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Úvod 

Podkovářství vzniklo teprve nedávno a to v 19.století, kdy se tohle řemeslo 

začalo více rozvíjet. Ovšem jeho kořeny sahají až ke Keltům, kdy si povšimli, že 

je o koňská kopyta potřeba zvláštní péče. V práci si uvedeme různé nemoci 

kopyt a jejich patřičnou léčbu, speciální podkování, strouhání, přípravky na 

kopyta a nějaké moje zkušenosti ohledně jejich péče. 

O koně se zajímám už delší čas. Téma jsem si vybrala, protože se chci 

dozvědět víc informací o podkovářství. Doufám, že práce bude zajímavá nejen 

pro mě, ale i pro všechny, kteří si ji přečtou. 

  
Obrázek č. 1: Z internetu. Heslo „podkova“ 
na: https://1url.cz/qKwvO (12.3.2021). 

https://1url.cz/qKwvO
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1. Podkovárna 

Podkovárna je místnost určená pro koně, majitele a podkováře. V této místnosti 

najdeme třínohou židličku, kovadlinu a stůl na nářadí. Podkovárna bývá 

většinou mimo kovárnu, a to z důvodu otevřeného ohně, kterého se zvíře bojí. 

2. Nářadí 

Nářadí je nezbytnou součástí pro dostatečné ošetření kopyta zvířete, popřípadě 

k přibití podkov. Patří mezi ně kopytní nůž, háček, rašple, sekáč, kleště, židlička 

a kladívko. Jako další se řadí i do nářadí samotná podkova společně s hřebíčky, 

nazývané podkováky, pomocí kterých se podkova přibíjí. Existuje i speciální 

lepidlo, kterým se podkova přilepí, ale častěji se používají k připevnění 

podkováky. 

 
Obrázek č. 2. Heslo „nářadí na podkování“ na: 
https://1url.cz/6Kwv8 (20. 3. 2021). 

https://1url.cz/6Kwv8%20(20
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3. Podkovy 

Podkova slouží jako taková „bota“. Chrání před opotřebováním kopyt, 

namáháním šlach a rizikem uklouznutí. Dost často slouží i jako ortopedická 

pomůcka k nápravě různých poranění kopyt a celkově nohou. Ovšem aby 

podkovy plnily svou funkci, měly by se v rozmezí 6 až 8 týdnů tzv. překovávat. 

Druhy podkov 

Za tu dobu, co podkovářství existuje se do sektoru podkov přidalo hrozně moc 

nových druhů a jejich funkcí. Vyrábí se dokonce i ortopedické, ale i staré dobré 

podkovy mezi námi pořád zůstávají. 

3.1. Popis základní podkovy (pantoflice): 

Obrázek č. 3. Heslo „pantoflice“ na: 
https://1url.cz/IKwXL (20. 3. 2021). 

https://1url.cz/IKwXL
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3.2. Pantoflice 

● Základní druh podkovy (nemá 

ozuby, hmatce a plátky). 

● Účelem této podkovy je snížit riziko 

uklouznutí a namáhání šlach. 

● Používá se hlavně pro jezdecké a 

kočárové koně. 

● Dělíme ji na klasickou, parkurovou, 

dostihovou a těžkou. 

 

 

 

3.3. Dostihová pantoflice 

● Má malé vyhloubení vpředu na 

čapce. 

● Je velice lehká a krátká. 

● Většinou lisována z kovu, nebo z 

různých slitin. 

● Ramena těchto podkov mohou být 

zakončeny ozuby (dle současných 

podmínek). 

 

Obrázek č. 4. Heslo „pantoflice“ na: 
https://1url.cz/IKwXL (20. 3. 2021). 

 

Obrázek č. 5. Heslo „dostihová pantoflice“ 
na: https://1url.cz/IKwXL (20. 3. 2021). 

 

https://1url.cz/IKwXL
https://1url.cz/IKwXL
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3.4. Těžká pantoflice 

● Používá se pro tažné koně. 

● Má zhruba o jednu třetinu zvýšené 

části ramen. 

● Dost často se na těchto podkovách 

objevují ozuby, které těmto koním 

hodně pomáhají. Buď jako opora v 

tahu, nebo také hodně pomůžou 

hlavnímu ohybači „prstu“ a hlavní 

šlaše, aby se tak tyto části nohy 

nenamáhaly. 

● Je celkově hodně těžká.  

