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Fylogenie koně

Zoologická systematika:

řád:

lichokopytníci

čeleď: podrod:

zebra

nosorožcovití

koňovití
rod:

kůň

druh:

habešská

horská

kvagga

osel osel africký

poloosel
onager

kiang

kulan

kůň kůň obecný

poddruh:

k. obecný Przewalského

k. obecný tarpan

k. obecný západní

k. obecný severský

tapírovití
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Předchůdce dnešního koně dělíme do čtyř vývojových stádií
na základě redukce prstů na končetinách

1. stádium čtyřprstých (eocén, 50 – 60 mil. let př. n. l.)
rody Eohippus, Orohippus a Epihippus

2. stádium tříprstých
rody Mesohippus a Miohippus (oligocen, 25 – 40 mil. let p.n.l.)
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3. stádium tříprstých, kteří došlapovali pouze na prostřední prst 
– takzvaní “nepraví jednoprstí“

rody Parahippus, Meryhippus a Pliohippus (6 – 12 mil. l.p.n.l.)

4. stádium jednoprstých (praví jednoprstí) - rod Equus – 5 
mil. let p.n.l.
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vlastní domestikace

• divoký předek je dnes vyhynulý
• uvažován byl kertak a tarpan
• nálezy v sev. Kazachstánu ukazují na 

domestikaci v období 3 700 – 3 100 p.n.l.
• obecně eurasijské stepi 6 500 p.n.l.
• ostatní: otázka, zda jde o divoké předky 

nebo již domestikované jedince

předpoklad

1. skupina koní mongolských: kůň obecný kertak 
(kůň Převalského)

2. skupina koní východních (orientálních): kůň 
obecný tarpan (kůň Gmeliniho)

3. skupina koní západních (okcidentálních): kůň 
obecný západní (kůň Stegmnoliho)

4. skupina koní severských (nordických): kůň 
obecný severský (kůň Ewartův)
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1. Kůň obecný - kertak

• v minulosti rozšířen na území 
Asie a částečně Evropy

• podsaditá, harmonická 
tělesná stavba

• mohutná, hrubší hlava, stojatá 
hříva

• zbarvení typický plavák
• 130 – 140 cm kohoutkové 

výšky
• odvozujeme od něj 

plemennou skupinu stepních 
koní

• koně mongolští, kirgizští, 
sibiřští, gobijští atd.
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2. Kůň obecný tarpan

• vyhuben v 19. století
• rozšířen na jihovýchodě Evropy + východ Asie
• lehká tělesná stavba, suché tvary, živý temperament
• hlava štičí s nápadně velikými okrouhlými nozdrami
• prostorná mozková část, výrazné oko
• typická plavá barva, stojatá hříva
• čtvercový tělesný formát, 5 bederních obratlů
• založil plemennou skupinu koní orientálních s 3 

větvemi koní íránských, arabských a anglických
• dále všechna teplokrevná plemena koní a některá 

plemena s podílem krve západní (k. lipický, 
starošpanělský, starokladrubský
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A. skupina koní íránských – achaltěkinský kůň

B. skupina koní arabských
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odvozená plemena:

kůň starošpanělský

andaluský

lipicán

kůň starokladrubský

orlovský klusák
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C. skupina koní anglického typu

3. Kůň západní okcidentální

• žil v prvních stoletích našeho letopočtu v západní 
Evropě

• obýval řídce smíšené lesy
• dosahoval kohoutkové výšky až 180 cm
• robustní stavba – vystupňované šířkové a 

hloubkové rozměry, enormní vývin svalstva
• bohatá hříva a plavé zbarvení temnějších odstínů
• hlava velká, zmasilá, klabonosá, s menší 

mozkovnou a dlouhou obličejovou částí
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domestikace

• Pyrenejský poloostrov,   
údolí Alp (norik)

• plemenná skupina 
západních koní 
soustřeďuje všechny 
typy chladnokrevných 
plemen (belgik, norik,
percheron, suffolk,
shire atd.)

českomoravský belgik percheron

norik                                                  shire
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4. Kůň severský (nordický)

• severní Evropa (Skandinávie, Island, sever Velké Británie 
a Irska, Shetlandské souostroví)

• je nápadně malý (nordický pony), zavalitý
• krátká chundelatá hříva, dlouhá kštice
• lebka v čele široká
• plemenná skupina: hucul, fjordský kůň, exmoorský pony, 

irský pony, shetlandský pony, welšský pony atd.

Exmoor pony
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hucul

shetland pony
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