
KOŇSKÁ GALERIE
Nisajští koně v průběhu věků



Staré čínské umění zobrazuje koně velmi realisticky. V době Prvního císaře (3. stol. 
př. n. l.) připomínali čínští koně spíš poníky.



Za následující dynastie Chan podnikl učenec Čang Čhien
cestu do oblasti dnešního Uzbekistánu a přinesl zprávu 
o neobyčejně ušlechtilých koních s kůží tak tenkou, že 
po namáhavém běhu potí krev. Popis a vyobrazení 
těchto koní s vysoko nesenou hlavou a téměř gazelí 
grácií odpovídají typu koně achatekinského. 
Achaltekinové se vyznačují velmi jemnou, přiléhavou, 
silně lesklou srstí. Aby ji v drsném stepním podnebí 
uchovali, balili Turkmeni své koně v zimě do sedmi 
vrstev plstěných přikrývek.









Skytský jezdec na 
tapiserii z Pazyryku



Tentýž typ koně na řecké 
červenofigurové amfoře 
– drobné štíhlé zvíře se 
„štičím“ (konkávním) 
profilem.



Nisajský kůň na řeckém reliéfu. 
Oproti předešlému obrázku je vidět, 
že zvíře je podstatně vyšší, 
robustnější a hlava má mírně 
klabonosý (konvexní) profil.



Detail hlavy koně 
Marka Aurelia.



Teprve v době dynastie Tchang (618 
– 907 n. l.), která navázala čilé 
obchodní styky s Persií, se koně 
nisajského typu objevují i v čínském 
umění.  



Vlevo tchangská terakotová soška, vpravo kůň berberský.



Původní typ starošpanělského koně byl 
v 16. století ovlivněn „zlepšovatelskými“ 
snahami krále Filipa II., který chtěl 
docílit ještě většího a mohutnějšího 
koně pro reprezentační účely. V módě 
byli také koně neobvyklých barev. 
Andaluští koně byli proto kříženi s 
těžkými chladnokrevnými plemeny. 
Kartuziánští mniši z kláštera na ostrově 
Cartujano v ústí Guadalquiviru udržovali 
dlouhou tradici chovu nejčistšího typu 
andaluských koní a odmítali se podřídit 
královským příkazům. 

Cartujano je kůň střední velikosti, méně 
mohutný než ostatní „barokní“ 
plemena. Hlava má mít jen mírně 
klabonosý nebo i rovný profil, výraznější 
klabonos není dovolen.



Vlevo tchangské terakotové sošky, vpravo kůň andaluský.



Kladrubský hřebec Cerbero na obraze Johanna Georga de Hamiltona (1672-1737)



Kladrubský hřebec Scaramuio na obraze Johanna Georga de Hamiltona (1672-1737)



Tchangský kůň a kladrubský kůň



Dělí je víc než tisíc let a půl obvodu 
zeměkoule – a přece je podoba stále znát!


