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etologie

O koních a lidech

zajímavosti

Minule jsme uzavřeli stěžejní kapitoly z chování, které
koně dostali do vínku „od přírody“. (Náměty na detailnější
pohledy vítám.) Seriál o etologii koní vstupuje do
posledního tematického celku, jehož náplní bude soužití
koní s člověkem. O vlivu lidí na chování koní jsme
již hovořili v příslušných kapitolách, člověk v nich ovšem
hrál většinou poněkud jednostrannou roli omezovatele
osobních svobod. Od příště se na jemné nuance
vzájemných vztahů a ovlivňování mezi koněm
a člověkem přímo zaměříme. Dnešní „přelomový“
díl skýtá prostor pro abstraktnější zamyšlení
nad stavem poznání chování koní v Česku.

P

o drastickém sníÏení poãtu koní v na‰í
republice v dobách reálného i nereálného socialismu v hloubi minulého
století, kdy byl kÛÀ pasován do role burÏazního pﬁeÏitku, brzdy evoluce strojÛ a likvidován jako souãást stavovské hrdosti
statkáﬁÛ odmítajících podílet se na násilné kolektivizaci zemûdûlství, stavy koní
v posledních desetiletích opût rostou.
Nedá se ov‰em ﬁíci, Ïe by stejnû utû‰enû rostlo i obecné povûdomí o jejich
chování a „duchovních“ Ïivotních
potﬁebách.
Zatímco kÛÀ zkvalitÀuje Ïivot ãlovûka na mnoha frontách, aÈ uÏ jako
nezbytn˘ pracovní prostﬁedek,
sportovnû-estetické náãiní, dárce
krevního séra, úãinná rehabilitaãní pomÛcka ãi „pouh˘“ spoleãník, o ãlovûku bohuÏel totéÏ
(zatím) s ãist˘m svûdomím ﬁíci
nelze. V roli chovatele, jezdce,
majitele ãi jiného „uÏivatele“
z pohledu vytvoﬁení Ïivotního prostﬁedí ohleduplného
k potﬁebám sv˘ch koní
z hlediska jejich chování
pﬁinejmen‰ím ãasto zaostává za sv˘mi moÏnostmi a stavem souãasného

78

11/2006 Jezdectví

poznání. ÚroveÀ vzdûlanosti v oblasti koÀského chování je obecnû dosti nízká, a to
i pﬁes to, Ïe podstatná ãást chovatelÛ
a koÀaﬁské veﬁejnosti se snaÏí pro konû udûlat to nejlep‰í a o problematiku jejich chování se skuteãnû a odpovûdnû zajímá - trh
s koÀaﬁskou literaturou se nehroutí, webové
stránky se tû‰í znaãné pﬁízni ãtenáﬁÛ, zájem
o jiné neÏ klasické pﬁístupy ke koni je obrovsk˘. Pﬁíãiny zjevného nesouladu mezi „chtûním“ poskytnout koním co nejohleduplnûj‰í
Ïivotní podmínky a v˘sledkem tohoto úsilí
vidím pﬁedev‰ím v nedostatku kvalitních
informací a naopak pﬁebytku informací pﬁinejmen‰ím zavádûjících.

Informace a dezinformace
Informace o chování koní dostupné na‰í
odborné veﬁejnosti v ãeském a slovenském
jazyce jsou rÛzné kvality a nezﬁídka biologii
konû odporují. Na kniÏním trhu, v ãasopisech i na webu vychází spousta serióznû se
tváﬁících bajek a pohádek, které ãtenáﬁ nezatíÏen˘ roz‰íﬁenou v˘ukou moderní biologie
a vûd o chování nemusí odli‰it od hodnotné
literatury.
Záplavû balastních informací se pochopitelnû nevyhnou ani vyspûlej‰í trhy zahraniãní (USA, Velká Británie, Nûmecko). V mnoÏství informací se ov‰em dají vystopovat jistá
poznávací znamení, podle kter˘ch lze dan˘
pramen zaﬁadit spí‰e mezi „literaturu faktu“
neÏ mezi poezii amatérsk˘ch pozorovatelÛ
ãi rÛÏovou knihovnu pro nad‰ené nezletilce.
Takov˘mi znaky kvality mohou b˘t renomé
vydavatele, kariéra a zásluhy autora, ãi kritické (pﬁíznivé i zatracující) ohlasy
odborníkÛ. V na‰em mladém svobodném svûtû tato vodítka kvality
zatím je‰tû dostateãnû nefungují.
Neopl˘váme právû domácími autory a autoritami, kteﬁí by se
mohli opﬁít o vlastní úspû‰nou kariéru (v oblasti chování

