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Prokopské údolí

Kaňon údolí dosahuje místy až 70 metrů hloubky a vznikal erozní činností během 
posledního milionu let. Najdeme v něm strmé vápencové skály, opuštěné lomy a temné 
jeskyně, které ukrývají pozůstatky života prehistorických zvířat a lidí. Lokalita Prokopské 
údolí je chráněna teprve od roku 1978. Neméně zajímavé jsou ekosystémy vápencových 
a vulkanických skal, skalních stepí nebo dubohabrového lesa s častými suťovými polohami 
a na ně vázaný výskyt významné fl óry a fauny.

Geologie

Prokopské údolí je souvislý profi l silurských a devonských vápenců (v západní části 
ordovik – silur). Zdejší profi ly patří k významným světovým stratotypům. 

Paleontologie

Nachází se zde i paleontologická naleziště, v minulosti sledovaná Joachimem Barrandem. 
Asi nejvýznamnější je Prokopský lom (v místech původního Dalejského mlýna). V roce 
1890 byla objevena 120 metrů dlouhá jeskyně, s kosterními pozůstatky mamuta, medvěda, 
srstnatého nosorožce, zubra, soba, koně i jeskynního lva. V těchto místech byly nalezeny, 
kromě drobných savců, i kosti člověka z doby starších čtvrtohor. 

Hlubočepské plotny Foto Ing. Jan Vašíček  
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Dalejské jezírko   Foto Ing. Jan Vašíček  

Pohled na sídliště Barrandov od Dalejského jezírka  Foto Ing. Jan Vašíček  
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Exmoorský pony – podobně jako Camrgue, částečně domestikované plemeno. Dnes se 
nachází pouze v oblasti Exmooru. Po druhé světové válce zůstalo pouhých 45 jedinců. Jedná 
se o potomky posledních zbytků původních evropských divokých koní. V současnosti je 
zpětně vysazován v evropských lokalitách a do rezervací, aby pomáhal spolu s původním 
zubrem a praturem udržovat ekosystém.

Exmoorský pony  hřebec Zdroj Aktualne.cz

Exmoorský pony klisna s hříbětem Zdroj Biolib.cz  14
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Joachim Barrande

Největší význam pro poznání geologie a paleontologie zdejší oblasti mělo celoživotní 
dílo francouzského inženýra Joachima Barranda, který se věnoval výzkumu prvohorních 
zkamenělin v okolí Prahy. Ve svém díle popsal přes 3600 nových druhů vyhynulých 
živočichů. Oblast mezi Plzní a Prahou nazvali geologové na jeho počest Barrandien, jeho 
jméno nese i blízká pražská čtvrť Barrandov.

Osídlení oblasti

Stopy pravěkého osídlení lze datovat už do doby před 30 000 lety. Svědčí o něm
nálezy v malých jeskyních ve svazích údolí. Známé nálezy z pravěkého období pochází 
z dnes již zaniklé „Prokopské jeskyně“ a jsou uloženy v Národním muzeu (viz Prokopský 
lom). První zemědělci se objevili v oblasti Klukovic asi 5000 let př.n.l. Další stopy 
osídlení území pochází z doby bronzové (kultura knovízská, 1200-800 př. n. l.). Období 
kolem 5 000 let př. n. l. je také doba, kdy člověk začal souvisleji osidlovat krajinu oblasti 
Prahy i středních Čech. Člověk svou převážně zemědělskou činností ovlivňoval rostlinná 
společenstva a na ně vázané živočichy. Velkou část přírodní rezervace Prokopské údolí 
proto také pokládáme za dědictví po našich předcích. Společenstva rostlin a živočichů 
zde mají daleko delší historii než nejvýznamnější skvosty historické architektury. 
K významným místům historického osídlení patří bezesporu Butovické hradiště, kde 
první období osídlení vrcholilo v letech kolem 3 000 let př. n. l. v období řivnáčské 
kultury. Druhé významné období již spadá do doby slovanského osídlení, kdy hradby 
hradiště byly vybudovány z hlíny a kamene (opuky z nedaleké Vidoule) a jeho rozloha 
přesahovala 9 ha. Hradiště patřilo k soustavě hradišť na území dnešní Prahy, jako např. 
Divoká Šárka, Zámka, Trója (Podhoří), a zaniklo v první polovině 10. století. Tedy v době 
vzrůstu významu Pražského hradu. 

