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Začal jsem jezdit zcela konvenčním způsobem v anglickém stylu, na vypůjčených 
koních a v několika různých jezdeckých klubech. Byl jsem nadšený amatér, který 
se udržel na koni a byl schopen se s ním z vyjížďky vrátit. Nejraději jsem jezdil 
terénem, sám s koněm a se svým psem. Jízdárně jsem se vyhýbal. 
 
To, že dávám koni do huby udidlo, jsem považoval sice za podivné, ale nutné, 
protože se to tak prostě dělá. Snažil jsem se tedy podle svých schopností a 
možností koni co nejméně vadit a za otěže vedoucí k zmíněnému udidlu pokud 
možno netahat. To bylo lze ale jen do té míry, pokud byl kůň ochoten reagovat.  
Pokud dojde ke střetu zájmů, jezdec většinou zapomíná na to, za co tahá. To, že 
má kůň na nohou podkovy nebo to, jak jsou kopyta upravovaná jsem 
programově nevnímal, protože když někdo na koni jezdí, je k němu také slušné, 
aby byl okován. Tak se to vždycky říkalo. 
 
Před patnácti lety jsem si pořídil svého prvního koně. Vzhledem ke své naprosté 
nevědomosti a slepé důvěře v podkováře a veterináře, jsem, přes varování, 
koupil kobylku, která měla na předních nohou velmi strmý postoj, na zadních 
nohou nálevky a kopyta deformovaná a ve velmi špatném stavu, což jsem ale já 
tehdy nebyl schopen posoudit. Bylo jí sedm let a já byl přesvědčen, že za pomoci 
odborníků jí snadno vyléčíme. Ti jí okovali, kobyla byla v konvenčním ustájení, 
přes den v pastevním výběhu s ostatními kobylami, valaši zvlášť, v noci v boxu. 
Když jsme spolu jezdili na vyjížďky, tahle klisna, přes to, jak špatná měla kopyta i 
postoj, chodila – okovaná- velmi dobře a čile. Tomu že občas klopýtala a mnohdy 
upadla, jsem nepřikládal význam ve smyslu zdravotních problémů, ale 
přisuzoval jsem to její „nešikovnosti“. Po roce jsem nechal Nelly (tak se jmenuje) 
připustit (když jsem ji koupil, přes půl roku vůbec neměla říji – nejspíš následek 
stresu z dosavadního života)a za další rok se jí narodila krásná kobylka kterou 
jsem pojmenoval Navarra. Měl jsem obrovskou radost, chodila s námi na 
vyjížďky, žila s Nelly v jednom boxu na pilinách a přes den s ní byla separátně na 
menší pastvině s několika stromy. Asi po 4 měsících jsme si všimli, že pravé 
kopýtko je velmi strmé – špalkové. Přivolaný veterinář mi vysvětlil, že s ní moc 
chodím a že mám zavolat podkováře, který by měl problém vyřešit. Podkovář, 
aby zabránil opotřebení přední stěny prstu, přibil do této části malou podkůvku 
ve tvaru půlměsíce. Tím se během dalších asi dvou měsíců – do jeho další 
návštěvy – vytvořily „lyže“ a on jednoznačně řekl: okovat. To bylo Navaře zhruba 
6 měsíců. Tento stav trval asi 4 roky. Situace se nezlepšovala – naopak, bylo to 
stále horší a když jsem požádal veterináře aby se na to znovu podíval, udělal RTG 
a konstatoval začínající artrózu ( ve 4 ½ letech věku koně !!!). V tu dobu jsem 
přečetl knížku Hiltrud Strasserové , která mě silně oslovila a otevřela dosud 
nepoznané souvislosti, rozhodl jsem se radikálně změnit péči o své koně. Můj 
první kůň, o kterém jsem se už zmínil, klisna Nelly, v tu dobu, ve svých 13 ti 
letech už zchromlá ( diagnoza : těžká artróza, výrůstky a čipy – doporučeno 
sejmutí podkov a umístění koně na důchod na pastviny !!!), byla jezdecky 
nepoužitelná a v tu dobu jsem měl už také dva valachy a mé stádečko se tím 



