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Hypotéza:  
V závislosti na ročním období dochází u různých plemen k rozdílné intenzitě výměny chlupů s 

následným ovlivněním schopnosti termoregulace. 
Různé druhy chlupů koní a jejich morfologické vlastnosti ovlivňují schopnosti termoregulace. 
Chovatelskými opatřeními lze ovlivnit kvalitu srsti a následně schopnost termoregulace koně. 

 
Anotace:  

Srst koní, tvořena jednotlivými chlupy, vyrůstajícími z pokožky, pokrývá povrch těla koně a 
chrání ho tak proti nepříznivým vlivům prostředí. Jednotlivé chlupy jsou pružné útvary z rohoviny, 
skládající se většinou z dřeně, kůry a kutikuly. Kutikulu přestavují ploché, silně zrohovatělé buňky, 
které mají vliv na charakteristický vzhled chlupu. Ten se u různých plemen liší, stejně jako jejich 
kvalita a funkce. Podle funkce a vzhledu lze rozlišit několik druhů chlupů, jsou to především chlupy 
krycí, podsada a chlupy ochranné tvořené žíněmi, řasami či chlupy v okolí nosní dutiny a zevního 
zvukovodu. Specifické jsou také chlupy hmatové, vyskytující se pouze na hlavě. Krycí chlupy a 
podsada se u koní pravidelně dvakrát ročně obměňují. Na línání má vliv především délka světelného 
dne. Délku a hustotu srsti ale ovlivňuje okolní teplota. Čím je na podzim větší zima, tím delší a hustší 
srst bude. Srst má totiž velmi důležitou termoregulační funkci. V zimě díky vzpřimovačům chlupu 
umožňuje piloerekci. Mezi vzpřímené chlupy se dostane vzduch, který tvoří izolační vrstvu. V létě 
naopak pomáhají chlupy ochlazování. Kvalitu a intenzitu chlupů neovlivňují ale jen podnební 
podmínky, lze je ovlivnit také chovatelskými opatřeními, a tím měnit termoregulační schopnosti koně 
a jeho teplotní komfort. Chovatelskými opatřeními (oholení, dekování, ustájení) lze ovlivnit kvalitu 
srsti a následně schopnost termoregulace koně. 
Cíl: Cílem práce je ověřit schopnost termoregulace u různých plemen koní v závislosti na 
morfologických vlastnostech srsti 
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