Lom Mušlovka a Hemrovy skály

Horniny tvořící komplex Hemrových skal vznikaly na dně prvohorního moře v období 
siluru (asi před 430 mil. lety), díky sopečným vyvřelinám velké podmořské sopky. Její 
délka se odhaduje na cca 5,5 km, šířka cca na 2 km a výška okolo 300 metrů nad mořským 
dnem (patrně dosahovala až k hladině). Vegetace Hemrových skal má stepní charakter. 
Můžeme zde nalézt např. česnek tuhý, nebo lomikámen trojprstý. Aby se uchránil stepní 
charakter Hemrových skal, jsou průběžně částečně redukovány křoviny, které mají tendenci 
skály osidlovat, a také invazní agresivní akát. Též je částečně redukována borovice černá, 
která svým opadem jehličí mění vlastnosti půdy a pro stepní vegetaci není vhodná (Oba 
stromy nejsou v této oblasti původní. Akát pochází z Ameriky, borovice černá z jižní 
Evropy). 
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Kovářovic mez

Chráněným nalezištěm je také Kovářovic mez. Platí zde přísný zákaz odlamování kamene 
ze skalních stěn, povolen je pouze povrchový sběr prehistorických zkamenělin.

Albrechtův vrch

Lokalita Albrechtův vrch je zajímavá diabasovým kopcem a velmi členitým okolím. 
Ještě v 50. letech zde byla selská usedlost zmíněného Albrechta, který zde měl i ornou půdu 
na terasách v dolní části. Dodnes jsou zde patrné zbytky základů usedlosti. Na svazích se 
vyskytují teplomilná rostlinná společenstva skalních stepí. Území v minulosti zarůstalo 
převážně světlomilnou trnkou, a hrozil tak zánik těchto vzácných společenstev. Nyní jsou 
křoviny pravidelně redukovány tak, aby byl zajištěn prostor pro rozvoj těchto společenstev. 

Přímo pod Albrechtovým vrchem můžeme vidět krásnou ukázku přírodních meandrů na 
Stodůleckém potoce. V současnosti lokalita velmi trpí intenzivním sešlapem a provozem 
horských kol. Řada neukázněných návštěvníků zde pravidelně zanechává velké množství 
odpadu a ničí značení přírodní rezervace.

Butovické hradiště

První osídlení je datováno kolem roku 3000 př.n.l (řivnáčská kultura). Druhé významné 
období je slovanské osídlení (viz. Osídlení oblasti). Do dnešních dnů se dochoval pouze 
val rozdělující náhorní plošinu na dvě části. Step byla udržována pasením domácích zvířat 
na svazích. Tento stav trval (byť v omezené míře) až do druhé poloviny 20. století. Aby 
lokality stepí nezanikly, v roce 2000 se do Prokopského údolí vrátila řízená pastva ovcí a koz. 
Pomáhají přirozeně udržovat stepní společenstva, bez agresivních zásahů (mechanizace). Na 
jižních svazích můžeme vidět v travních porostech chráněný kavyl Ivanův (vousy svatého 
Ivana). Dřívější osídlení hradiště také dokládá výskyt šalvěje hajní, kterou dávní obyvatelé 
nejspíše pěstovali jako léčivou bylinu. Ve skalách nad údolím je řada malých jeskyní. 

