
Dne 29.-30.09.2012 proběhla na Staré Živohošti v hotel Atlantida 5. Světová konference o celostní 

péči o koně a jejich kopyta konaná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. Po oba dva dny 

bylo v sále přítomno zhruba 40 účastníků konference jak ze zahraničí, tak z České republiky. 

Hlavní přednášející byli:   

Dr. Hiltrud Strasser (DE): Podotrochlóza: Téměř tři desetiletí věnovala Dr. Strasser hlavně studiu 

příčin kulhání, jeho léčení a pomocí svých zkušeností vyvinula model celostní péče o domestikované 

koně. Dr. Strasser povede diskuzi o „strašáku“ zvaném podotrochlóza, o slově jako takovém, co 

vlastně znamená, její diagnostice, odstranění příčiny a navrácení zdraví. 

Steven F. Skinner, DVM, Dip. ACVIM-Neurology, SHP (USA) : Diagnostika ve vet. medicíně: Dr. Skinner 
je významný americký neurolog a předseda organizace ESA pro diagnostické zobrazovací techniky ve 
vet. medicíně. Je to velmi rychle se rozvíjející oblast. Pomocí neinvazivní techniky, jako je radiologie, 
ultrazvuk, CT, magnet. rezonance, získáváme nejlepší obraz vnitřních struktur koňských končetin a 
kopyt. Dr. Skinner bude hovořit také o interpretaci těchto obrazů v praxi. 
 
Carol Layton B.Sc., M.Ed.(AUS): Vyvážená výživa koní: Důležitější než vitamínové doplňky určené jen 
pro zlepšení stavu popraskaných kopyt a nekvalitní srsti je předcházení tomuto stavu vyváženou 
každodenní potravou pro koně obsahující adekvátní živiny i minerální látky. Dr. Layton je nezávislá 
australská specialistka na výživu koní vyškolená Dr. Eleanor Kellon a provede také příklady výpočtu 
optimálního množství sena a ostatního krmiva pro jednotlivé koně. 
 

Další přednášející:  

Thorsten Kaiser, Udo Riedel, Sabine Kells, Václav Vydra, Bc. Lucie Barešová, Chris Gehrmann 

 

Václav Vydra (CZ) 

Zkušenosti s bosými koňmi a úpravami kopyt, aplikace ve sportu, potíže s prosazováním názorů na 

úpravy kopyt bosých koní a nekování. Referát zahrnoval krátkou ukázku práce s koňmi s akcentem na 

jejich ochotu spolupracovat ve volnosti a jejich vyrovnanost a cit pro terén díky fungujícím bosým 

kopytům. (celý příspěvek přiložen) 

 

Thorsten Kaiser (NZ) 

Kůň jako diagnostický nástroj pro úpravu bosých kopyt 

Thorsten Kaiser ve svém referátu popsal nutnost pozorování pohybu koně před a po úpravě jeho 

kopyt. Předvedl například videoukázku nekorektního klusu po trimu, z pohybu koně a pokládání jeho 

kopyt při lonžování diagnostikoval chybu, která vznikla při strouhání, následně po dodatečné úpravě 

kopyta byl již pohyb koně korektní. Takto ukázal, že profesionální kopytář by měl z pohybu před a po 

úpravě kopyta získat zpětnou vazbu o tom, kde a co by se mělo ještě upravit, co může koni ještě 

způsobovat nepohodlí ap. Např. našlapování přes špici kopyta je většinou způsobeno bolestí v oblasti 

patek, zejména při jejich velké výšce a při přerostlých rozpěrkách. Tím nám vlastně samotný kůň 

poslouží podobně jako složité, ne vždy lehce přístupné diagnostické nástroje. 



