
Zápis z jednání zástupců chovatelů koní a chovatelských svazů 
 

 
Termín jednání: 11.10.2011 ve 13.00 hodin 

Místo jednání: Malá zasedací místnost v přízemí Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,  ČZU 

Praha Suchdol, Kamýcká 129 

Program jednání: 

º Seznámení se stávající situací a dílčími kvalifikacemi 

º Výsledky a vyhodnocení dotazníků pro chovatele koní 

º Nový návrh kvalifikace – Ošetřovatel bosých kopyt 

º Posouzení revidované kvalifikace a povolání Podkovář 

Předmět jednání: 

Na posledním jednání Sektorové rady zemědělství bylo pracovní skupině pro chov koní a podkovářství 

doporučeno prověřit na základě dostupných stanovisek ( chovatelských svazů, Jockey clubu ČR, České jezdecké 

federace a dalších zainteresovaných skupin včetně Státní veterinární správy) moţnost navrhnout koncepci dílčí 

kvalifikace  - Kopytář či ošetřovatel bosých kopyt, vnitřně integrované do dílčí kvalifikace Podkovář.  

Přítomní: 
1. Státní veterinární správa ČR – odbor ochrany zdraví a pohody zvířat – MVDr. Zbyněk Semerád, MVDr. 

Jiří Dousek 
2. Asociace svazů chovatelů koní ČR – vicepresident pro chov koní – MVDr. František Horník 
3. Svaz chovatelů českého teplokrevníka – místopředseda svazu Miloslav Perníček, člen předsednictva 

Michaela Kubištová 
4. Česká zemědělská univerzita Praha – Ing. Jan Navrátil, CSc. 
5. Česká hipiatrická společnost, Veterinární klinika Heřmanův Městec – Doc. MVDr. Jana Mezerová 
6. Ţivnostenské společenstvo podkovářů – předseda profesního svazu – Ing. Jindřich Vinčálek CE-F 
7. Národní ústav odborného vzdělávání – Ing. Zora Husová 
8. Česká jezdecká federace, Jockey club – Ing. Milan Theimer 
9. Česká & slovenská národní cuttingová společnost – president Michal Popov, zároveň zastupuje Czech 

Quarter Horse Association 
 

Zástupci přítomných organizací byli seznámeni se všemi aktuálními událostmi, které se týkají vývoje NSP a NSK 
v oboru podkovářství a současného chovu koní, včetně návrhů na rozdělení dílčí kvalifikace Podkovář na 
Ošetřovatele bosých kopyt a Podkováře. Michaela Kubištová předloţila návrhy rozdělení kompetencí 
v hodnotícím standardu Podkováře. Všichni účastníci vyjádřili svůj názor. 
 
Závěr jednání: 
Po zváţení všech aspektů dané problematiky byl jednohlasně schválen následující postup: 
 
1. Není doporučeno rozdělení dílčí kvalifikace a povolání Podkovář na dvě části – Ošetřovatel bosých 

kopyt a Podkovář. Hlavním důvodem je velmi obtíţné stanovení hranice moţnosti ošetření bosého  
kopyta a vhodnosti správného podkování v souladu s pohodou a zdravím koně. V náplni práce kaţdého 
 podkováře je odborné ošetřování bosých kopyt. 

 
2. Je doporučeno podat na MZe ČR návrh ke změně zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání  
 tak, aby úpravu a podkování kopyt equidů prováděla osoba odborně způsobilá.  
 
 
 



3. Je doporučena úprava v rámci revize dílčí a úplné kvalifikace Podkovář: 
 Část A – doplnit pohodu zvířat do bodu 2.d) (MVDr. Jiří Dousek) a upravit v  bodě 2. ostatní 

 kompetence, které se týkají anatomie a fyziologie koní (MVDr. Jana Mezerová), dále vyjmout bod 9. –  
kompetence pro paznehtáře (v současné době je schválena samostatná dílčí kvalifikace Paznehtář – 41- 
049-H). 
Část B – sjednotit postup zkoušky s evropskou zkouškou Europodkovář, tak, aby vyzkoušený podkovář 

v ČR byl zároveň europodkovářem a byl zařazen do databáze EFFA European Federation of Farrier 

Associations (Evropská Federace Sdruţení Podkovářů). 