pádem rozrostlo na čtyři koně. Rozhodl jsem se prakticky ze dne na den všem 
sejmout podkovy a začít o ně pečovat „ celostním způsobem“. 
 Celý systém této péče, tak jak jej paní doktorka Strasserová popisuje a vyučuje, 
byl u nás v ČR, v tu dobu, tedy asi před 6 ti léty zcela v plenkách, byl zde jediný 
vyškolený ošetřovatel kopyt – pan Stanislav Blecha -  a toho jsem v tu dobu 
vyhledal a následně uspořádal pro sebe a svých několik známých první základní 
seminář, který vedl pan Patrick Spieleder. Celý koncept mě nadchl a přesvědčil, 
že je potřeba tato, pro většinu „koňácké“ i nekoňácké veřejnosti, „ neznámá 
fakta“ šířit dál a začal jsem tedy tyto základní semináře s Patrickem Spielederem 
pořádat pro veřejnost. Za nějaký čas jsem se setkal i s pí.doktorkou Strasserovou 
a začali jsme spolupracovat. Následně asi po 2 letech jsme uspořádali první 
dvouleté vyškolování, kterého se účastnilo 6 lidí včetně mne, před dvěma měsíci 
skončil další běh vyškolování, do kterého nastoupilo 17 lidí a v současnosti běží 
běh třetí se 7 účastníky. V tuto chvíli je tedy v ČR asi 10 certifikovaných 
ošetřovatelů kopyt, což je ovšem stále zoufale málo. 
Ale to jsem dost předběhl. Chtěl bych se ještě vrátit do doby, kdy jsem s Nelly 
ještě  jezdil a pokoušel se i skákat a chtěl jsem na ní jezdit i parforsní hony. 
Odjela prakticky jen dva. Pak nastaly její zdravotní problémy, které se začaly 
naplno projevovat v době příprav na jezdecké zkoušky, které jsem chtěl dělat s ní 
a s mým novým koněm Démonem. Při jednom z tréninků Nelly po doskoku za 
překážkou upadla a následně , ač se snažila mi vyhovět, byly pro ní doskoky 
(přes to že byla okovaná) tak bolestivé, že raději překážku prošla a zbourala, než 
aby vyskočila a následně dopadla na své bolavé nohy. Nelly byla a je koněm, se 
kterým jsem jako s prvním začal jezdit na ohlávce a následně i bez jakéhokoliv 
uždění a s ní jsem také poprvé překonal parkur aniž by měla cokoliv na své 
hlavě. O to víc jsem byl nešťastný z jejího zdravotního stavu. Ale to už jsem byl 
rozhodnutý, že nikdy žádnému svému koni nedám do huby udidlo. Dokonce i 
zkoušky základního jezdeckého výcviku jsem dělal s Démonem na provazové 
ohlávce. Bylo mi to dovoleno, i když se na mě dívali jako na exotické zvíře. 
Nicméně přes to jsem měl pocit, že to lidem imponuje. V tu dobu mi přišlo udidlo 
jako pro koně nepříjemná, nefyziologická věc, která mu působí strádání. O tom, 
co způsobují  podkovy jsem vůbec nepřemýšlel. To byl začátek mé krátké 
parkurové éry s Démonem. Démon je kůň s velmi dobrým potenciálem, koupil 
jsem ho v jeho 7 mi letech a nadchla mě jeho citlivost a vnímavost. Ovšem – 
skákat nechtěl. Vždycky před překážkou zastavil a musel si ji prohlédnout. Zvlášť 
na trochu kluzkém terénu. Přisuzoval jsem to jeho nejistotě na hladkých 
podkovách a začal mu šroubovat ozuby. Vylepšilo se to, ale stejně jsme většinou 
parkur nedokončili, protože se objevila nějaké překážka, která Démonovi vadila. 
Tehdy jsem už nevěděl co mám dělat – jak ho přimět k tomu, aby si nemusel 
vždycky překážku prohlédnout, ale aby věřil nejen mě ale i sobě. Po jedněch 
závodech, kdy mi zase zastavil asi na čtvrté překážce, jsem si řekl dost, takzvaně 
zdravě jsem se naštval, odjel jsem a doma postavil stejný kurz pakuru, na 
překážky navěsil různé strašáky a půjčil si od známého šporny. Pevně jsem se 
rozhodl, že strašáky překonáme. Najel jsem parkur a ve chvíli, kdy jsem cítil , že 
Démon chce zastavit, šporny jsem použil.  Nečekal to a ukázalo se, že to byl ten 
správný impuls aby zjistil, že na jeho váhání, ve kterém si liboval, mám ještě 
navíc nějaký prostředek. Parkur jsme překonali a od té doby začal Démon skákat 
a já od té doby šporny už nepoužívám.  To bylo krátce před tím, než jsem s koňmi 
přešel „ naboso“. A krátce před tím, než jsem s Gustavem (to je můj čtvrtý kůň) a 