Dalejská lada

Dalejská lada jsou tvořena loukou o celkové rozloze přes 5 ha, na prudkém jižním 
svahu s teplomilnými společenstvy skalních stepí. Na svahu jsou pozorovatelné náznaky 
„škrapových polí“, drobných stružek po dešťových srážkách odplavujících vápenec, který 
tvoří podloží lokality. Již název napovídá, že se jedná o území „ležící ladem“, typická 
ukázka lokality s přirozeným stepním charakterem, kde chudá půda, vápencový podklad 
a nedostatek vláhy neumožňují přirozené šíření lesa. Na východní straně Dalejská lada 
sousedí s bývalým vápencovým lomem, kde byla v 60. letech ukončena těžba vápence. 
Na druhé straně bývalého lomu na nejvyšším bodě stál známý poutní kostel sv. Prokopa, 
postavený v roce 1712, který však v důsledku těžby vápence zanikl. V důsledku těžby 
zanikla také Prokopská jeskyně (viz. Paleontologie), spojovaná podle pověsti se světcem sv. 
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Mustang – jedná se pouze o zdivočelé domácí koně. V Severní Americe nepůvodní.
Camargue – polodivoký, výhradně bílý pony, obývající francouzskou oblast Camargue. 
Částečně domestikované plemeno vzniklo během stěhování národů, křížením divokých 
poníků s berberskými a asijskými koňmi. 

Hříbata se rodí vždy tmavá. Dospělý 
camargue je pouze bílý. Zdroj adventura.cz  

Camargue  ve svém tipickém prostřední Zdroj France.fr
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Slovníček plemen „divokých“ koní

Kertag – starší pojmenování koně Převalského. 
Tarpan  – dlouho 
považovaný za divokého 
koně, na území Ruska, byl 
kříženec koní divokých 
a domácích. Větší podíl 
„divoké“ krve a isolovanost 
skupin vedlo k relativnímu 
stálení jeho podoby, 
včetně znaků (úhoří pruh, 
zebrování končetin). 
Nejčastěji šedý až hnědý, 
bez bílých znaků, dlouhá 
poléhavá hříva, zebrování, 
pruh. I tak byl Tarpan 
nakonec v přírodě vyhuben. 
Dochovali se pouze 
potomci zdomácnělých 
tarpanů.
Hucul – původem z Rumunska, stejně jako tarpan, jedná se potomka dívokých koní 
s dědičnými znaky. Bez bílých znaků, Úhoří pruh, časté zebrování, srst s odstíny od béžové 
po tmavě hnědou. Vzácně i šedý. Domestikovaný, v přírodě vymizel. 

Souboj dvou hřebců tarpana Zdroj  Abicko.cz  

Huculové na pastvě  Zdroj Huculove.cz  12
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Prokopem a místem archeologických nálezů z pravěké doby. Sv. Prokop, významná duchovní 
osobnost českých dějin, zakladatel Sázavského kláštera, zemřel v roce 1053. K 950. výročí 
jeho úmrtí a na památku zaniklého kostela sv. Prokopa byl v roce 2003 na skále 23 m nad 
údolní komunikací vztyčen kříž.

Také okolí louky bylo v minulosti odlesněné, současné porosty v dolní části jsou výsadby 
z 1. pol. 20. století, v horní části ze 70. let 20. století částečně s nevhodným zastoupením 
dřevin neodpovídajícím stanovišti, často s převahou agresivního trnovníku akátu, který 
likviduje bylinné patro. Proto je v porostech postupně odstraňován především akát jako 
nepůvodní dřevina a nahrazován podle možnosti dubem, resp. dubem šípákem. Změnu 
dřevinné skladby ovšem lze provádět jen postupně a je to proces, který bude probíhat mnoho 
let. Pod loukou v lesním porostu je patrná dnes již nepoužívaná cesta lemovaná jírovci, 
která původně přiváděla poutníky ke kostelu sv. Prokopa. Tuto cestu však přerušila lomová 
činnost již dávno v minulém století. Poblíž cesty jsou zbytky základů hospodářské stavby 
„Schwarzenberského ovčína“. Chov ovcí zde byl v minulosti velmi intenzivní. Od roku 2000 
zde probíhá (stejně jako na Butovickém hradišti) podle potřeby po několik týdnů v roce 
řízená pastva stády ovcí a koz. 