3. Je doporučeno oddělení kvalifikací Pomocník podkováře a Podkovář od kvalifikace Zemědělský kovář, 

který obsahem svých kompetencí souvisí kvalifikacemi v oborech Ruční kovář nebo Strojní kovář nebo 

Opravář zemědělských strojů. Pro příklad daného problému uvádíme skutečnost, ţe v současné době 

se v rekvalifikačních kursech na 24 měsíců (PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA s.r.o.) učí 28 studentů – 

budoucích podkovářů, kteří po absolvování tohoto velmi náročného odborného kursu a sloţení zkoušek 

musí ještě uhradit a absolvovat zkoušku Zemědělského kováře proto, aby mohli vykonávat svoji činnosti 

jako OSVČ ačkoliv kompetence v této kvalifikaci nesouvisí s odbornou činností Podkováře, ale výrazně 

souvisí s dílčími kvalifikacemi strojní kovář, ruční kovář nebo opravář zemědělských strojů.. 

4. Přílohy zápisu:  

º Vyhodnocení chovatelského dotazníku  

º Návrh revidovaného hodnotícího standardu Podkovář 
  

Zapsala: Michaela Kubištová 

Ověřil: Ing. Jan Navrátil, CSc. 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnocení chovatelského dotazníku 
 
Pro objektivní posouzení dané situace v chovu koní a v podkovářství byl ve výtisku 2.000 ks časopisu „Koně“ 
rozeslán dotazník s následujícími otázkami. Časopis koně je cíleně zasílán členům chovatelských svazů. 678 
dotazníků se prozatím vrátilo v papírové podobě a 178 dotazníků bylo v elektronické podobě zpracováno ve 
spolupráci se studenty ČZU. Hodnocení ještě pokračuje. Zde jsou první průběţné výsledky. 
 
Otázky v dotazníku:  

1. Název organizace, firmy, chovatele 
2. Celkový počet chovaných či drţených koní 
3. Plemeno 
4. Způsob vyuţívání 
5. Pouţíváte boxové ustájení? 
6. Pouţíváte volné ustájení? 
7. Zastýláte ustájené koně slámou či pilinami? 
8. Pouţíváte pastviny a výběhy pro volný pohyb koní? 
9. Kolik hodin denně? 
10. Vyuţíváte své koně v zápřeţi či pod sedlem? 
11. Pouţíváte jezdecká sedla? 
12. Pouţíváte udidla? 
13. Máte koně bosé? 
14. Máte koně podkované? 
15. Kolik Vašich koní je podkováno? 
16. Ošetřuje bosá kopyta Vašich koní podkovář? 
17. Podkovává Vaše koně podkovář? 
18. Uveďte věk Vašeho nejstaršího koně ve stáji. 
19. Byl někdy tento kůň podkován? 
20. Uveďte důvod podkování Vašich koní. 

 
První průběţné vyhodnocení: 
 

 

Nejstarší kůň je ve věku 33 let, 270 z počtu 7 781 koní je ve věku 20 let a výše. Všichni tito koně jsou 

v boxe a na pastvině a byli nebo jsou podkováni. 



 

 

 

Průměrný čas strávený na pastvě je 10 hodin denně. 

24 hodin denně tráví pouze 0,75% z celkového počtu 7.781 koní 

Nejčastějšími důvody pro podkování koní jsou uvedeny: 

49,67 % respondentů – klasické discipliny a pracovní využití 
22,72 % respondentů – onemocnění  
43,83 % respondentů – tvrdé a nerovnoměrné povrchy 
 
 



Počet podkovaných a bosých koní
vyhodnoceno 7.781 koní

Podkovaní

Bosí

50,06%

49,94%

 

Ošetřuje kopyta Vašich koní podkovář nebo 
majitel či "kopytář"?

Podkovář

Majitel či "kopytář"

97,25%

2,75%

 