s Démonem odjeli na náš první velký hon do Německa do Hexenaggeru a 
následně pak i na honební skokový trenink do Sudermuehlen u Hamburku. Pak 
uplynul asi půlrok, a já přeskákal s Démonem první parkur bez ohlávky a vzápětí 
vyrazil na závody, kde jsme tento výkon zopakovali a zajeli bezchybný parkur 
bez uždění. Rozhodčí si toho všimli asi na 4 překážce a zazvonili, že jsme 
diskvalifikováni. Já jsem ovšem parkur dokončil, ale do rozeskakování jsem již 
připuštěn nebyl.  Otrávilo mě to tak, že jsem přestal skákat závodně a parkur 
absolvujeme už prakticky jen na nějakých vystoupeních s koňmi, kam si nás 
občas někdo zve (jeden můj známý už tři roky po sobě pořádá neoficiální 
mistrovství ČR v parkurovém skákání bez uzdění, kterého se účastní okolo 8 
jezdců a koní). Následně jsem začal jezdit bez ohlávky, jen na nákrčním řemenu – 
vodítku – okolo krku, se všemi svými koňmi. A to i na parforsních honech nebo 
hubertových jízdách, tedy mezi ostatními koňmi. A abychom pokročili ještě o kus 
dál, začal jsem si brát s sebou druhého koně jako náručního. A stále to fungovalo. 
A teď, mezi jezdci, kteří mě znají a nevadí jim to, nechávám na honu mnohdy 
druhého koně volného a on se chová velmi „spořádaně“, drží se mě, či koně na 
kterém jedu a respektuje psí smečku i ostatní koně stejně tak jako kdybych na 
něm seděl. Je to zajímavé jak koně baví následovat psy. 
Navarra, to mé hříbě s deformovanými kopyty nikdy udidlo nepoznala a musím 
říct, že se chová daleko přirozeněji, co se týče držení těla. Neznám u ní co to je 
zdvihnout  hlavu jako reflex  když jí brzdím, nebo chce vyjádřit nějakou emoci. 
Vždycky drží hlavu přirozeně, nebo ji spíš dá dolů.  
Chtěl bych se ale zmínit o reakcích, které mé vystupování s nenauzděnými a 
bosými koňmi vyvolává. Považuji to za zajímavé. 
Zpočátku to byl obdiv a sympatie. Pak se objevily názory, že je to nebezpečné a 
že dávám špatný příklad dětem, které se o to budou také snažit a mohou přijít 
k úrazu a setkal jsem se dokonce s obviněním, že používám brutální vedení koně 
tím, že je na nákrčním řemenu škrtím. Bohužel výtky zaznívají i z řad horsemanů. 
kterých si jinak vážím. Dokonce se stalo to – ale nevím, do jaké míry jsem byl 
příčinou -  že ČJF zavedla předpis, dle kterého na závodech musí být kůň nauzděn 
dříve než vystoupí z přepravníku a jsou vyjmenována veškerá povolená uždění. 
Ohlávka mezi nimi není -  neřku-li jízda bez ohlávky. Na vehementní stížnosti 
jedné jezdkyně byl povolen  bittlesbridle,  ale příští rok omezili jeho použití 
věkem 18 let. Mladší jezdci na něm „z bezpečnostních důvodů“ nesmí jezdit.  
Jako by nikdo nechtěl slyšet a uvažovat o tom, že bezpečnost při zacházení 
s koněm spočívá ne v nástrojích, ale ve vyrovnané psychice koně, jeho zklidnění  
( spokojenost s životem, jaký žije) a ve vzájemné důvěře mezi ním a jezdcem a 
následně i ostatními lidskými tvory. Zaráží mě, že lidé po většině nemají tu 
ctižádost dokázat sami sobě, že se s tak krásným a vnímavým tvorem, jako je 
kůň, dokážou domluvit a nesnaží se dospět k tomu, aby zakusili pocit jízdy na 
holém koni, který je zcela fascinující a euforický. Setkávám se také s názory, že 
jízda bez sedla je pro koně nezdravá, že je zatížení na jeho záda bodové, na rozdíl 
od použití sedla, které váhu jezdce rozkládá. Já osobně si myslím, že dokud je 
jízda bez sedla pohodlná jezdci, nemá s tím ani kůň zásadní problém. Rozhodně 
menší než se špatně padnoucím sedlem. Jezdec bez sedla přeci nesedí na jednom 
stabilním místě, ale na hřbetě koně se do určité míry posouvá a „žije“ s koněm. 
Absolvoval jsem vloni bez sedla i dva hony a musím říct, že to bylo velmi 
zajímavé a namáhavější podstatně víc pro mě než pro koně. 



