
Milí čtenáři, minule jsem vám předložil několik fotografií z podzimních honů. 
Na tohle téma se s vámi musím podělit ještě o další zkušenost, kterou jsem získal a 
zážitky, které jsem ještě na sklonku honební sezony prožil. 
A také vám předložím článek p.MVDr.Pavla Mádra,který se,k mé velké radosti , bude 
podílet na systému vzdělávání ohledně  celostního přístupu k chovu a zdraví koní a 
fyziologicky a anatomicky správné úpravě kopyt. Také spolupracuje na vybudování 
kopytní kliniky v Praze- Bohnicích. Tento systém vzdělávání přibližuje právě 
v uvedeném článku. 
No, a teď ještě k parforsním honům na umělé stopě. 
 
18.listopadu minulého roku jsem odjel se dvěma koňmi na největší,nejtěžší a nejznámější hon 
v Německu, který se jezdí skoro úplně na konci sezony v jednom z největších militaristických 
center v Německu, v Sudermuehlen,nedaleko Hamburku, směrem na Hannover.Je to kraj 
opravdu malebných vísek, kde mají koně snad u každého druhého domu. 
Jela se mnou kamarádka Martina a Gustav, který měl jet sobotní hon a jako společníka jsem 
mu tentokrát vzal Navarru. 
Začátek cesty byl dobrodružný. V Teplicích se mi stalo něco, čeho se obávám celá léta, co 
vozím koně. Nabourala nás autoškola. Mému autu se celkem nic nestalo, ale vozík zůstal 
nepojízdný, stejně jako auto autoškoly. Když jsem zastavil, okamžitě jsem vyběhl k vozíku, 
otevřel dvířka a viděl, jak se Gustav snaží zbavit příček, které po nárazu vyskákaly a volně se 
bimbaly ve vozíku. Okamžitě jsem otevřel rampu a nechal koně vystoupit. Vypadali naprosto 
v pořádku a celkem okamžitě se uklidnili. Dali jsme jim vodítka okolo krku a šli na nejbližší 
trávník, který byl kousek odtamtud u čerpací stanice. Když jsme zjistili, že se jim opravdu nic 
nestalo, nechal jsem se s Martinou a vrátil se řešit dopravní nehodu a shánět nový vozík 
abychom mohli pokračovat v cestě. To trvalo asi tři hodiny, koně následně zcela obdivuhodně 
statečně nastoupili a zbytek cesty, nějakých 500 km, už proběhl zcela v pořádku. Na místo 
jsme dorazili již za úplné tmy v půl osmé a měli přichystaný opravdu krásný výběh. Dali jsme 
koním nažrat, vodu, ubytovali se a vyrazili na večeři do hotelu v Sudermuehlen,kde byly 
připraveny pro účastníky honu skvělé husí hody. Tak nakonec ten hororový den skončil 
pozitivně. V pátek byla společná vyjížďka po okolí, asi na 2 hodiny. Martina jela na Navaře a 
já na Gustíkovi. Oba šli moc hezky a já už se začal těšit na zítřejší hon. Ještě jsme odpoledne 
ostrouhali Navarru, absolvovali další společnou večeři a už tu byla sobota. Vyjelo se přesně 
podle plánu, jelo 102 koní a jezdců, včetně pánů honu,mastera a equipáže hamburské smečky 
foxhoundů. Jelo se 7 stop v průměrné délce do 3 km, krásnou krajinou s opravdu mohutnými 
a velkoryse postavenými skoky. Byly to hlavně tzv.hecky, tzn.skoky,které byly pevné do 
výšky 1,10 – 1,20 hustě vycpané, většinou chvojím, do výšky až 1,50, což mohou koně 
tzv.protahovat. Zařadili jsme se do 1. lotu. Ač byl Gustav jednoznačně nejmenší, znám ho a 
věřil jsem mu. A měl jsem pravdu. Zdálo se mi, že Gustav lítá. Dělal mi opravdu velkou 
radost. A také sklízel zasloužený obdiv a navíc pozornost, protože tam ještě nikdy neviděli na 
honu nenaužděného koně. A ani mi nevadilo, že ke konci předposlední stopy jsme při výjezdu 
z lesa v prudké pravé zatáčce, jejíž kluzký terén jsem trochu podcenil, upadli a Gustav se 
rozhodl doběhnout tu stopu beze mne. Dohonil jsem ho až na závodišti,kde stopa končila. No, 
proběhl jsem se a překonal dvě překážky po svých k pobavení přihlížejících diváků. No a 
Gustav si skočil z rozjívenosti jeden trakén také sám. 
A pak už jen poslední stopa, halali skok a veliká radost že jsme ten krásný hon zvládli. 
Navarra už na nás netrpělivě ve výběhu čekala. Myslím, že jí Gustav měl co vyprávět. 
Závěrečný večírek a ráno jsme vyrazili na 650 km dlouhou zpáteční cestu, která už proběhla 
úplně v klidu. 
O týden později měl být hon v Drahenicích, ale byl kvůli sněhu zrušen a konal se v Žebrákách 
u Tachova,kde má svou smečku pan Splinther van Everdingen. Tentokrát jsem vzal Démona a 



