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Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 



Chov koní - odchov hříbat 



Chov koní - odchov hříbat 

 Odchov hříbat od narození do odstavu 

 Správný růst 

 Výživa a krmení 

 Kondice – celkový vzhled 

 Zdravotní stav 

 Charakterové vlastnosti 

 



Chov koní – odchov hříbat 

Délka březosti u klisny 330-340 dní 11 měsíců 

Ovlivněno plemennou příslušností 

 

Příznaky březosti 

 Nedostaví se říje, změna chování klisny druhá polovina březosti 

zvětšení objemu břicha, v 6.měsíci lze zjistit pohyby plodu 

 Položením ruky na břicho mezi pupek a vemeno 

 Pravidelný pohyb 

 Podporuje trávení 

 Usnadňuje průběh porodu 

 



Chov koní - odchov hříbat 

                                    Příznaky porodu  

Porod - hřebení 

 Uvolňování svalů a vazů pánevních a bederních 

 Zvětšení vemene mlezivo několik dní před porodem 

 Příprava porodního boxu dostatek slámy 

 

Porodní pomůcky 

Porodní provázky, vydezinfikovaný tkaloun na podvázání pupku, 
čistá utěrka, nůžky, teplá voda 

Většinou porod rychlý a bez komplikací 

porodní období - neklid, časté močení,  

 

 



Chov koní - odchov hříbat 

 Vypuzovací 15-20 min. objeví se močový vak ovčí  

 

 ovčí vak viditelné nožičky 

 

 podélná přední poloha  

 

 hlava na předních nohách  

 

 pokud nedojde k protržení musíme plodové obaly protrhnout, 
aby se hříbě nezadusilo 

 

 

 
                



Chov koní - odchov hříbat 

Ošetření hříběte po narození 

Desinfekce pupečního pahýlu 



Chov koní - odchov hříbat 

Podélná poloha zadní urychlit porod 

Poporodní období - odcházejí zbytky plodových obalů, porodního 

lůžka, sledujeme , během půl hodiny, nejpozději do 12 hodin 

Ničím nezatěžujeme, můžeme podvázat, aby nedošlo k vytržení 

 

Ošetření hříběte po narození 

•  vytřít nozdry a dutinu ústní suchou utěrkou od zbytků 

plodových 

      obalů a vody  

• přestřihnout pupeční provazec vydezinfikovanými nůžkami, 

podvázat (3 až 10 cm od dutiny břišní) 

• dezinfikovat např.Ajatinem, dezinfekci opakovat další dny 

pupeční  provazec zaschne a odpadne 

 



Chov koní - odchov hříbat 

• Hříbě položit hřbetem k hlavě a nechat klisnu hříbě olízat 

 

• Působí jako masáž, prokrvení, podporuje krevní oběh  

 

• Jinak osušit věchty ze sena a vytřít suchou utěrkou  

 

• Hříbě vstává do hodiny po porodu 

 

• Mokrou a znečištěnou slámu odstraníme a přisteleme suchou 



Chov koní - odchov hříbat 

                        Ošetření klisny po porodu 

 Zkontrolovat porodní cesty zda nedošlo k poranění   

 Dezinfekce, pokud došlo k poranění 

 Omytí vnějších pohlavních orgánů vlažnou vodou 

 Omýt vemeno 

 Dostatek pitné vody  

 Nápoj z otrub nebo spařené lněné semeno 

 zamezit průvanu 

 Po porodu u klisny výtok očistek  

 Říje 9 dnů po porodu 

 



Chov koní - odchov hříbat 

                         Krmení hříběte a klisny po porodu 

Snížená krmná dávka jako před porodem 

Kvalitní luční seno, mačkaný oves, pšeničné otruby, šťavnatá 

krmiva-krmná mrkev, krmná řepa, dostatek vody 

Po týdnu pouštíme klisnu se hříbětem ven podle počasí 

 

Odchov 

Denní přírůstky 1-1,25 kg 

Mlezivo kolostrum 

Dostatek živin, ochranné látky vliv na imunitu,  

Vitamín a beta karoten  hříbat odchod střevní smolky 



Chov koní - odchov hříbat 

 Pasivní imunizace  

 Procházejí střevní stěnou do krve 

 Lehce projímavý účinek 

 Tmavohnědé kulovité výkaly potom kašovitá hmota bez 

zápachu    kontrolovat 

 Kontrola zdravotního stavu 

 Zasychání a hojení pupečního pahýlu 

 Kontrola kloubů otok-obrna, infekční onemocnění 

 U hříbat ve stáří 2-14 dnů 

 Odčervení hříbat 

 



Chov koní - odchov hříbat 



Chov koní - odchov hříbat 

          Přivykání na objemná a jadrná krmiva 

• Ve stáří dvou týdnů 

• Předkládáme seno - co nejníže 

• Mačkaný oves - v nádobě co nejblíže u země 

• Nevhodné předkládat krmivo vysoko - prohnutí hřbetu 

 

Dávky krmiva 

Hříbě stáří 1.měsíc………..0,5kg ovsa 

                   2-3 měsíce…….1 kg 

                   4-5 měsíců…….2-3 kg 

 krmné směsi - doplněk minerálních látek a vitamínů 

             

 

 



Chov koní - odchov hříbat 

Krmná směs Oves Krmná nádoba 



Chov koní - odchov hříbat 



Zdroje: 

www.zvire.cz 

www.fitmin.cz 

www.eamos.pf.jcu.cz 
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