 

3.5. Zámková podkova 

● Je podkova, která má spojená ramena ocelovou přepážkou. 

● Přepážka je zpravidla uprostřed rozšířená a na horní ploše mírně 

vyhloubená (viz. foto). 

● Používá se tehdy, má-li být kopyto v klidu (při nemocech kopytního střelu) 

● Je ovšem třeba, aby přepážka na střelku netlačila. 

 

Obrázek č. 6. Heslo „těžká pantoflice“ na: 
https://1url.cz/vKwXJ (27. 4. 2021). 

Obrázek č. 7. Heslo „zámková podkova“ na: 
https://1url.cz/bKwXV (28. 4. 2021). 

Obrázek č. 8. Heslo „zámková podkova“ na: 
Instagram (28. 4. 2021). 

https://1url.cz/vKwXJ%20(27
https://1url.cz/bKwXV%20(28
https://1url.cz/bKwXV%20(28


10  

3.6. Ortopedické podkovy 

S postupem času vstoupilo do podkovářství mnoho nových technologií. 

Podkovy se už dají připevnit speciálním lepidlem. Podkovy se vyrábějí z plastů 

a vylomená stěna kopyta, kvůli které by dříve kůň stál v boxu, se v současnosti 

vyspraví speciálními tmely. Tyto podkovy se dají přirovnat k „botám na míru“, a 

to většinou pro sportovce, nebo nemocné. Zároveň se odborníci snaží najít 

optimální řešení, jak i přes okování simulovat chůzi bosého kopyta. 

Ortopedické podkovy Colleoni 

● Vyrábí se převážně z hliníku v programech (nejsou z ruční výroby) a jsou 

dosti pružné. 

● Tato firma je jedna z nejlepších a nejširších ve výrobě těchto podkov a 

celkově v zaměření na ortopedii koní. 

● Většinou se používají pro sportovní koně společně s tzv. vložkami, ale dávají 

se hlavně při komplikacích s chůzí koně (např. při nepravidelných postojích, 

nerovných kopytech, ...). 

 

 

 

  

Obrázek č. 9. Heslo „podkova Colleoni“ na: 
https://1url.cz/3KwXs (30. 4. 2021).  

Obrázek č. 10. Heslo „podkova Colleoni“ 
na: Instagram (30. 4. 2021).  

https://1url.cz/3KwXs%20(30
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Podkova Hippoflex 

● Je vyrobena z plastu. 

● Šetří opotřebení kloubů a má vyšší protiskluzovou stabilitu na asfaltu, betonu 

a žule. 

● Většinou se tato podkova dá použít na 2 až 3 okování. 

● Je velice vhodná pro distanční dostihy. 

● Ovšem i tato podkova má své nevýhody, mezi které patří například rychlé 

opotřebení podkovy, podkova se začne prohýbat a roztahuje kopyto směrem 

ke korunkovému okraji. Proto se musí spojovat tzv. zámkem. 

Obrázek č. 11. Heslo „podkova hippoflex“ na: 
Instagram (30. 4. 2021). 

Obrázek č. 12. Heslo „podkova hippoflex“ na: 
Instagram (30. 4. 2021). 

https://1url.cz/UKwXd%20(30
https://1url.cz/UKwXd%20(30
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Podkova Easy walker (Dynamix) 

● Je vyrobena z tužšího materiálu. 

● Dá se použít pouze na jedno kování. 

● Tato podkova musí být vytmelená v chodidle, 

aby se v něm neprohýbala. 

 

 

Podkova Öllöv 

● Öllöv podkovy jsou z pryže a plastu a 

ve svém středu mají ocelové nebo 

hliníkové jádro. 

● Přibíjí se pomocí klasických 

podkováků. 

● U některých podkov je nutné použít 

speciální nářadí k přibití a dotažení 

podkováků. 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 13. Heslo „podkova Dynamix“ na: 
https://1url.cz/1KwXh (2. 5. 2021). 

Obrázek č. 14. Heslo „podkova Öllöv“ na: 
https://1url.cz/KKwOR (2. 5. 2021). 

https://1url.cz/1KwXh%20(2
https://1url.cz/1KwXh%20(2
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4. Vložky 

Vložky se přibíjejí mezi podkovu a chodidlo. Prostor mezi vložkou a chodidlem 

kopyta se vyplňuje tmelem příslušné tvrdosti. Mezi běžně používané tmely k 

tomuto účelu patří Vettec, Michael Vaillant a Luwex. Tímto způsobem zajistíme 

stejnoměrné zatížení na celé chodidlo a celkovou masáž, která zajišťuje kvalitní 

prokrvení kopyta. V tomto případě se dá hovořit o simulaci chůze bosého 

kopyta. Do této skupiny musíme zařadit i nasazovací botičky.  