po zasněžených silnicích dojel do toho krásného, zapadlého koutu naší země, abych zažil něco 
úžasného. Na 3 stopy tohoto honu, který trval 4 hodiny se nás vydalo 8 jezdců. Kromě 
mne,pana Nováčka a stopaře Jardy, samí Holanďané. Zasněžená krajina, stromy, překážky, 
všechno pod bílou peřinou. Terén byl obtížný, kluzký, bylo třeba jezdit velmi opatrně, ale 
koně i psi to zvládali na jedničku. Bylo to naprosto euforické. 
Ale to se nedá moc popisovat, to se musí zažít. Tak snad vás do té atmosféry vtáhne alespoň 
pár přiložených fotografií. Všichni koně byli bosí, takže na sněhu neměli problémy s nášlapy 
a velmi dobře cítili kluzký terén pod sebou a velmi zdatně se s ním vyrovnávali. Na skocích 
byli velmi opatrní a pozorní, jak při odskoku, tak při doskoku. Byla to prostě radost.  
 
No a při novém roce nějaké to předsevzetí – třeba o vzdělávání se. 
Takže tady je malá inspirace od MVDr. Pavla Mádra. Doufám, že se s vámi sejdu na 
některém ze seminářů a pochopitelně také třeba na některém z dalších parforsních honů. 
Krásný nový rok.Vám i vašim koním. 
 

Přirozená úprava kopyt  a celostní péče o koně dle Dr. Strasser – 
informace o systému vzdělávání. 
Základní informace o přirozené úpravě kopyt 
Přirozená úprava kopyt je populárním tématem posledních let. Vychází z četných problémů a 
nemocí kopyt, šlach, kostí, kloubů a dalších orgánových onemocnění koní, které byly  
zaznamenávány veterináři a chovateli v průběhu mnoha staletí používání podkov. 
MVDr. Hiltrud Strasser kompilovala tyto údaje a svou práci zaměřila na vytvoření takových 
postupů úpravy kopyt, které vycházejí z komplexního pohledu na fyziologii a anatomii koně. 
Tento přístup označujeme  jako celostní přístup k ošetřování koně.  
Postupy Dr.Strasser jsou celosvětově uznávány a rozšířeny a mají své zastánce a příznivce po 
celém světě. Její celostní přístup  pomohl tisícům koní od zdravotních problémů  a výsledky 
jsou zcela jasně dokumentovány na klinických záznamech případů. Viz například poslední 
Konference o celostním ošetřování koní a přirozené úpravě kopyt v Gdaňsku (informace na 
www.strasser-kopyta.cz  ). 
Z publikací Dr. Strasser, které shrnují základní informace, bych chtěl jmenovat ty , které byly 
díky Stanislavu Blechovi a Václavu Vydrovi přeloženy do češtiny a u nás publikovány a jsou 
tedy všem dostupné: 
Život se zdravými kopyty 
Podkování – je toto zlo opravdu nutné? 
Železo v koňské hubě. (napsala společně s Profesorem Robertem Cookem) 
Celostní ošetřování kopyt koní 
 