Děvín

V přírodní rezervaci nad Hlubočepy se nachází lokalita Děvín. Stával zde středověký 
hrad, vystavěný v 1. pol 14. stol., a to nejspíše nejvyšším písařem Štěpánem z Tetína, 
synovcem přemyslovského levobočka Jana Volka. Hrad byl však obýván nejvýše 100 
let. Kolem roku 1370 ho koupil Kartouzský klášter, po roce 1420 už však o něm není 
v dobových dokumentech žádná zmínka. Roku 1437 ho údajně nechal císař Zikmund zbořit 
jako sídlo lupičů. Ještě v 16. století sloužila zřícenina hradu jako terč pro zkoušení děl. 
Stopy po hradbách, baštách a budově jsou v terénu dodnes patrné. S pověstí o dívčí válce 
a s legendárním hradem Děvínem však zcela jistě nemá nic společného. Na náhorní plošině 
a svazích směrem ke Smíchovu a k Hlubočepům je vegetace tvořena především společenstvy 
teplomilných rostlin rostoucích na vápencovém podkladě s minimální vrstvou půdy, a místy 
také se skalními výchozy. I na tomto místě pomáhá přirozenou step udržovat pastva ovcí 
a koz.

Vysoká

Vysoká získala své jméno podle skály tyčící se nad Prokopským údolím. Jde o skalní 
stěnu bývalého vápencového lomu, jejíž střední část se v roce 1939 sesula. Jedná se zřejmě 
o největší známý sesuv půdy na území města od historických dob.

Okolní skály jsou vesměs tvořeny skalními stěnami bývalých vápencových 
lomů a jejich odvaly. Náhorní plošina nad Vysokou a travnaté svahy nad železniční 
tratí jsou tvořeny „teplomilnými společenstvy travin“. Z menší části se jedná
o bývalé pole, z větší části o louky a pastviny. V dnešní době spásány a koseny. Louka 
i křoviny jsou osídleny ještěrkou obecnou a zvyšuje se zde populace dravých ptáků, zejména 
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poštolky obecné. V Prokopském údolí je také hojný výskyt drobné lesní zvěře, bažantů 
i zajíců. Z horní hrany údolí nad Vysokou je pěkný pohled do Prokopského údolí. Údolí 
je překlenuto viaduktem „Buštěhradské dráhy“, nazývané „Pražský Semmering“. Trať 
vchází ze Smíchovského nádraží, na protějších svazích hlubočepské pánve nabírá výšku, 
viaduktem přechází Prokopské údolí, skalními zářezy se vrací zpět nad Smíchov a pokračuje 
směrem k Radlicím a Zličínu. Trať byla otevřena v roce 1872 především pro dopravu nákladů 
a uhlí ze směru od Kladna.  Obě části viaduktu o výšce téměř 20 m jsou dnes chráněny 
jako technická památka. V roce 1883 zahájila provoz druhá železniční trať, procházející 
Prokopským údolím podél Dalejského potoka, směrem na Řepy a Rudnou, vybudovaná 
především pro dopravu uhlí ze severočeské pánve. Obě tratě jsou dodnes v provozu pro 
nákladní i osobní dopravu a jsou ukázkou, jak daleko snáze splynou s krajinou, na rozdíl od 
např. magistrály „jižní spojky“, vedoucí na protější straně údolí.

Tzv. spodní, nebo jihovýchodní most Pražského Semeringu, výška 25 m a délka 115 m. 
Foto Ing. Jan Vašíček  6
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převezeno z Evropy do středoasijských stepí celkem již 34 koní.
Kůň Převalského mohl být postupně přeřazen nejprve z kategorie vyhynulých do 

kategorie kriticky ohrožených a později i ohrožených druhů. Přesto je další ochrana stále 
potřeba. V roce 2017 byla populace ve volné přírodě zhruba 2010 kusů.

Opravdový divoký kůň

Až do roku 2018 panoval většinový názor, že praví divocí koně již neexistují. Kůň 
Převalského byl považován za potomka zdomácnělých koní, chovaných před 5500 lety 
Botajsou kulturou.