            

Obrázek č. 15. Heslo „vložky na kopyta“ na: 
Instagram (5. 5. 2021). 

Obrázek č. 16. Heslo „vložky na kopyta“ na: 
Instagram (5. 5. 2021). 

Obrázek č. 17. Heslo „vložky na kopyta“ na: 
Instagram (5. 5. 2021). 

Obrázek č. 18. Heslo „vložky na kopyta“ na: 
Instagram (5. 5. 2021). 

https://1url.cz/1KwXh%20(2
https://1url.cz/1KwXh%20(2
https://1url.cz/1KwXh%20(2
https://1url.cz/1KwXh%20(2
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5. Botičky pro koně 

Botičky jsou zdravou alternativou ochrany bosých (bez podkov) kopyt koní. Májí 

hodně společných funkcí jako vložky, ale dají se po práci sundat. Jako všechny 

pomůcky se dělí na více druhů, které mají různé využití na různé disciplíny. 

 

 

6. Popis kopyta: 
  

Obrázek č. 19. Heslo „botičky pro koně“ na: 
https://1url.cz/EKwOk (6. 5. 2021). 

Obrázek č. 20. Heslo „botičky pro koně“ na: 
https://1url.cz/EKwOk (6. 5. 2021). 

Obrázek č. 21. Heslo 
„popis kopyta“ na: 
https://1url.cz/9KwOd 
(6. 5. 2021). 

https://1url.cz/EKwOk
https://1url.cz/1KwXh%20(2
https://1url.cz/1KwXh%20(2
https://1url.cz/1KwXh%20(2
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7. Korektura kopyt (strouhání) 

Tato činnost se provádí samostatně a její postup si za chvíli řekneme a pomocí 

fotek pro představu znázorníme. Korektura kopyt by se měla provádět každých 

6 – 8 týdnů, ale tato informace je dle mých zkušeností dosti individuální. Jako 

vždy záleží i na typu práce, kterou kůň vykonává a jak moc kopyto zatěžuje. 

Dále záleží i na tom, v jakém stavu samotné kopyto je (měkké, tvrdé, 

pravidelné, nepravidelné, nemocné, zdravé, …). 

7.1. Postup běžné korektury kopyt podkovářem 

1. Nejprve se podkovář podívá na postoj a stav kopyta který daný kůň má. 

Potom ke koni přistoupí, vlídně k němu promluví a pohladí jej. Podkovář se 

přesune rukou na koňskou nohu, zvedne ji, a podívá se na kopyto z jiného 

profilu, podle kterého usoudí, jakou práci vykoná. Kvalitní podkovář se vždy 

snaží koni upravit kopyto tak, aby se koni příjemně chodilo a ulevilo. 

 

 

2. Jakmile má podkovář kopyto prohlédnuté, vyčistí ho kopytním háčkem (obr. 

č. 23) a prozkoumá ho ještě podrobněji. 

Obrázek č. 22. Heslo „podkovářská práce“ 
na: https://1url.cz/6KwOD (10. 5. 2021). 

Obrázek č. 23. Heslo „podkovářská práce“ 
na: https://1url.cz/6KwOD (10. 5. 2021). 
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3. Dále vezme kopytní nůž (obr. č. 24) a kopyto okolo střelky očistí. Na fotce 

vidíme, že kopyto má výrazně přerostlé rozpěrky, které se překlápějí přes 

chodidlo a utlačují ho. Na fotce je očištěna pouze polovina chodidla, protože 

podkovář sleduje stav rohoviny. Zdravá rohovina je bez prasklin, na první 

pohled jednolitá, u barevných kopyt s výraznějšími rozdíly v pigmentaci. 

 

 

4. Očistí celé chodidlo a zkrátí rozpěrky 

zároveň s chodidlem. Když chceme, aby 

kůň měl lepší trakci – například pro skákání 

– a rozpěrky jsou rovné, můžeme je nechat 

o 2 mm vyšší, než je chodidlo. 

 

 

 5.  

