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Abstrakt
Má  práce  je  zaměřena  na  shrnutí  poznatků  z dostupné  literatury  o 

agonistickém chování a jeho projevech u koňovitých, což bylo základem pro pozorování koní 

Převalského, u nichž má agonistické chování velký význam při reintrodukci. 

Výzkum na stádu v Zoologické zahradě hl. m. Prahy, který trval od února 2008 do 

dubna 2008, jsem prováděla přímým pozorováním chování koní a zaznamenáváním jejich 

agonistických interakcí. K dispozici jsem měla tříčlenné stádo: 2 klisny, 1 hřebec (hříbě), 

které bylo začátkem dubna kvůli přestavbě výběhu přestěhováno do vedlejší ohrady, která je 

sice po obvodu zarostlá stromy a keři, ale je menší, což způsobilo zvýšení počtu interakcí. 

Pozorovala jsem tyto agonistické projevy: tělesné signály, kopnutí, štípnutí, kousnutí, náznak 

kopnutí, náznak kousnutí, vyhazování pánevními končetinami směrem k soupeři, vzpínání na 

zadních končetinách a pokus o sání mléka. Získaná data jsem zpracovala do sociometrické 

matice,  ze které jsem pak určila vztahy mezi jednotlivými koňmi:  dominantní  hierarchie, 

sociální hierarchie a výchovná agrese.

Klíčová  slova: agonistické  chování,  koňovití,  kůň  Převalského,  dominantní 

hierarchie, sociální hierarchie, výchovná agrese, reintrodukce

Abstract
My thesis is based on a literature search of knowledge about the agonistic behaviour 

of the equids and its displays. That was the main point for the actual observation and research 

of the Przewalski´s horses. 

The research took place in the Zoo of Prague and lasted from February to April 2008. 

I was closely observing the horses´ behaviour and writing down their agonistic interaction, 

which is crucial during the process of reproduction. There was a batch of 3 horses available 

for my research: 2 mares, 1 stallion (foal). Due to the reconstruction, the batch was moved to 

another  paddock,  which  was  smaller  and  surrounded  by  trees  and  bushes.  That  was  a 

stimulation for increased interaction among the horses.

I  observed  these  agonistic  exposures:  physical  signals,  kicking,  pinching,  biting, 

glimpse of kicking, glimpse of biting, buck-jumping towards the opponent, rearing up on the 

back limbs and an attempt of sucking milk.
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I noted the collected data into a sociometric matrix, which helped me to determine 

following relationships among the observated horses: dominant hierarchy, social hierarchy, 

parental disciplinary aggression.

Key  words: agonistic  behaviour,  equids,  Przewalski’s  horse,  dominant  hierarchy, 

social hierarchy, parental disciplinary aggression, reintroduction
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