Ovšem počátkem roku 2018 přinesla práce 47 autorů nezvratné důkazy o tom, že 
právě botajští koně nebyly vůbec domestikovaní. To, co bylo dříve považováno za důkaz 
domestikace, se ukázalo, jako přirozená vývojová odchylka (poškození zubů – nikoli vlivem 
udidla, ale přirozenou poruchou ve vývoji, nalezenou i u jiných druhů). Pokud tedy nebyli 
botajští koně „domácí“, jejich potomci jsou pravými divokými koňmi.

Divocí koně na našem území

Archeologické nálezy divokých koní z území České republiky pocházejí vesměs z období 
neolitu. Nálezy divokého koně byly popsány ze tří lokalit. První jsou Bylany u Kutné Hory, 
druhou je lokalita Černý Vůl na Praze-západ a třetí Těšetice-Kyjovice na Znojemsku. Jedno 
z nejstarších vyobrazení koně na území ČR pochází z jeskyně Pekárna v Mokré na Brněnsku 
z období zhruba 11 000 př. n. l., kde se zachovala pravěká rytina pasoucího se koně a hlavy 
koně, proti níž směřuje šíp.

Historické prameny z území České republiky jsou podobně skromné jako z dalších částí 
Evropy. Jedna z mála zmínek uvádí dopis Maximiliána II. (1564–1576), který žádal vévodu 
parmského o několik párů divokých koní pro zvěřinec v královské zahradě, který za své vlády 
značně rozšířil. Koně jsou zmiňováni ve výčtu divokých zvířat také za císaře Rudolfa II. 
(1579–1611), který je choval v Ovenci (dnešní Stromovce) spolu se zubry, jeleny, divočáky 
a dalšími zvířaty. To ovšem svědčí o tom, že v české přírodě již tito koně dávno nežlili.

Vyhubení divokých koní

První doklady domestikace máme z období kolem 3500 př. n. l. v oblasti Kaspického 
moře, s nejstaršími prokazatelnými archeologickými známkami domestikace v severním 
Kazachstánu.

Domácí koně se brzy stali velmi významným zvířetem pro válečnictví i hospodářství. 
Jejich vlastnění ukazovalo i společenské postavení jejich majitele. To vedlo k silnému 
pronásledování jejich divokých předků. Především proto, že divocí hřebci v říji odváděli 
klisny domácích stád a připravovali tak jejich vlastníky o cenný majetek.
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že bez cílené spolupráce se nepodaří zabránit příbuzenské plemenitbě a jejím škodlivým 
následkům. V roce 1959 se proto konalo první mezinárodní sympozium na záchranu koní 
Převalského, kde byla Zoo Praha (již tehdy dosahující značných chovatelských úspěchů) 
pověřena vedením jejich mezinárodní plemenné knihy. Tu spravuje dodnes.

Přímo v zoo najdete menší stádečko. Další koně obývají rozlehlé výběhy v chovné 
a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově na České Sibiři (zhruba 80 km jižně od Prahy). 
Právě tam se koně mimo jiné připravují na transporty do Mongolska.

Ještě na přelomu 19. a 20. století se ve středoasijských stepích a polopouštích proháněla 
stáda těchto lichokopytníků – jediných divokých koní, kteří přežili do současnosti. Postupně 
však začalo koní Převalského ubývat a od konce 60. let 20. století nebyl v přírodě zaznamenán 
ani jeden. Po celá desetiletí přežíval jako druh jen díky chovům v lidské péči.

Ochrana 

Aktivity směřující k návratu koní Převalského do stepí Střední Asie započaly v roce 1988 
a pražská zoo se k nim připojila v letech 1998 a 2000 předáním čtyř koní ze svého chovu 
k transportu do Mongolska. Časem ale mezinárodní transporty ustaly a po extrémní zimě 
v roce 2010, při které mnoho volně žijících koní uhynulo, bylo potřeba divokou populaci 
znovu posílit. Zoo Praha proto spustila projekt Návrat divokých koní.