Obrázek č. 24. Heslo „kopytní nůž“ na: 
https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 

Obrázek č. 25. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 

Obrázek č. 26. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 
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5. Potom zkrátíme stěnu obdobným 

způsobem na úroveň očištěného chodidla. 

Pro názornost je na fotce odstraněna jen 

polovina přerostlé stěny. Ve špičce stěna 

přerostlá nad úroveň chodidla není, tam se 

opotřebovala.  

 

 

 

6. Očistíme a zkrátíme rohový střel. Po 

stranách odřízneme jen odlupující a převislé 

části, na výšku ho zkrátíme tak, aby se 

pozvolna rovně zvedal od chodidla u hrotu 

střelu, až na úroveň výšky patek v patkové 

části. 

Obrázek č. 27. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 

Obrázek č. 28. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 
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7. Následně rašplí (obr.č.29), napříč položenou přes kopyto, srovnáme 

nerovnosti po zkracování stěny a zároveň srovnáme obě patky přibližně na 

stejnou délku. 

   

 

8. Poté, když to chodidlo umožní, 

vytvoříme laterální klenbu (zde 

mírně přehnaná, ale to záleží na 

tvaru chodidla). Ještě jednou 

překontrolujeme, zda je střel po 

finálním dorašplování stěny v 

patkách zároveň s patkami, aby 

nedocházelo k velkým tlakům na 

střelkový polštář a zároveň 

poskytoval střel oporu 

korunkovému kloubu při zatížení kopyta. 

 

  

Obrázek č. 29. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 

Obrázek č. 30. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 

Obrázek č. 31. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 
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9. Půlku práce máme za sebou, teď 

musíme ještě doladit kopyto z venku. 

Proto v přední části rašplí kolmo k zemi 

zeslabíme stěnu v místech, kde je 

deformovaná a tím v těchto místech 

snížíme tlak na stěnu. 

 

 

 

 

10. Aby byl tlak na stěnu 

vyrovnaný a kopyto co 

nejpřirozeněji vyvážené, 

řídíme se kroužky 

viditelnými na kopytní 

stěně. Také je dobré 

odrašplovat prohnutou 

stěnu v dolní části kopyta, 

aby na ní nepůsobili 

přehnané síly, které jí 

odtrhávají od chodidla, a 

bílé čáry. 

 

 

 

 

 
  

Obrázek č. 32. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 

Obrázek č. 33. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 
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11. Ve finále upravíme okraje chodidla tak, 

aby byla zachována klenutost chodidla a 

vnitřní část stěny byla nejvyšším místem 

nosného okraje kopyta. Po celé práci se 

ještě podkovář podívá, jak kůň chodí a 

došlapuje na zem. Když je vše v pořádku, 

má hotovo. 

 

 

Obrázek č. 34. Heslo „korektura kopyt“ 
na: https://1url.cz/3KwOU (10. 5. 2021). 
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8. Přibití podkovy 

Před přibitím podkovy musíme opět kopyto vystrouhat, protože kopyto je něco 

jako lidský nehet, takže pořád roste. Kování se dá udělat dvěma způsoby, a to 

je kování zatepla a zastudena. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je ten, že při 

kování za tepla se podkova vyková, vyzkouší se ještě na kopytě (proto se z 

kopyta při tomto postupu kouří), provedou se možné úpravy a na závěr se 

přitluče. 

Kování za studena je jednodušší. Podkova je už vyrobená a její tvar se dá 

upravit pouze minimálně. 

1. Sejmutí: stará podkova se sejme 

odseknutím podkováků odsekávacím 

nožem a kladivem a vypáčením 

štípacími kleštěmi. Podkováky by měly 

být dobře odstraněny, aby se 

nepoškozovala kopytní stěna. 

 

2. Příprava: chodidlo a střel 

kovář vyčistí. Přerostlá 

rohovina kopytní stěny se 

odštípne kopytními kleštěmi. 

Rašplí se kopyto uhladí a 

srovná do roviny. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 35. Heslo „přibití podkovy“ na: 
https://1url.cz/YKwOY (15. 5. 2021). 

Obrázek č. 36. Heslo „přibití podkovy“ na: 
https://1url.cz/YKwOY (15. 5. 2021). 
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3. Nasazení: horká podkova se 

přitiskne na kopyto, a tím se 

zjistí, zda dobře padne. 