 

 

Chris Gehrmann (DE) 

 

Efektivní nástroj k rychlému dosažení polohy kopytní kosti paralelně se zemí 

 

Referát Chrise Gehrmanna byl velice přínosný zejména proto, že seznámil účastníky konference s 

nápadem, jak pomoci při léčení schvácených kopyt, velmi strmých kopyt, kopyt s nedostatečnou 

výškou prstu, kde chybí-li rohovina v přední části a zkrátíme přitom patky na správnou míru, bývá 

léčení obtížné, vzhledem k tomu, že stále nedosáhneme rovnoběžného postavení kopytní kosti. Ta, 

je-li stále na špici, uskřipuje obvodovou tepénku, pak chybí dobré prokrvování v přední části prstu a 

rohovina tam dorůstá jen obtížně, stejně tak je tam stále nefyziologicky namáháno lamelové spojení 

kopytní kosti s kopytním pouzdrem. Chris proto používá lehce dosažitelnou pomůcku, upravenou 

botičku, které odstraní v zadní a prostřední části podrážku, ale v přední části ji ponechá a ta tam 

vlastně supluje chybějící výšku prstu. Tak dostane korunku do správného úhlu 30%  a kopytní kost 

pak je paralelně se zemí takřka okamžitě po trimování. Koni tím také zajistí lepší pohodlí při pohybu, 

tedy i ochotu hýbat se, což právě vede k rychlejšímu nárůstu nového lamelového spojení a zkracuje 

dobu rehabilitace. 

 

 

Lucie Barešová (CZ) 

 

Ekonomická analýza faktorů ovlivňujících welfare koní 

 

Bakalářská práce, která porovnává faktory ovlivňující koňské welfare pomocí regresní analýzy a 

porovnání nákladů. Výsledky v ČR ukázaly, že poskytnutí vhodnějších životních podmínek není 

prozatím lidmi doceňováno tak, aby mělo vliv na prodejní hodnotu koně. Z porovnání nákladů na 

držení koně vyplynulo, že farmy poskytující lepší welfare podmínky mají až o 43% nižší náklady. Jeden 

z nejmarkantnějších rozdílů byl náklad na veterinární péči, což může poukazovat na fakt, že koně 

držení v přirozenějších podmínkách mají pevnější zdraví. Ve většině případů lidé koním poskytují 

nevhodný lidský komfort, který je ekonomicky mnohem nákladnější a navíc ubírá koním jejich 

přirozenost a tím i jejich zdraví. 

 

 

 



 

 

Udo Riedel (DE) 

 

Propojení souvislostí z pohledu osteopata mezi kopyty a pohybem koně 

Udo je vyškolený osteopat, který kombinuje své znalosti z tohoto oboru se zkušenostmi 

profesionálního ošetřovatele bosých kopyt. Ve svém referátu seznámil účastníky konference 

například s nápravou některých kloubů koňské končetiny a vše názorně předváděl na kostře koňské 

nohy. 

 

 

 

Sabine Kells (CDN) 

 

Remote viewing jako diagnostický nástroj 

 

Tento referát byl veden pomocí internetového spojení přes skype, neboť autorka 

nemohla být přítomna na konferenci. Zabývá se v něm, jak název napovídá, diagnostikou na dálku 

pomocí mimosmyslového vnímání.  

Lidé se snažili odedávna využívat těchto  dovedností a vědecky je ověřovat,  první zmínky jsou už 

z doby kolem roku 55o př.n.l.  

V roce 1970 vznikla v USA tzv. Controlled Remote Viewing, CRV, organizace podporovaná i 

financovaná různými vládními agenturami, např. CIA a jinými vojenskými organizacemi.  Tato dálková 

diagnostika je tedy nadále využívána např. v archeologii, v boji s drogovými mafiemi, ve vojenství, 

kde může poskytnout informace nad rámec běžně dostupných technologií. 

 

 

Na konferenci byla založena Světová asociace holistické péče o koně a jejich kopyta, která bude 

sdružovat podobně smýšlející lidi, kteří se v tomto oboru vzdělávají a poznatky uvádějí do praxe 

buď jako profesionální ošetřovatelé kopyt nebo i jako majitelé koní, kteří tuto dovednost aplikují 

na svých čtyřnohých kamarádech. 



Účastníci konference zavítali v rámci příspěvku Václava Vydry také na nedaleký statek Malčany, do 

aktivní stáje Institutu celostní péče o koně ,o.p.s..  Komentáře návštěvníků jsme si dovolili 

zveřejnit. 