Její knihy jsou souhrnem vlastních vědeckých zjištění, praktických pozorování a 
celoživotních zkušeností, výsledky studia a vědeckých prací mnoha autorů zabývajících se 
fyziologií a nemocemi koní. Dr. Strasser přetavila tyto informace do systému vzdělávání 
určenému pro ty, kteří jsou otevření a vnímaví k potřebám koní. 
Vzdělávání Dr. Strasser v České republice 
Díky panu Stanislavu Blechovi, který první přeložil knihu „Život se zdravými kopyty“ a první 
prošel kurzy Dr. Strasser, se postupy Dr. Strasser začaly rozšiřovat i v České republice. 
Později, za přispění pana Václava Vydry se začaly organizovat takzvané základní semináře 
„Život se zdravými kopyty“. Doposud jich proběhlo 12 a absolvovalo je 125 zájemců.  
Základní seminář Vás naučí opravdu jen základům celostního ošetřování koní a jejich kopyt. 
Nicméně si uděláte jasnou představu o tom, jak se podílí kopyta na zdraví koně a zpětně, jak 
je zdraví koně, jeho psychická a fyzická pohoda důležitá pro zdraví kopyt. Vysvětlí vám, jaký 
význam má typ ustájení pro zdraví kopyt. 



Základní seminář z vás ale ještě neudělá „kopytáře“. 
 
SHP (Strasser Hoofcare Professional) studium 
Základní seminář je podmínkou vstupu do dvouletého studia postupů Dr. Strasser. Toto 
studium je podstatně detailnější a zahrnuje účast na 10 třídenních školeních s teoretickou i 
praktickou průpravou. Studenti absolvují 20 dní praxe, zpracují 14 písemných testů a studium 
ukončí složením závěrečné zkoušky. Studium je relativně náročné jak z hlediska teoretických 
znalostí, tak z hlediska získání manuální zručnosti. Studenti musí především pochopit 
základní výchozí principy, kdy,  proč     a jak všechno funguje tak jak má a tyto principy 
prakticky používat. 
V České republice byly vyhlášeny 2 běhy dvouletého studia. Jeden z nich byl již ukončen. 
Absolvovalo ho a úspěšně složilo zkoušku 5 studentů ,z nichž zatím 2 z nich mají 
v současnosti Certifikát ,který je opravňuje vystupovat jako Ošetřovatel kopyt podle 
Dr.Strasserové . Druhý běh právě probíhá a studuje ho 17 studentů. Informace naleznete na 
www.strasser-kopyta.cz. 
Absolventi dvouletého studia získávají titul Strasser Hoofcare Professional (SHP) a získávají 
tak licenci Dr. Strasser pro úpravu kopyt jejím postupem. SHP musí každý rok projít 
rekvalifikací, tedy obnovením licence a zakomponováním novinek v postupech a poznatcích. 
SHP studium se koncentruje na studium nemocí a fyziologie kopyta a pohybového aparátu, 
ale neopomíjí všechny aspekty  ošetřování koní. Dozvíte se spoustu informací o správné 
výživě, fyziologickém ustájení, anatomii a fyziologii koně a o souvislostech v organismu 
koně. 
Lektoři 
Vzdělávání v České republice je zajišťováno několika lektory.   
Dr.Hiltrud Strasser - přes velkou vytíženost velmi často přijíždí do České republiky a věnuje 
se výuce svých studentů. 
Patrik Spieleder  - SHP provozující velmi úspěšnou kopytní kliniku v Rakousku na farmě 
poblíž Lince. Na této klinice bylo hospitalizováno a vyléčeno velké množství koní z České 
republiky. S Dr. Strasser spolupracuje už déle než 14 let.  
Stanislav Blecha – SHP, který pracoval dlouhá léta na kopytní klinice u Dr. Strasser 
v Tubingenu. Má veliké zkušenosti s úpravou kopyt a s celostní péčí o koně.  
Václav Vydra – SHP, nadšený propagátor těchto postupů, který jimi vyřešil spoustu problémů 
s kopyty u vlastních koní. 
MVDr. Pavel Mádr – veterinář, student Dr. Strasser,  příznivec  celostních postupů léčby 
zvířat. 
Plány do budoucna 
Příští rok bude pokračovat seriál základních seminářů "Život se zdravými kopyty". První 
seminář se bude konat na Živohošti ve dnech 25.- 27. Února 2011. Další semináře budou 
následovat v pravidelných intervalech podle zájmu veřejnosti. 
V březnu 2011 bude otevřen další běh studia pro SHP, který by měl být ukončen v únoru 
2013. 
Veškeré informace o jednotlivých seminářích naleznete v kalendáři akcí na Equichannelu a na 
www.strasser-kopyta.cz. 
Za celý tým lektorů Vás srdečně zvu na naše semináře a také ke studiu SHP.  
Těším se s vámi na shledanou.  
MVDr. Pavel Mádr 
 
 