Zatímco kůň zkvalitňuje život člověka na mnoha frontách, ať už jako
nezbytný pracovní prostředek, sportovně-estetické náčiní, dárce
krevního séra, účinná rehabilitační pomůcka či „pouhý“ společník,
o člověku bohužel totéž (zatím) s čistým svědomím říci nelze.
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koní bohuÏel nemáme odborníka, kter˘ by
byl platnou souãástí svûtového v˘zkumu
a publikoval své v˘sledky ve v˘znamn˘ch
vûdeck˘ch ãasopisech). Nemáme ani popularizátory, kteﬁí by brousili literaturou a cílenû zpﬁístupÀovali ‰ir‰í veﬁejnosti v˘sledky
dÛleÏit˘ch prací sv˘ch zahraniãních kolegÛ,
jak je bûÏné v jin˘ch oborech (napﬁ. v lékaﬁství, genetice ãi fyzice). Právû z nedostatku
osobností v na‰í koÀské etologii pramení
moje osobní smûlost psát a pﬁedná‰et
o chování koní, pﬁestoÏe se má vlastní
vûdecká kariéra klube z plínek a zaobírá se
pﬁedev‰ím jin˘mi kopytníky. Základní
vûdecká prÛprava v oboru mi v‰ak pﬁinesla
pﬁístup k informacím, kontakt se svûtovou
vûdeckou ‰piãkou a primární teoretickometodologick˘ návod, jak informace ãíst.
Ráda bych zdÛraznila, Ïe se nechci
dotknout ani ãtenáﬁÛ pídících se po informacích a blahu sv˘ch koní, ani urazit autory
neãetn˘ch ãlánkÛ a knih o etologii koní
v zemích na‰í b˘valé národní federace.
M˘m cílem je pﬁivést jak ãtenáﬁe a posluchaãe, tak „producenty“ k zamy‰lení, jak
situaci zlep‰it. Osobnû vidím cestu v peãlivûj‰ím v˘bûru literatury pﬁekládané pro
odbornou veﬁejnost, zahrnutí
kvalitnû vyuãovaného
pﬁedmûtu obecné
etologie a etologie
koní do v˘uky
uãÀÛ a studentÛ (napﬁíklad
â e s k á
zemûdûl-

ská univerzita vy‰la
zájemcÛm o studium
chovu koní vstﬁíc a roz‰íﬁila
nabídku studijních programÛ o speciální obor zahrnující i etologii) a v kvalitní péãi o schopné vûdecké dorostence
(s pobytem na odborn˘ch pracovi‰tích, nej-

Spokojenost koní zatím bohužel jasně změřit neumíme.
lépe tûch ‰piãkov˘ch zahraniãních).
Pﬁínosná by byla jistû i uÏ‰í spolupráce
zootechnick˘ch fakult s pﬁírodovûdn˘mi
a biologick˘mi. V dostupné literatuﬁe a ve
v˘uce není vÏdy patrné, Ïe uvaÏování biologÛ (mezi které hipologové bezesporu patﬁí)
se nedávno podstatnû zmûnilo, a to od pﬁístupu popisného k vidûní kaÏdého projevu
jedince v ‰ir‰ích souvislostech. Poãínaje
zhruba sedmdesát˘mi lety minulého století
pﬁistupují biologové k ÏivoãichÛm jako
jedincÛm zasazen˘m do urãitého pﬁírodního
a sociálního prostﬁedí, schopn˘m vlastního
rozhodování na základû „úvah“ o v˘hodnosti ãi nevhodnosti urãitého chování
v tomto prostﬁedí. Îivoãichové (a stále ãastûji i rostliny) jiÏ nejsou bráni jen jako naprogramované stroje a soubory instinktÛ bez
emoãní v˘bavy, ale jako samostatné „bytosti“ ﬁe‰ící bûÏné i v˘jimeãné situace vypl˘vající ze souÏití v urãitém sociálním uskupení
a promûnliv˘ch podmínkách, které jsou
schopny cítit i „vy‰‰í“ emoce neÏ je bolest
nebo strach z dravcÛ.
Spolu s rozvojem zobecÀujících teorií
o chování ve svûtle nového pojetí biologie
se rozvíjela a rozvíjí i „vûda pro praxi“ (tzv.
aplikovaná etologie), tedy hledání oboustrannû pﬁijateln˘ch zpÛsobÛ, jak vyhovût
potﬁebám koní v podmínkách chovÛ. RovnûÏ v˘sledky slibnû se rozvíjejícího celosvûtového aplikovaného v˘zkumu chování a ohledupln˘ch Ïivotních podmínek koní v chovech do na‰ich
luhÛ a hájÛ prakticky neprosakují.