Kopytní stěna je necitlivá, a 

proto to koně nebolí. Pak lze 

provést libovolné úpravy. 

 

 

 

 

4. Přibíjení: podkova se ochladí 

ve vodě a přitluče podkováky. 

Konce podkováků, které 

vystupují z kopyta, se uštípnou 

a ponechají se malé nýty, které 

se ohnou a zaklepou. 

 

 

 

 

 

5. Dokončení: nakonec kovář orašpluje vnější 

stranu kopyta a zaklepané podkováky. Tím 

se ohladí veškeré ostré hrany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 37. Heslo „přibití podkovy“ na: 
https://1url.cz/YKwOY (15. 5. 2021). 

Obrázek č. 38. Heslo „přibití podkovy“ na: 
https://1url.cz/YKwOY (15. 5. 2021). 

Obrázek č. 39. Heslo „přibití podkovy“ na: 
https://1url.cz/YKwOY (15. 5. 2021). 
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Výhody/nevýhody bosého kopyta: 

Výhody Nevýhody 

Plní svoji přirozenou funkci a 

pomáhají srdci pumpovat krev 

(obnovení mechanismu). 

Kopyta se musí pravidelně strouhat 

a máčet ve vodě. 

Pokud dáme koni čas (než odroste 

stará rohovina, tj. 8 – 12 měsíců), 

zvykne si na všechny druhy 

povrchů. 

Koni musíme umožnit pohyb po 

více druzích povrchů. 

Lépe tlumí nárazy.  

Správným strouháním lze vyléčit 

téměř všechny nemoci kopyt 

(deformace, rozšíření těsných 

kopyt, schvácení, podotrochózu, 

špatné postoje – problémy s klouby, 

šlachami, špalkové kopyto). 

 

Výhody/nevýhody kování: 

Výhody Nevýhody 

Kůň nemá problém chodit po 

jakémkoliv povrchu i bez 

předchozího zvykání. 

Podkova způsobuje, že se kůň 

nedotýká povrchu celou plochou 

chodidla, opírá se jen o stěnu 

kopyta – nabourání přirozeného 

pohybu a fungování kopyta. 

Tažným koním hodně pomůžou v 

tahu. 

Snížení prokrvení kopyta – 

důsledkem je narušení kopytního 

mechanismu. 

Dodatečná ochrana kopyta – menší 

náchylnost na úrazy a poranění. 

Špatně vybrané a aplikované 

podkovy často vedou k závažnému 

poškození – bolestivé praskliny a 

změny na kopytě vedoucí ke 

kulhání = Oslabují kopyta. 

Korekční funkce v případě vadných 

postojů – jen ortopedické podkovy. 

Finančně nákladný zákrok. 
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Kovat či nekovat? 

Tato otázka je dost často kladena a odpověď je vcelku jednoduchá. Záleží na 

koni. Někteří koně se bez podkov neobejdou, ale jiným zase jenom uškodí. 

Každopádně, pokud to není nutné, nekovejte. Myslete na to, že podkovy naruší 

přirozený pohyb koně, nejsou pro něj přirozené. Je to lidský patent proti 

rychlému opotřebovávání kopyt. 
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9. Nejčastější nemoci kopyt 

9.1. Hniloba rohového střelu 

Tahle choroba je nejčastěji se vyskytující a většina koní ji za svůj život prodělá.  

Příčiny jsou všeobecné, a ne 

přesně určené. Může jít o 

hygienické podmínky, krmení či 

dědičné dispozice. Kopytní střel 

začne tzv. „hnít”, a když se 

hniloba nezačne řešit v raném 

stádiu, může se dostat až do živé 

části kopyta. Pro koně je to pak 

samozřejmě bolestivé (kůň si 

časem ani nenechá kopyto 

vyčistit). 

 

Léčba a prevence spočívá v odstranění zjistitelných příčin, v pravidelném 

ošetření s použitím vysoušecích prostředků. Jeden z našich koní hnilobu měl, 

naštěstí se včas začala ošetřovat Sos-Frogem (přípravkem na hnilobu kopyt) a 

za 4 týdny jsme měli vyléčeno. 

 

 

  

Obrázek č. 40. Heslo „hniloba kopyt“ na: 
https://1url.cz/oKw5r (20. 5. 2021). 
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9.2. Akutní schvácení kopyt (laminitida) 

Schvácené kopyto bývá následkem akutního onemocnění. Po určité době 

dochází k jisté deformaci kopyta i kosti kopytní (kost v kopytě rotuje). Pro koně 

je toto onemocnění velmi bolestivé. 