Daleko horší reakce jsem ale zaznamenal ve chvíli, kdy jsem se začal zasazovat o 
akceptování bosé úpravy kopyt jako principu, který by měl koni přinést zlepšení 
jeho celkového zdravotního stavu a to pochopitelně v souvislosti s životními 
podmínkami vhodnými pro jeho živočišný druh.  
Zpočátku se dá zaznamenat obecný souhlas s tím, že pro koně je lepší, pokud 
„může“ být bosý, ale pak následují různá „ale !...“  
Nejčastější je: ale já s koněm sportuji. Moje odpověď zní: já také.  Ale já jezdím 
všestrannost.  Moje odpověď: já jezdím hony (bohužel, tady u nás, mnoho lidí 
neví, co to obnáší, protože celkový počet českých jezdců, kteří hony jezdí , se 
pohybuje tak okolo dvaceti). Další argument přichází ve smyslu, že by dotyčný 
zabil sebe nebo svého koně, pokud by na něm závodil a on nebyl okován. Ale já se 
mám taky rád, i své koně mám rád a přesto hony bosí jezdíme a ještě jsme tady. 
A že jezdíme hony značné obtížnosti. Ne žádné honební vyjížďky. Naopak, 
všeobecně považuji jízdu s bosým koněm – s fyziologicky správně upravenými 
kopyty – ideálně se zdravými kopyty, nebo alespoň s kopyty, která – správně 
upravená -  umožní koni jistý a bezbolestný pohyb terénem a která mají fungující 
kopytní mechanismus, za daleko bezpečnější a to v jakémkoliv terénu.   
Další argument  - parkurových jezdců – je, že s bosým koněm mohou skákat tak 
do 120 cm, výš ne, protože by koně neutočili a nezvládli by ho sebrat za 
překážkou tak, aby na trávě při obratu neuklouzl. Pak říkám – bohužel mám 
zkušenost pouze s parkury do max.110 cm – jezděte pouze parkury na pískových 
kolbištích ! Protože pokud to opravdu nejde, proč to budu nutit koně dělat a kvůli 
tomu ho mít okovaného ? Pokud akceptujeme myšlenku a důkazy o tom, že 
kování koním škodí, pak nevidím jediný důvod proč skákat vysoké parkury na 
trávě ?  A na pískovém kolbišti argument o klouzání mizí.  
Pokud jde o endurance, zde vidím podkování jako jasný doping. Pokud kůň není 
opravdu zdravý, nemá zdravá, dobře udržovaná kopyta, pochopitelně má 
problém překonat 60, 80 nebo až 120 km. Protože pochopitelně záhy ucítí 
problém, který je v jeho kopytech a následně celém organismu skryt a bude se 
bránit sebepoškození a bude se šetřit. Tzn. že začne třeba kulhat. A v tu chvíli je 
vyloučen a majitel řekne, že jeho kůň nemůže chodit bos…. A místo léčení, 
rehabilitace a tréninku ho nechá okovat. A ejhle: najednou to jde – kůň nekulhá!   
Kde se vzal ten zázrak. Ten kus železa je snad z Lurd? Pokud je ovšem kůň 
okovaný, do velké míry poškození necítí a může tedy překročit své fyziologické 
možnosti. Pokud jde o další jezdeckou disciplínu, drezuru – prakticky neexistuje 
argument, který by zde „ospravedlňoval“ podkování. Pokud kůň nemůže chodit 
bos na optimálním povrchu, pak by neměl sportovat, ale měl by být léčen. 
Co se týče dostihů, tak zde je situace velmi problémová, protože prakticky v celé 
Evropě platí zákaz startu bosých koní v dostizích. Zde by se musely přepracovat 
pravidla. Jisté ovšem je, že pokud by se akceptovala bosá kopyta, bylo by třeba 
sjednotit se na tom, jak vypadají a jak fungují a co to vůbec jsou zdravá kopyta. 
S jakým stupněm deformace či odchylky je možno takového koně do dostihu 
pustit, aby byla zachována bezpečnost koně i jezdce.  A !kdo! to bude posuzovat 
???  Protože např.ploché kopyto bez klenby opravdu představuje pro koně 
adhezní problém.  A já bych se vsadil, že většina hříbat, která jsou připravována 
na první dostihy ve svých dvou letech, do té doby nepoznala pravidelnou péči o 
kopyta. Dokonce bych si troufl tvrdit, že mnoho z nich do doby než jsou poprvé - 
! před 2 rokem svého věku! – okována, ještě kováře neviděla. A velmi 