První transport v rámci projektu Návrat divokých koní uskutečnila Zoo Praha v roce 2011. 
Bylo to tehdy vůbec poprvé na světě, co se nějaká zoo na podobném transportu nepodílela, 
ale přímo ho sama organizovala. Od té doby bylo v rámci projektu ve spolupráci s Armádou 
ČR, organizací International Takhi Group (ITG) a Evropským záchovným programem (EEP) 

Koně Převalského v zimní srsti v aklimatizační stanici Dolní Dobřejov 
Foto Ing. Jan Vašíček  
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Slovníček (možná neznámých) použitých slov

Prvohory (Paleozoikum) – období před 541 až 252 miliony let (trvalo zhruba 289 milionů 
let), dělí se na kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm. Začíná kambrickou 
explozí, mohutným rozvojem vícebuněčných organismů, a končí vymíráním na konci 
permu, největším hromadným vymíráním druhů v historii Země, po kterém nastupuje 
éra mezozoika (druhohor), nazývaná také „érou plazů“.
Kambrium – rozvoj mnohobuněčných mořských organismů
Ordovik – vývoj strunatců a pancéřnatých ryb, první rostliny a členovci na souši
Silur – velké vymírání druhů (považované za druhé největší)
Devon – důkazy o pohybu obratlovců na souši, první obojživelníci, lalokoploutvé ryby 
(latimérie žijí v mořích dodnes!)
Karbon – rozvoj plazů, obří hmyz ( vážky Meganeura), vznik ložisek uhlí (v něm dochované 
několikametrové přesličky a plavuně)
Perm – první savci (spodní čelist v kuse, rodí živá mláďata)
Geologie – věda zabývající se procesy neživé přírody
Paleontologie – zabývá se zkoumáním zkamenělin
Stratotyp – místo, které odpovídá konkrétnímu geologickému období (jako obrázek 
v učebnici, kde je jasně patrný rozdíl, mezi jednotlivými přechody)

Joachim Barrande – *11. srpna 1799 Saugues Francie – †5.října 1883 Frohsdorf, Rakousko-
Uhersko. Byl francouzský inženýr a paleontolog, který se stal celosvětově známým vědcem 
svým průzkumem geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách. 

Dívčí hrady

Zajímavostí jsou zbytky stanovišť protiletecké obrany z 2. světové války, které chránily 
tehdejší továrny se zbrojní výrobou v Jinonicích. Zbytky stanovišť jsou ponechány bez 
jakékoliv úpravy.

Na podzim 2016 byla celá ploch Dívčích hradů oseta speciální luční směsí (s ohledem 
na záměr pražské zoo, chovat zde stepní koně)

V roce 2017 byla provedena výsadba stromů, a skupinek lesa. Ve stejném roce byl 
založen, ve spolupráci s entomology Fakulty životního prostředí České zemědělské univezity 
v Praze, na Dívčích Hradech systém „vičencových plošek”.

V roce 2018 zde byli vysazeni první jedinci modráska vičencového, který v Praze 
vyhynul v roce 2004. Znovuobnovené populaci modráska vičencového se zde daří dobře 
a šíří se i na další místa.

V roce 2021 bylo dokončeno zázemí pro koně Převalského.
7
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Kůň Převalského

K typickým znakům těchto divokých koní patří vztyčená hříva (všichni domácí i zdivočelí 
koně mají hřívu dlouhou a polehlou), krátké žíně vyrůstající po stranách kořene ocasu, tmavý 
pruh na hřbetě, mohutná klabonosá hlava s bílým polem kolem nozder a silnými žuchvami 
a náznak příčného pruhování na nohou. V létě jsou koně světle skořicoví, na zimu jim narůstá 
hustá světlá srst.