Příčinami jsou dispozice k akutnímu zánětu, vadné krmivo, přežrání 

koncentrovaným krmivem, rychlá práce na tvrdé půdě. 

Příznaky v akutním stádiu jsou typické 

tím, že je narušen celkový zdravotní 

stav, objevují se teploty, průjmy, 

případně zácpy, ztížený dech a náhle 

vzniklé kulhání na obě přední končetiny 

(vystavený postoj). 

Léčba je nákladná, časově náročná a 

mnohdy nejistá. Ihned je třeba upravit 

krmnou dávku a složení, vynechat 

koncentrovaná krmiva, končetiny koně 

chladit ve studené vodní lázni, nebo 

postřikem. Dále je nutné zavolat veterináře a domluvit se na postupu léčby. 

Úprava a podkování tohoto kopyta jsou velice náročné a může je provést jen 

vysoce erudovaný podkovář. 

  

Obrázek č. 41. Heslo „zchvácené kopyto“ 
na: https://1url.cz/WKw5u (20. 5. 2021). 
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9.3. Zkostnatělé kostní chrupavky (osifikace) 

S kostnatěním kopytních chrupavek se častěji setkáme na hrudních 

končetinách. Postiženi jsou obvykle chladnokrevní koně, naopak toto 

onemocnění není časté u plnokrevníků. Kostnatění se v mnoha případech 

považuje za normální proces stárnutí u koní, je-li mírné a nezpůsobuje kulhání. 

Bývá také náhodným nálezem u těžce pracujících koní. Je-li kostnatění 

nadměrné, abnormální nebo předčasné, bývá známkou příliš velkého tlaku 

nebo tahu působícího na kopytní chrupavky, které se tomu „brání“ přeměnou v 

pevnou a odolnou kostní tkáň. 

Tím, že chrupavky zkostnatí, ztratí svoji pružnost a omezují kopytní 

mechanismus. Kopyto ztrácí schopnost tlumit nárazy, nedostatečně přilne k 

povrchu a nemůže se dobře přizpůsobovat nerovnostem, takže hůř chrání 

klouby končetiny. Ztrácí také svoji schopnost pumpovat krev. Kůň se pohybuje 

ztuhleji a opatrněji, může kulhat, především v obratech. Ale! Ve většině případů 

však kůň kulhá pouze během procesu kostnatění, kdy je v kopytě přítomen 

zánět. Zkostnatělé kopytní chrupavky již kulhání nezpůsobují, pokud není tato 

vytvořená kostní tkáň příliš masivní a nenarušuje mechanickou funkci kopyta 

nebo netlačí na okolní citlivé tkáně. Oblast nad postiženou chrupavkou má 

zvýšenou teplotu, je bolestivá na dotyk a je příčinou kulhání. 

Příčinou můžou být různá traumata, 

nepřirozený pohyb v patkové části, 

vadné podkování či nadměrné a rychlé 

práce na tvrdé zemi. 

Léčba: Bohužel se toto onemocnění 

nedá vyléčit a kolikrát je kvůli němu kůň 

vyřazen z ježdění a náročné práce.

Obrázek č. 42. Heslo „zkostnatělé kopytní chrupavky“ 
na: https://1url.cz/oKw51 (20. 5. 2021). 
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9.4. Rakovina kopyt 

Onemocnění kopyt, které se takto nazývá, kvůli nesnadné léčbě. Ve skutečnosti 

se jedná o specifický zánět. 

Příčiny jsou opět všeobecné a 

zatím ne zcela objasněné. Choroba 

se projevuje schvácením střelu, 

chodidla, případně stěny kopytní 

formou a růstem květákové, 

rozpadající se a často nepříjemně 

zapáchající tkáně. 

Léčba je někdy problematická, 

pracná, nákladná a dlouhodobá. 

Radikální léčba spočívá v 

chirurgickém snesení patologické 

tkáně a v následném ošetření 

tlakovými prostředky za použití 

krycí podkovy (obr.č.43). Léčbu 

provádí zkušený podkovář a veterinář. 

Prevence spočívá v pravidelném čištění, vysoušení, častější úpravě kopyt. 

 

  

Obrázek č. 43. Heslo „rakovina kopyt“ na: 
https://1url.cz/uKw5W (20. 5. 2021). 