pravděpodobně ani jedno z nich nežije v takovém režimu a v takových 
podmínkách, aby mu kopyta nemusela být upravována. 
Tady vyvstává ještě další otazník a to je: zda je vůbec správné zatížit mladého 
koně – hříbě – takovou zátěží, jakou dostih představuje. A to jak fyzickou tak 
psychickou. Jenže kdo z majitelů by chtěl živit hříbě a investovat do něj o dva až 
tři roky déle aniž by věděl, zda se mu jeho investice vrátí?  
Proto jsem se chtěl také zmínit o tom, že není správné – ve vztahu k živé bytosti 
jako je právě třeba kůň – který nám již dávno neslouží k obživě a už ani, ve 
většině případů, k práci, ale k potěšení, ozdravění těla i ducha a také k zábavě a 
hledání bližší vazby s přírodou i k pochopení vlastní existence na této zemi – že 
není správné měřit tyto hodnoty pouze penězi. Že vztahová stránka věci by měla 
stát na minimálně stejném, ne-li vyšším, stupni hodnotového žebříčku.   
Ale to už jsem odbočil do příliš obecné morální roviny. 
Prostě a jednoduše řečeno, mé zkušenosti, hlavně z honebního ježdění, mluví 
zcela jednoznačně ve prospěch bosých koní a to na jakémkoliv terénu. Snad 
kromě kamenitých cest. Ale na nich jsem jel jen jeden hon v životě – je to velmi 
netypické a rozhodně to není správné – a doufám že byl poslední. Krásné hony 
jsem zažil třeba ale i na sněhu. A vždy bylo vidět, jak je bosý kůň na takovém 
terénu jistější. Vždy mi vytanou vzpomínky na mnohacentimetrové nášlapy 
v kopytech okovaných koní, kteří na takových koturnech doslova vrávorají. 
Jako výrazný problém vidím fenomén kulhání jako měřítko zdraví koně. 
Lidé jsou ochotni udělat cokoliv, aby jejich kůň nekulhal. A to většinou za cenu 
daleko horšího poškozování jeho zdraví. Pokud tedy nasadím jakékoliv 
znecitlivující prostředky a zbavím koně kulhání, dělám dobře a kůň je vyléčen… 
Pokud za čas začne kulhat znovu, procedura se opakuje a většinou se stupňuje i 
potence –nechci použít slovo léčby – prostředků vedoucích k odstranění 
bolestivosti či přímo k znecitlivění části končetiny koně, která způsobuje bolest. 
A to jak prostředky chemickými tak mechanickými. Bohužel i některé způsoby 
bosého trimu jsou hledáním způsobu jak upravit kopyto tak, aby kůň necítil 
nepohodlí na nepříjemném terénu – aby nebyl tzv.citlivý a mohl i s kopyty která 
vykazují patologické změny, chodit a být využíván stejně jako kůň okovaný. 
Již několik let se snažíme prosadit povolání Ošetřovatel kopyt equidů do 
„Národní soustavy kvalifikací“ tak, aby toto mohlo být plnohodnotně vyučováno 
a předkládáno zájemcům jako dostupná alternativa pro zatím jediné uznané 
vzdělávání v oboru a tj. Podkovář. Bohužel se zvedla velká vlna odporu a to nejen 
z řad, ze kterých by to člověk čekal, z řad některých podkovářů, ale připojila se i 
řada veterinářů a – a to mě nejvíc zaskočilo – z řad zastánců bosých kopyt.  
Minulý rok po výletě s koňmi, který jsem absolvoval i se dvěma svými, stále 
dosud ne úplně zdravými kobylami ( jednalo se asi o 120 km v 5 ti dnech – 
kobyly šly navíc volně bez zátěže, což považuji za dobrou, odpovídající 
rehabilitaci), někdo z mých odpůrců natočil mé, v tu dobu špatně se pohybující 
klisny ( vzhledem k tomu, že ušly poměrně dost velkou vzdálenost na ne úplně 
pohodlném povrchu a došlo u nich velmi pravděpodobně k dílčímu rozšíření 
kopyt a tím i k zánětu, což ale následně asi po 14 dnech zcela ustoupilo), na 
video, které zveřejnil a kterého se chytil jeden internetový časopis a ač jeho 
redaktorky prohlašují že jsou zastánkyněmi bosých koní(ne ovšem způsobu 
úpravy, který propaguji – tedy tzv.Strasser trim), rozpoutaly proti mně a celému 
týmu lidí, který aplikuje  a snaží se prosazovat způsob fyziologického trimu tak 
jak jej učí Dr.Strasserová, mediální kampaň v rozsahu, který daleko překročil 



