
 
 

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

Zařazení kvalifikace do NSK 

 

Název kvalifikace: Kopytář – ošetřovatel kopyt equidů 

 

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. 

MVDr. Hiltrud Strasser ve své knize „ Podkování – je toto zlo opravdu nutné“ uvádí důvody a 
historii vzniku podkov a vyčerpávajícím způsobem shrnuje veškerá zjištění o škodlivosti 
podkov pro koně.  Negativní efekt podkov byl popsán, a zdokumentován a proto přibývá 
zastánců kopyt bez podkov. 

Nové postupy ošetřování kopyt bez používání podkovy si našli v celém světě své místo a jsou 
požadovány od majitelů koní. Nahrazují tradiční podkovářství a toto je řemeslo, které je na 
ústupu. Přirozená úprava kopyt vychází z fyziologie koně a z podmínek prostředí, které za 
milióny let vývoje koňské kopyto zformovaly v unikátní orgán. Poptávka po kvalifikovaných 
kopytářích v České republice roste s tím, jak roste množství majitelů a chovatelů, kteří již 
nechtějí svým koním přibíjet podkovy. 

V současnosti je u nás velký nedostatek kvalifikovaných kopytářů, protože podkováři vyučují 
úpravu bosých kopyt zcela jinak a nerespektují podmínky prostředí , v kterých kůň žije. 

Úprava kopyt vyžaduje poměrně hluboké znalosti a to jak teoretické, tak praktické. Výuka 
zahrnuje studium anatomie a fyziologie kopyta, znalost nemocí kopyt a znalost všech 
souvislostí zdraví kopyt s celkovým zdravím koně. Stejně důležitá je manuální zručnost a cvik 



v používání nástrojů při úpravě kopyta. 

Důležitý je komplexní přístup k péči o kopyto kombinovaný s  další péči o koně, především 
z hlediska podmínek ustájení a výživy. 

V České republice proběhlo a probíhá několik kurzů přirozené úpravy kopyt. V současné době 
máme přibližně 20 zájemců o kurz. 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 je zakončené teoretickou a 
praktickou 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. 

 

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 rostoucím povědomí o škodlivosti podkování a o přirozeném chovu koní narůstá poptávka 
po kvalifikovaných kopytářích.  

Očekáváme, že i velké procento kovářů začne používat metody přirozené úpravy kopyt 
s úbytkem zákazníků žádajících podkování a s nárůstem poptávky po  přírodní úpravě kopyt. 

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

Už v dnešní době je výrazná poptávka po kvalifikovaných kopytářích. S nárůstem rekreačního 
využívání koní, bude stále větší poptávka po lidech, kteří budou schopni zajistit kvalifikovaně 
nejenom přirozenou úpravu kopyt ale i celostní péči o koně v přirozeném ustájení, zajistit 
vhodnou výživu a další péči o koně. 

S nárůstem popularity tohoto přístupu očekáváme také poptávku od soukromých chovatelů 
koní, zájem z jezdeckých klubů a zájem z hřebčínů po kvalifikovaných zaměstnancích s tímto 
vzděláním. 

 

 

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,vVeterinář 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( obecně 
prospěšná společnost),  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 celostní péče 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 a veterinář Dr. Pavel Mádr, absolvent MVDr. H.Strasser, majitel 
kopytní kliniky v Rakousku Patric Spieleder.  Samozřejmě jsou to i další absolventi školy a 
aktivní kopytáři. 

 

 

 

 

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

jméno       jméno 

 
 

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

podpis        podpis 

 


