
 
 

Návrh nové kvalifikace pro ověřování dle zákona č. 179/2006 Sb. 

Zařazení kvalifikace do NSK 

 

Název kvalifikace: Chovatel koní celostní metodou 

 

Navrhovatel - jméno osoby/název subjektu:  MVDr.Ľubica Mádrová, Kheiron, s.r.o. (Institut celostní 
péče o koně – obecně prospěšná společnost ) 

 

Argumenty podporující zařazení kvalifikace mezi prioritně vytvářené kvalifikace  
z důvodu jejího významu a využitelnosti: 

1. Prosím předložte argumenty, na základě kterých lze říci, že o tuto kvalifikaci bude zájem ze 
strany zájemců o získání certifikátu. 
 Zájem vyplývající z atraktivity profese či oboru (pracovní podmínky, mzda, uplatnitelnost), z 
legislativních podmínek (existence zákonů předepisující získání certifikátu o dílčí kvalifikaci 
k výkonu povolání), z cenové přijatelnosti získání certifikátu (dotace na proces ověřování 
kvalifikace), z dalších důvodů.  

Nové postupy ošetřování koní celostní metodou našly v celém světě své příznivce a jsou 
požadovány od majitelů koní používaných k rekreačním i sportovním účelům. Tradiční 
postupy chovu koní a výživy koní jsou na ústupu. Podporuje se přirozené ustájení, výživa 
vycházející z fyziologických potřeb koně, přirozená komunikace s koněm. 

V České republice proběhlo a probíhá několik kurzů Dr. Strasser, které prosazují celostní 
přístup v péči o koně. V současné době máme přibližně 20 zájemců o kurz ročně a jejich 
počty narůstají. Jedná se o dvouleté studium s konečným certifikátem (SHP- Strasser 
hoofcare professional). Studium zahrnuje 8 třídenních kurzů vypracování 14 okruhů otázek a 
 praxi 200 hodin úpravy kopyt. Studium  má dílčí zkoušku a je zakončené teoretickou a 
praktickou závěrečnou zkouškou.  

Zájem je limitován cenou kurzu, která dosahuje 80 000,-Kč za 2 roky studia. Pokud bude 
možné získat na toto studium podporu z rekvalifikačních fondů, očekáváme několikanásobně 
vyšší zájem. 

Zájemci jsou většinou z řad chovatelů a majitelů koní. Především lidí, kteří mají spontánní 
zájem prospět koním a pracovat s koňmi.  



V současné době je základní cena za úpravu kopyt koně (4kopyt) 700 Kč + cestovné. Zručný 
kopytář je schopen ošetřit 4-6 koní denně. Z toho vyplývá, že je to profese, která je i finančně 
atraktivní. 

Dalším důvodem je humánní nakládání s koňmi. Současné metody ustájení a péče o koně 
nerespektují fyziologii a anatomii koní. Jsou mnohdy zničující pro psychický stav koní, 
vytvářejí z koní ustrašené splašené tvory, kteří mohou být nebezpeční. 

Celostní péče, tedy respektování koní jako specifických tvorů stvořených pro pohyb ve 
volném prostoru a pro hledání potravy a zpracování rostlinné potravy, vede k významnému 
zlepšení jejich zdravotního stavu. 

 

2. Prosím předložte argumenty, podporující skutečnost, že po této kvalifikaci bude poptávka 
na trhu práce a bude zde dobře uplatnitelná. Tzn. bude akceptována a vyžadována jak 
zaměstnavateli , tak dalšími subjekty, např. obchodními partnery – odběrateli OSVČ, která 
vlastní certifikát  na danou kvalifikaci .  
Znáte zaměstnavatele, kteří jsou ochotni využívat tuto kvalifikaci při své personální práci, 
např. při výběru nových zaměstnanců a rozvoji kompetencí stávajících zaměstnanců? Znáte 
OSVČ, které by obdržení certifikátu umožnilo získání dalších odběratelů a zakázek? 

V České republice je přibližně 70 000 koní, kteří potřebují pravidelně upravovat kopyta. S tím 
jak roste povědomí o škodlivosti podkování a o přirozeném chovu koní, bude narůstat 
poptávka po kvalifikovaných poradcích chovu koní a kvalifikovaných chovatelích celostní 
metodou.  

Už v dnešní době je výrazná poptávka po chovatelích koní přirozeným celostním způsobem. 
S nárůstem rekreačního využívání koní, bude stále větší poptávka po lidech, kteří budou 
schopni zajistit kvalifikovaně přirozené ustájení, výživu a péči o koně. 

Uplatnění absolventů očekáváme především jako OSVČ, kteří budou tuto službu nabízet. 

S nárůstem popularity tohoto přístupu očekáváme také poptávku od soukromých chovatelů 
koní, zájem z jezdeckých klubů a zájem z hřebčínů. 

 

 

3. Prosím předložte argumenty, že pro tuto kvalifikaci bude existovat Autorizovaná osoba 
(AOs), například jedna silná AOs, případně více menších AOs.  
Znáte konkrétní AOs, která bude ochotná a schopná zajistit nejen ověřování kvalifikace, ale i 
její propagaci směrem k zájemcům o získání kvalifikace i k zaměstnavatelům a podnikatelům? 

Autorizovaná osoba bude MVDr. Pavel Mádr, CSc. MBA. veterinář, který je žákem MVDr. 
Hiltrud Strasser a propaguje přirozenou úpravu kopyt a celostní přístup k chovu koní a léčbě 
koní. V nejbližší budoucnosti bude existovat Institut pro celostní péči o koně, který bude tyto 
myšlenky prosazovat a vykonávat vzdělávací i osvětovou činnost. 

 



 

4. Prosím předložte argumenty, že pro tuto kvalifikaci budou existovat vzdělavatelé, kteří 
budou mít zájem a budou schopni vzdělávat pro tuto kvalifikaci i zajistit její propagaci.  
Znáte konkrétní potenciální vzdělavatele? 

Propagace bude zajišťována především Institutem pro celostní péči o koně a jednotlivými 
osobami a osobnostmi, které se zasazují o celostní péči o koně a jejich kopyta. Je to 
především zakladatelka školy a postupů přirozené úpravy kopyta MVDr. Hiltrud Strasser, 
herec pan Václav Vydra, veterinář Dr. Pavel Mádr, veterinární lékařka MVDr. Ľubica 
Mádrová, certifikovaní kopytáři Akademický sochař Stanislav Blecha a Martina Lehoučková, 
Patric Spieleder – certifikovaný kopytář a majitel kopytní kliniky v Rakousku.  Samozřejmě to 
budou i další absolventi školy a aktivní kopytáři. 

 

 

Navrhovatel:      Garant (člen Konsorcia VZ NSK): 
 
 
 
MVDr. Ľubica Mádrová 
…………………………………………………….   ……………………………………………………….. 

jméno       jméno 

 
 

 
…………………………………………………..   ………………………………………………………. 

podpis        podpis 

 


