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Anotace: Ošetřování koní, plavení, 

ochrana před hmyzem, péče o 

končetiny a kopyta  

 

 

  

   

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 



Ošetřování koní 



Ošetřování koní 

Brodění a plavení 

 

Zbavení nečistot a osvěžení pro koně 

Příznivé počasí  

Teplota vody 18-20°C 

Přístupná místa 

Bez postrojů a sedla 

Neplavíme: koně zpocené, uhřáté, nemocné, hned po nakrmení 

 



Ošetřování koní 

Stříhání srsti 

 

• Hygienické důvody 

• Snadnější čištění 

• Stříháme na hřbetě a bocích 

 

Ochrana před hmyzem 

• Použít repelentní přípravky 

• Ve stáji prostředky proti hmyzu 

• Vždy se řídíme návodem na přípravku 

Repelentní přípravek 



Ošetřování koní 

Čabraka 

Ochrana proti hmyzu 



Ošetřování koní 

Přikrývání 

Ochrana před zimou, deštěm, hmyzem 

Každý kůň svoji přikrývku 

Lehké deky v létě proti hmyzu 

 

 

 

 



Ošetřování koní 

Ošetřování končetin a kopyt 

Čištění končetin 

 

Suché nečistoty - kartáčem a utěrkou 

Mytí končetin vlažnou vodou a vysušení 

V zimě ochrana vtíráním tuku do spěnky a patek 

• Bandážování 

Po namáhavé práci 

Obinadlem 

Zabránění městnání krve 

 



Ošetřování koní 

Ošetřování kopyt 

 Očištění nečistot 

 Omytí vodou a kartáčem 

 Osušení a namazání ( vazelína, speciální masti) 

 Rohové stěny a chodidla ze střelky a střelkové rýhy 

 Našlapané výkaly, bláto, kamínky 

 Kopytním háčkem 

Důležité 

• Suchá, čistá podestýlka 

• Podkování 

• Ochrana kopyta před opotřebováním - podkova 

 

 



Ošetřování koní 

Čištění kopyt kopytním háčkem 



Ošetřováním koní 

Čištění končetin a kopyt 

 

 

Mast na kopyta 

Přípravek na kopyta 

Olej na kopyta 



Ošetřováním koní 

Bezpečnost práce 

 Zacházení se zvířaty, přístup ke zvířatům 

 Opatrnost při práci s ručním nářadím (s vidlemi) 

 Pokud jdeme do boxu, vždy promluvit na koně 

 Nestoupat si za zadní nohy koně 

 Pozor na přimáčknutí 

 Zvýšena opatrnost při čištění končetin a kopyt 

 Vodění koní: ohlávka, vodítko, na úzkém místě a do boxu je 

první ošetřovatel 

 Dodržování osobní hygieny 

 Pracovní oblečení, pracovní obuv 

 



Ošetřováním koní 

Prověřovací otázky: 

• Proč je důležité čistit kopyta? 

• Jakým způsobem ošetřujeme kopyta? 

• Jaké platí zásady při plavení koní? 

• Kdy dáváme koním přikrývky? 

• Co je čabraka? 

 

Úkol: 

• Proveďte vyčištění koně včetně kopyt 

 



Zdroje: 

www.equisboy.cz 

www.jezdeckepotreby-pegas.cz 

www.zverimexshop.cz 

www.okonich09.blog.cz 
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