Obrázek č. 44. Heslo „rakovina kopyt“ 
na: Instagram (20. 5. 2021). 
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9.5. Nepravidelná kopyta 

Nejprve si popíšeme, jak vypadá zdravé a souměrné kopyto. 

1. Osa kopyta by měla odpovídat ose spěnky, čili celý prst má být v 

přímce, nezalomený (na přední končetině má svírat se zemí úhel cca 45-

50°, na zadní končetině cca 50-55°). 

2. Přední stěna má být rovná, nikoli prohnutá nebo vypoulená.  

3. Stěna patek by měla být přibližně rovnoběžná s přední stěnou 

kopyta (obecně se toleruje odchylka cca 10°). 

4. Korunka se má svažovat k patkám rovnoměrně a plynule, nemá 

vytvářet žádné obloučky. 

  

Obrázek č. 45. Heslo „nepravidelná kopyta“ 
na: https://1url.cz/OKw5N (21. 5. 2021). 
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5. Kopyto má být souměrné, pomyslná čára probíhající střední střelovou 

rýhou, ho má půlit na dvě stejné poloviny. 

6. Střel má být tak dlouhý, aby zabíral nejméně 2/3 délky kopyta. 

7. Střel má být tak široký, aby prodloužení jeho postranních rýh tečně 

míjelo zvenku cibule patek (výrazný tvar V střelu). 

8. Chodidlo má být rovnoměrně klenuté pravolevě i předozadně, vytváří 

nosný okraj v podobě asi 1 cm širokého pruhu podél bílé čáry až po úhly 

rozpěrek. 

9. Kopytní stěna včetně rozpěrek nemá přesahovat úroveň chodidla, 

rozpěrky mohou být i trochu kratší (součást klenby chodidla). 

10. Bílá čára má být po celé své délce rovnoměrně silná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 46. Heslo „nepravidelná kopyta“ 
na: https://1url.cz/OKw5N (21. 5. 2021). 
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Kopyto sbíhavé 

● Kopyta a celkově postoj končetin je 

„stočený” směrem dovnitř. 

 

 

 

 

Kopyto rozbíhavé 

● Kopyta a celkově postoj je 

„vytočený” směrem ven. 

  

Obrázek č. 47. Vlastní fotografie. 

Obrázek č. 48. Vlastní fotografie. 
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Kopyto křivé 

● Kopyto je celkově nesouměrné. 

  

Obrázek č. 49. Heslo „kopyto křivé“ na: 
https://1url.cz/MKw5E (21. 5. 2021). 
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Závěr 

Cílem mé ročníkové práce, bylo poukázat na toto velice náročné řemeslo, které 

se zabývá i nejmenšími detaily, snaží se pořád rozvíjet a dělat koně a jejich 

majitele šťastnějšími a spokojenými. Popsala jsem o problematice podkování, 

různých typech podkov a pomůcek k nim potřebným. Snažila jsem se poukázat i 

na nejznámější nemoci koňských nohou a kopyt, jejich léčení a příčiny, 

nepravidelná kopyta a postoje, které se ve světě koní vyskytují. Během 

vypracovávání této práce se mi potvrdilo, že podkovářství není vůbec 

jednoduché řemeslo, právě naopak, je velice složité, protože je právě na 

podkovářích, aby koním zpříjemnili život úpravou kopyt, protože jak se říká: 

„Bez kopyt není koně.”. Zodpovědný majitel každého zvířete se snaží dopřát 

zvířeti jen to nejlepší, ať už je to strava, práce, veterinární péče nebo samotná 

kontrola nohou a chodidel. 

Na závěr bych jen chtěla doplnit, že jsem se snažila vybrat základní, ale 

zároveň i zajímavé informace a určitá témata se snažila shrnout. Kdybych tu 

měla vypsat všechno dopodrobna, možná bych dokonce napsala knížku. 

Резюме 

 
Работа кузнецов - ремесло, в котором кузнец старается оправить или 

исправить копыта лошади по требованию. Курсовая работа заниматься 

работой кузнецов, средствами для этой проблематики и местом, где 

происходит его работа. Следующая часть повествует о ногах лошадей, 

копытах, и возможных болезнях копыт. Курсовая работа коснутся процесса 

укрепления подков, и их корректуры. В последней части находится анализ 

видов подков, и их использование.  
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