Velmi zajímavé a inspirující! Samá pozitivní odezva!  Hannah Jane Wood, Norsko 

Mohu jen souhlasit!! Fantastické místo! Christel Flagestad, Norsko 

Fantastické místo! Koňský ráj! Dobře, dobře, Václave! Je velmi inspirující, to vidět; důležité. Liv 

Fjerdingrein Erlandsen,  Norsko 

Pěkná kopyta u Václava! Esther Reiss, Norsko 

Kéž bych měl v této době něco takového u sebe. Roland Calverley , Velká Británie 

Malčany jsou báječné místo pro koně!  A my vidíme, že sis velmi dobře uvědomil metodu Strasser. 

Malčany jsou vynikající reprezentací metody Strasser.   Patrick a Barbara Spieleder, Rakousko 

Pěkný celostní areál se spokojenými, uvolněnými koňmi.   Martha de Jager, Jižní Afrika 

Zařízení Václava Vydry by mělo platit jako vzor pro jakékoli držení užitkových koní, neboť jsou zde 

vynikajícím způsobem uspokojeny fyziologické potřeby stáda, pohybu, světla, vzduchu, výživy a 

pevného podkladu pro kopyta. Dr. med. vet. Hiltrud Strasser, Německo 

Velice krásný areál, který mi dal mnoho podnětů, jak to mohu zařídit u sebe.  Je pěkné vidět, jak se 

koně spolu klidně snášejí a jak z nich vyzařuje velká spokojenost.  Toto zařízení může být bráno jako 

vzor pro budoucí zařízení. Mnoho dalších úspěchů přeje Rommy Müller, Německo. 

Mimořádně na mne zapůsobila kopytní klinika na Václavově statku. Vynikl v tom, jak dává koním 

svobodu volby. A je mimořádně zřetelné, že jeho koně jsou spokojení a dobře se zde adaptovali.  

DVM  Steve F. Skinner, USA 

Krásné místo pro koně a velká inspirace pro ty z nás, kteří se zajímají o welfare koní! Návštěva mi 

poskytla mnoho nápadů, jak vylepšit mé volné ustájení.  Díky  Anette Stensson, Švédsko 

Toto zařízení je velmi dobrým příkladem toho, jak může a má vypadat držení koní, odpovídající jejich 

potřebám. V každém případě je hodno napodobení. Jurgen Lerch,  Německo 

Zdaleka jedno z nejkrásnějších zařízení, jaká jsem kdy viděla, bravo, doufám, že nalezne hodně těch, 

kteří to udělají také tak. Karin Ruder, Německo. 

Kdybych byla koněm, chtěla bych tam bydlet. Sixten, Sandra,  Německo a  Erika Rehbock,  Finsko 

 

Celá konference byla velice přínosná a zajímavá, simultánně tlumočená z angličtiny ( poděkování p. 

Minaříkovi a Blechovi) a musím se jen pozastavit nad tím, že ač byla o konání konference zpravena 

všechna média, která mě a potažmo i ostatní absolventy a studenty vyškolování na ošetřovatele 

kopyt dle Dr.Strasserové, před více než půl rokem napadla z týrání koní (což je, i jak bylo 

následnými kontrolami z KVSS prokázáno, zcela nesmyslnné), nikdo z nich neprojevil ani zájem se 

konference zúčastnit nebo ji alespoň navštívit a promluvit s lidmi, kteří mají na problematiku kopyt 



a celostní péče o koně, stejný, nebo podobný názor jako já a kteří vážili cestu na konferenci třeba 

až z Nového Zélandu, Austrálie, Jižní Afriky, USA, Kanady, Ruska a ze všech možných koutů Evropy. 

S politováním musím konstatovat, že i některá „seriozní“ média zajímá pouze něco, co zavání 

senzací, ale o podstatu věci se už nezajímají a je jim jedno, že poškodí snahu mnoha lidí o lepší 

život koní. Je to hanba.  A ještě malé perlička – webový server o koních Equichannel odmítl 

uveřejnit placenou reklamu na tuto konferenci a z veřejné sekce pozvánek na akce naši pozvánku 

odstranil. Naproti tomu redakce serveru (dvě redaktorky), jen proto, že zastává jiný názor, 

informuje záměrně zkresleně a nepravdivě o našich aktivitách a snahách. To opravdu nemá nic do 

činění ani s novinářskou etikou.  

Václav Vydra 