meze odborné diskuse a slušnosti(oceňuji postoj jednoho veterináře, který byl 
do tohoto také zatažen a následně se od celé věci distancoval – bohužel ne ale 
veřejně). V tomto roce jsem byl konfrontován s útoky, v nichž jsem byl nařčen 
z týrání koní, bylo na mě podáno trestní oznámení a dokonce tito lidé dosáhli 
natočení reportáže, ke které se,bohužel, propůjčila Česká televize, kde se proti 
mně a Dr. Strasserové stačili vyjádřit všichni naši „známí“ odpůrci z řad kovářů a 
veterinářů. Pouze redaktorky zmíněného plátku, jako iniciátoři, zůstaly v pozadí. 
V této reportáži byl velice účelově použit onen třičtvrtě roku starý zmíněný 
videozáznam navíc velmi populisticky daný do souvislosti se státní dotací, která 
byla přislíbena našemu Institutu celostní péče o koně s poukazem na to, že se 
plýtvá státními prostředky na evidentní týrání koní. 
A toho se samozřejmě rád chytne kdejaký ctižádostivý redaktor. 
Tohle je velice špatné pro celé hnutí ve prospěch koní. Říkám schválně Koní – ne 
bosých koní – protože v principu jde právě o prospěch všech koní. 
Nevím, jak víc je možno dát příklad toho že lze sportovat s bosými koňmi než 
s nimi opravdu sportovat. Ale ten fakt, že mnoho lidí raději zapře nos mezi očima, 
než aby připustili, že podkova koni škodí a že je zapotřebí se zamyslet nad 
změnami, které je potřeba udělat v systému způsobu chovu a držení koní a 
v osvětě o funkci, anatomii a fyziologii kopyt a jejich udržování a léčbě, tak aby 
mohli fungovat bosí, je frustrující. Když musím poslouchat od „renomované“ 
veterinářky že mohu jezdit s koňmi bez uzdění jen pro to, že tito jsou 
vystrouhaní tak, že jsou rádi, že mohou zastavit, připadám si opravdu jak Alenka 
v říši divů. To, že o mě někteří podkováři roztrušují fámy, že jsem dal koně do 
Německa na kliniku a že mi je tam okovali, ani nebudu komentovat. Mnozí lidé, 
aniž by vůbec kdy mé koně viděli, raději uvěří různým fámám, protože je 
dozajista pohodlnější zamrznout v zaběhlých kolejích, než se vydat cestou, která 
vyžaduje důkladné pochopení a osvojení si problematiky a za současného stavu 
zdraví koní a podmínek ve kterých žijí a vyrůstají, nejprve koně léčit a 
rehabilitovat a pak teprve, třeba až po mnoha měsících, nebo létech, moci 
konečně plně vychutnat a využít výhody bosého koně. Navíc pokud kůň funguje – 
„nekulhá“ – mnoho lidí vůbec nevidí nutnost něco měnit. Je pro ně jednodušší za 
nějakých 5,10 či 20 let koně odepsat jako nevyléčitelně nemocného nebo starého 
a buď jej uspat, nebo „nechat dožít někde na pastvinách“.  A vzhledem k tomu, že 
kůň je velmi rezistentní tvor a mnohé dokáže kompenzovat a dlouho se zachovat 
„použitelný“ v „nouzovém režimu“, který se startuje ve chvíli, kdy se jakýkoliv 
tvor ocitá v nepřirozených životních podmínkách, mohou tito lidé koně využívat 
mnoho let, aniž by pocítili nutnost změny. I proto, že před sebou mají popsané 
příklady a návody, které vycházely ze staletých zkušeností s koňmi nacházejícími 
se právě v takovém nouzovém režimu. Takže mnohdy se různé vady ať fyzické 
nebo charakterové přisoudí genetice a ne po generace se neměnícím 
nevyhovujícím podmínkám života. 
No, a protože těch lidí, kteří se snaží prolomit tyto tradice a mýty je stále málo, je 
jednodušší je prohlásit za cokoliv nenormálního – třeba tyrany a vyvrhele, nebo 
sektáře, než s nimi vést čestnou a plodnou diskusi a nechat jim rovnocenný 
adekvátní prostor pro důkazy jejich pravdy a stanovisek, protože instantní 
pomoc od letitých problémů a deformací prostě neexistuje. Trvá to nějaký čas a 
lidé jsou bohužel málo trpěliví, zvlášť pokud se musí vymknout většinovému 
proudu a jsou nahlodáváni ve svém postoji svým okolím.  



