké poţadavky na osobnost trenéra. 

Hluboké znalosti o fyziologických mechanizmech zvyšování 

výkonnosti koní jsou prvním předpokladem efektivní účinnosti kaţdého 

tréninku.  Kaţdá zátěţ musí vţdy mít cílený fyziologický charakter. 

Trenér musí vţdy přesně vědět, co v organismu tou kterou zátěţí vyvolá 

a co jí v tréninkovém efektu dosáhne. To je princip kaţdého efektivního 

a racionálního tréninku dostihových koní zaloţeného na současných 

poznatcích fyziologie.  
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