Zajímavosti

Kůň Převalského (Equus przewalskii), poslední žijící divoký kůň, je tvorem dokonale 
přizpůsobeným životu v náročných podmínkách středoasijských stepí. Jeho domovem je 
drsný kraj, kde roste jen sporá vegetace. V létě krajinu bičují prašné bouře a teploty se 
často blíží ke 40 °C, zatímco v zimě klesají pod -40 °C. Základním typem stáda je u koní 
Převalského 5–25 členný harém, tvořený několika klisnami s hříbaty a jediným dospělým 
hřebcem. Své klisny hřebec ostražitě hlídá, stará se o bezpečí celého stáda a udržuje všechny 

Tipické znaky koně Převalského  Zroj zoopraha.cz
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jeho členy pohromadě. Podle hřebcova chování dává vedoucí klisna stádu povel k útěku nebo 
jej naopak uklidní. Mladí hřebečci smějí s rodným stádem zůstat jen zhruba do svých dvou 
let. Jakmile se octnou na prahu dospělosti, vedoucí hřebec je vyžene. Po odchodu z rodného 
stáda se mladíci připojují k jiným hřebcům svého věku do tzv. mládeneckých skupin, ve 
kterých žijí do doby, než získají vlastní harém. Klisna rodí každé jaro jediné hříbě, které 
při narození váží kolem třiceti kilogramů. Již pár hodin po porodu dokáže hříbě chodit 
a následovat matku a za pouhých několik málo týdnů začíná ochutnávat trávu. Dospělosti 
však dosáhne až ve dvou letech.

Historie

Až do poloviny 19. století o tomto divokém koni věděli jen mongolští kočovníci, kteří 
putovávali po okraji pouště Gobi. Jeho objevením pro světovou veřejnost začal dobrodružný 
lov, který koně Převalského přivedl na pokraj vyhubení. Roku 1879 propátrával Nikolaj 
Prževalskij, plukovník a kartograf carské ruské armády, okolí hor Tachin Schack. 
Několikrát zahlédl celá stáda divokých koní, ale nedokázal koně identifikovat. 
Vzpomínky na vzhled těchto koní se nedokázal zbavit, a tak se na ně začal vyptávát 
místních obyvatel. Jeden z lovců mu přenechal kůži uloveného koně. Przewalski ji odvezl 
do Moskvy a ukázal ji přírodovědci Poljakovovi. Ten ji prozkoumal, popsal, přičemž 
zaznamenal znaky divokého koně a pojmenoval ho po jeho objeviteli Przewalském.
Kůň Převalského byl objeven na pomezí dnešního Mongolska a Číny v tzv. džungarských 
stepích v podhůří Altaje. První divocí koně se dostali do Evropy v roce 1899, a to do 
tehdejšího carského Ruska, na jižní Ukrajinu do stanice Askania-Nova. V roce 1890 německý 
obchodník se zvířaty Hagenbeck dovezl několik dalších desítek koní, které však okamžitě 
rozprodal, takže chov začal z páru nebo maximálně třech až čtyř jedinců. Transporty skončily 
v roce 1902. Mezi první a druhou světovou válkou kolísala celosvětová populace koně 
Převalského mezi 30 a 40 jedinci. 

Chov v Čechách a v zoo Praha

Slavná historie chovu koně Převalského začala v roce 1921. Tehdy profesor František 
Bílek z někdejší Zemědělské fakulty ČVUT dovezl z tehdejšího Halle an der Saale v Sasku tři 
koně Převalského. Přivezl je na školní statek zemědělské školy v Netlukách u Uhříněvsi. Tam 
byli koně umístěni do roku 1932 a narodila se jim tam čtyři hříbata.

Když byla v roce 1931 otevřena pražská zoo, rozhodlo ministerstvo školství a národní 
osvěty, že budou tito vzácní „prakoně“, jak se jim tehdy říkalo, chováni právě zde. V pražské 
zoo se zakladatelům chovu (jmenovali se Alki a Minka) narodilo 21. března 1933 první hříbě, 
celkově tedy páté v tehdejším Československu.

Pražská zoo chová koně Převalského od roku 1932, do současnosti jich v Praze přišlo 
na svět již více než 230. Právě pražská zoo přitom sehrála stěžejní roli při záchraně koní 
Převalského před vyhynutím. Zdejší chov byl jeden z pouhých dvou, které se na světě po 
2. světové válce zachovaly (druhé chovné stádo se nacházelo v Mnichově). Bylo zřejmé, 
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