Zpočátku, před nějakými 12 ti lety, kdy jsem začal jezdit na ohlávce a kdy začaly 
do „koňáckého světa“ prosakovat ideje horsemanshipu (Roberts, Parelli, 
Brennemann aj.),byla situace podobná. V současnosti už jde spousta lidí tímto 
směrem a snaží se o cestu domluvy a pochopení  a ustupuje od donucení, zlomení 
a drilu.  Možná přijde doba, kdy bude společensky neúnosné dávat koni do huby 
železo. A možná se dočkáme i toho, že se prohlásí veřejně ( a to i jako stanovisko 
veterinářů) ,že železo v koňské hubě je nefyziologický, nezdravý předmět, který 
způsobuje koni nejen fyzické ale i psychické problémy. A zcela jednoduše se 
nastaví způsob výuky, jízdy a tedy i sportu s koňmi jinak.  
Stejně tak to, myslím za nějakou dobu bude i s podkovami. Tahle problematika se 
zatím ale jeví jako daleko složitější a daleko víc polarizující a to jak laiky tak 
„odborníky“.  Zatím co se týče ježdění bez uzdění, pozoruji u spousty, zvlášť 
třeba, zahraničních jezdců, určitý obdiv či respekt, u nekování či kování se stále 
jedná o jakési tabu, o kterém je lépe nemluvit abychom se nedostali do konfliktu. 
Mnoho lidí zkusí jezdit bez udidla, ale pokud nemají buď opravdu citlivého a 
vnímavého koně, nebo pokud se tomu patřičně nevěnují a nevidí v tom jeden 
z cílů vzájemné spolupráce, shledají to jako problematické a přestanou se o to 
zajímat s tím, že s jejich koněm to nejde… 
Ovšem mnoho z nich u toho už zůstane, protože „jejich kůň“ naopak reaguje lépe 
a dá se i lépe „zastavit“. No a mnoho lidí také díky tomu pochopí, že nejde jen o to  
- doprava, doleva a zastavit, ale že jde o to dospět k vzájemnému porozumění a 
respektu bez použití donucovacího prostředku. A to je dobře.   
U problému kovat či nekovat je to daleko složitější, protože málokterý kůň 
dokáže přejít tzv. naboso bez jakýchkoliv problémů. A pochopitelně se v tomto 
stavu také udržet. Tam to závisí už na mnoha faktorech.  
Majitel: jeho empatie, schopnost, možnost a ochota se vzdělávat a aplikovat 
získané poznatky do praxe ( vytvoření vhodného prostředí a životních 
podmínek, získání vědomostí a dovedností v péči o kopyta), nalezení podpory ve 
svém okolí a opravdu dobrého ošetřovatele kopyt, který se bude o kopyta jeho 
koní starat v případě, že on sám nebude schopen či ochoten se této dovednosti 
naučit.  
Ošetřovatel kopyt: zatím velice úzký profil ( a to je jedna z příčin, která brzdí 
rozmach koní naboso), velmi roztříštěný v názorech jak , co, kdy a jak často 
upravovat a co od toho vlastně chtít  a čekat.  Existuje několik skupin, kteřé mají 
odlišné priority.  
Podkováři – jejich posláním bylo, je a ve většině případů asi i bude, zprovoznění 
koně. Tedy budou většinou vždy volit cestu nejmenšího odporu. Pokud bude kůň 
chodit a bude využíván rekreačně, nechají ho chodit bosého. Dokud nezačne mít 
problémy ( ze špatných podmínek a většinou nesprávné nebo nedostatečné 
úpravy). Pak následuje okování. Pokud se bude jednat o koně, se kterým majitel 
bude chtít „sportovat“, pak tedy bude okován. No a podle zručnosti a znalostí 
toho kterého podkováře bude takový kůň „chodit“ a nekulhat 5,10 či 20 let. 
Kopyta se budou deformovat, budou znecitlivěna a až jejich deformace dospěje 
do stavu, kdy přes znecitlivění začne mít kůň problémy, nastoupí  podkování 
„ortopedické“ – tedy ještě více znecitlivující.  
Veterináři – v podstatě skoro nikdo z nich se nezabývá nápravou stavu kopyt. 
Většinou medikamentálně nebo operativně řeší akutní problém a jinak péči o 
kopyta přenechávají podkovářům. Neznám osobně veterináře, který by se 
zabýval prakticky úpravou kopyt. Důsledně, pravidelně, léčebně. (U nás. 



V zahraničí je to už kromě Dr. Strasserové, a jejího amerického žáka, Dr.Skinnera, 
víc praktikujících veterinářů) Tzn. jejich snahou je, pokud jde o kopyta, 
zlikvidovat akutní příznaky a předat péči o kopyto podkováři ( nebo kopytáři). 
Kopytáři – v současnosti se mohou rekrutovat z řad podkovářů, kteří, ať už 
z jakéhokoliv důvodu, nechtějí kovat ,nebo  z řad samouků, kteří pochopí 
škodlivost kování a hledají pomocí rad, kurzů či internetu nějakou vlastní cestu, 
nebo lidí, kteří se rozhodnou řešit problém systémově a ti si najdou nějakou 
„školu“, kterou považují (při stavu svých momentálních znalostí a zkušeností), za 
„správnou“. A těchto „škol“ existuje, pokud vím, prakticky 6.  
Dr. Hiltrud Strasser (německá veterinářka): vychází důsledně z anatomie a 
fyziologie kopyta a fyzikálních zákonů v něm působících. Dostupnost vzdělání je 
dobrá, v ČR se pořádá již několik let vyškolování formou dálkového studia a 
seminářů, které trvá 2 roky. Absolvovalo, nebo právě studuje, dosud 30 žáků. 
Certifikát obdrželo asi 8 z nich. 
Je to nejkomplexnější, ale také (doposud) nejdražší vzdělání v oboru  
Johanson - Metoda bílé čáry , studentka Dr.Strasserové, vyvinula vlastní koncept 
úpravy kopyt,kde klade důraz na přitlačení kopytní stěny v dolní části směrem 
ke kopytní kosti. Pořádá vlastní vyškolování – pokud je mi známo, ve Švédsku, 
cca 2 měsíce. Praktikující absolventi v ČR cca 3 lidé ? 
Pete Raemey :americký podkovář, který se začal zabývat bosou úpravou kopyt. 
K dispozici je obsáhlý mnohahodinový materiál na DVD v angličtině a 
internetový portál. Praktikující v ČR  :1 -2 lidé ? 
Jamie Jackson : americký podkovář inspirovaný kopyty amerických mustangů ( 
mustang roll), pořádá vyškolování v USA,  praktikující v ČR : 1 člověk ? 
Gene Ownicek : američan, pořádá vyškolování v USA, vystudoval u něj a 
praktikuje v ČR 1 člověk. 
Eva Zurek : Klub Equus, internetové poradenství, skupina lidí, kteří na základě 
internetových diskusí a popisů vytváří vlastní koncept úpravy kopyt. Počet 
praktikujících neznámý, za úpravy nesmí brát peníze, za členství v klubu platí.  
 