Tradiční emoce
Etologie a pﬁíbuzné vûdy
patﬁí mezi obory, kter˘m
má podvûdomû tendenci
rozumût kaÏd˘. Etologie je
v‰ak vûda jako kaÏdá jiná,
a
bez
metodologicky
korektních
pozorování,
experimentÛ a vyhodnocení
dat k obecnûj‰ím závûrÛm
dojít nelze (tím nesniÏuji
umûní „celoÏivotních praktikÛ“ zacházet s koÀmi a rozumût jejich potﬁebám). Velmi
ãasté je mylné promítání
vlastního chování a du‰evních pochodÛ do chování
a pocitÛ zvíﬁat, zejména
psÛ a právû koní. To b˘vá

zdrojem traumat a po‰kození chování
zejména u milovan˘ch domácích mazlíãkÛ,
ãasto tlaãen˘ch do role Ïiv˘ch ply‰ov˘ch
hraãek s lidsk˘m chováním a emocemi.
MÛÏeme vidût psy vegetariánsk˘ch majitelÛ zoufale Ïebrající u kolemjdoucích kus
buﬁtu nebo konû neschopné dorozumût se
s pﬁíslu‰níky vlastního druhu.
Nezanedbatelnou roli v neutû‰en˘ch
znalostech koÀského chování v âesku
hraje i ná‰ národní smysl pro uctívání tradic a „stavovská paliãatost“. Obdobnû
jako u podobnû úzce zamûﬁen˘ch skupin
lidí, jako jsou myslivci nebo majitelé psÛ,
vykazují i koÀáci jist˘ sklon dodrÏovat odedávna uÏívané postupy a nepl˘tvají pﬁíli‰
ochotou a trpûlivostí naslouchat ‰ÈouralÛm, kteﬁí jejich léty provûﬁené metody
zpochybÀují a nabízejí vhodnûj‰í ﬁe‰ení.
Etologie má v lámání tradic tûÏ‰í pozici neÏ
napﬁíklad v˘Ïiva, jejíÏ vliv lze zmûﬁit
a dokázat pﬁírÛstkem nebo v˘konem. Spokojenost koní zatím bohuÏel takto jasnû
zmûﬁit neumíme.
Nelze si nev‰imnout spoleãného rysu
v‰ech v˘‰e zmiÀovan˘ch lidsk˘ch komunit
- pﬁítomnost siln˘ch emocí. Pﬁebije-li
pÛvodnû Ïádoucí a chvályhodn˘ zápal pro
vûc suchou a vûcnou argumentaci, pﬁechází diskuse na úroveÀ hádky trhovcÛ, kdy na
sebe od sousedních stánkÛ hystericky
halekají babka se zeleninou a dûdek s uzenkami, aniÏ by poslouchali, co kﬁiãí ten
druh˘. A aniÏ by zaznamenali pﬁikrãen˘
dav, louãící se s vidinou uzenky obloÏené
zeleninou. Pro praktické pﬁíklady takové
emocionální smr‰tû mohou zájemci sáhnout na webové stránky jezdectví.cz, nalistují-li diskusi ãtenáﬁÛ pod nûjak˘m kontroverznûj‰ím ãlánkem.
Doufám, Ïe tato úvaha nával emocí u ãtenáﬁÛ nevyvolá. Mûla pouze pﬁipomenout, Ïe
pﬁijímané informace je dobré tﬁídit a naslouchat b˘vá ãasto lep‰í neÏ jen bezhlavû bránit
vlastní pﬁesvûdãení. A byla také jakousi
dûlostﬁeleckou pﬁípravou - nevadí, pokud
s informacemi, které v pﬁí‰tích ãláncích
o zacházení lidí s koÀmi pﬁijdou, nebudete
souhlasit. Pﬁi pohledu na svého konû se nad
nimi mÛÏete „jen“ zamyslet.
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