Pokud je mi známo,jediný opravdu propracovaný způsob jak léčit a následně 
udržet zdravá kopyta koní je koncept Dr.Strasserové, protože nevychází 
z žádného „modelu“ divokých nebo zdivočelých volně žijících koní, ale 
z optimální anatomické formy, do které se kopyta po miliony let vyvíjela. 
A tady je asi kámen úrazu v neschopnosti domluvy. Je třeba si ujasnit, zda 
chceme kopyta uzdravit a učinit funkční a cítící, nebo zda chceme co nejrychleji a 
za cenu co nejmenší námahy a výdajů, koně zprovoznit a využívat. 
Jistě že každý milovník koní řekne uzdravit! Ale pak se ukáže, že jeho miláček 
třeba kulhá. On na něm nemůže jezdit, je třeba upravovat mu kopyta velmi často, 
případně ho umístit na několik měsíců na kopytní kliniku…. Tak začne hledat 
kompromisy. A viníky.  A viník je nasnadě. Ten, kdo koni upravuje kopyta. Pak 
tedy leží jeho priorita ve zprovoznění a nikoliv v uzdravení. To on si ale nechce 
připustit a tak viní „metodu“ nebo toho, kdo ji aplikuje. A začne hledat někoho, 
po jehož zásahu bude kůň chodit čistě. A řešení je také nasnadě! Podkovář. Nebo 
– kopytář, jehož prioritou je zprovoznit koně. A to v zásadě jde, pokud se dotyčný 
nesnaží koni srovnat postoj, dosáhnout fyziologických úhlů a učinit jeho kopyta 
funkčními. Stačí mnohdy udržovat kopyto tak aby bylo mírně přerostlé, aby 
kopytní mechanismus nefungoval a nedocházelo tak k dostatečnému prokrvení, 
no a jistý čas – třeba i mnoho měsíců, to funguje. Až to fungovat přestane, 



dotyčný majitel vymění kopytáře a pokud to tak půjde dál, řekne, že jeho kůň 
nemůže chodit bos a zavolá podkováře. A kruh se uzavírá. 
Takže cesta – ale to už asi všichni víme – vede skrze příklady a hlavně skrze 
důsledné vzdělávání  v oblasti anatomie a fyziologie koní a vytvoření a širokou 
aplikaci  modelu jejich držení, který jim umožní život co nejbližší jejich 
přirozeným životním podmínkám a zároveň soužití s člověkem, protože bez toho 
už by asi nebylo možné, aby tato krásná zvířata sdílela společný prostor s námi 
lidmi a abychom si vzájemně věnovali čas, který povede k šťastnějšímu a 
plnějšímu životu jak koní, tak lidí. 
Děkuji za pozornost. 
Video,otázky,diskuse 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WC-Vaškův referát-obsah 
Problémy s prosazováním využívání bosonohých koní ve sportu v ČR 
 
V úvodu p. Vydra zmíní své sportovní začátky na okovaných a nauzděných 
koních.  Zmíní  nevýhody okovaných koní ( nejistota na kluzkém terénu, nutnost 
používání ozubů na podkovy..), ale v této době neměl ještě možnost srovnání se 
skákáním na dobře trimovaném koni. 
 
Dále bude hovořit o problémech , které nastaly, když začal závodit (parkury) na 
koni bez udidla, jen na ohlávce.  
 
V hlavní části referátu zmíní Vašek rozporuplné reakce koňské veřejnosti na 
sportování s bosonohými a nenauzděnými koňmi . 
Nejistota koně může být způsobena  špatně zvoleným bosým trimem, kulhání 
způsobí třeba i nepřipravenost bosých koní na každý terén. 
Ignorace dobrých příkladů sportování s bosými koňmi (Vaškovi koně na 
parfozních honech,  celá holandská honební společnost používá bosé koně). 
Nutnost vytvořit si vzájemný partnerský  vztah s koněm na základě respektu a 
důvěry pro možnost jezdit i hony jen na nákrčáku. 
Důležitost nestavět ekonomickou stránku nad tento vzájemný partnerský vztah. 
Pozitivní ohlas na takovéto ježdění na koni je spíše od zahraničních návštěvníků 
honů (jezdce z Rakouska a Německa), ti ocení práci, která tomu předchází. 
 
Na závěr budou promítána videa z těchto honů a možnost diskuze... 
 
 
 
 
 
 
 


