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Anatomie kopyta – Externální struktury  
 
Popis kopytních částí 
 
Externální struktury kopyta se rozdělují na kopytní stěnu, korunku, chodidlo, střel a rozpěrky. 
Jednotlivé úseky na kopytě rozdělujeme na patky, čtvrtě a špici. 
Stěna se skládá z 3 makroskopicky odlišitelných vrstev, které nazýváme periople, vodní zóna 
a bílá čára.  
 
Průřez kopytní stěnou. 
 

 
 
1. “bílá čára” [stratum lamellatum] se nazývá lístkovité spojení epidermu kopytní stěny s 

dermálním vazivem  kopytní kosti, ve skutečnosti bývá nažloutlá až okrová 
2-3.  kopytní stěna [stratum medium] má dvě hlavní vrstvy: 
         2. “vodní zóna” = nepigmentovaná, vnitřní strana kopytní stěny 
         3. vnější strana kopytní stěny 
4. chodidlo 
5. červeně prosakující dermis (škára) na špici kopytní kosti 
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Periople 
 
Periople [stratum externum].  
Je to nejsvrchnější vrstva kopytní stěny. Dosahuje obvykle délky 1-2 cm kopyta pod 
korunkou. Za mokra nabobtnává a bělá, během suchých podmínek prostředí zasychá, 
obrušuje se a loupe se. Pokrývá patkové valy a zadní část střelu. Má převážně ochrannou 
funcki. Násilném odstranění mlže vyvolat zánět korunky. 
 

 
 

Mikrostruktura kopytní stěny 
 

 
 
Strukturu kopytní stěny tvoří rourky a matrix. Rourky jsou křehké a tvrdé, a dobře rozvádí 
vibraci. Vyplňující matrix je měkčí, pružnější a vibraci pohlcuje. 
Ve stěně existuje vodní gradient od 15% na povrchu až do 35% bezprostředně u škáry. 
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Od každého primárního lístku škáry se větví 150 - 200 sekundárních lístků, čímž se 
mnohonásobně zvětšuje škárový povrch. 
Lístkový povrch je pokryt bazální membránou obsahující zárodečný epitel, který umožňuje 
kontinuální růst až do 10% šířky kopytní stěny. 
 

Korunka 
 
Korunka se skládá z hustě prokrveného a inervovaného vaziva, pokrytého granulační vrstvou. 
Po směru růstu vysílá 4-6 mm dlouhé papily, kolem kterých se formují  rohovinové rourky. 
Korunka produkuje rohovou stěnu. Nejsvrchnější vrstva produkuje rohovinu periople.  
 
Výška umístění korunky je relativní k pozici kostní osy. Příliš silné, a hlavně stálé tlaky od 
spodu ji vytlačují nad přirozenou úroveň kopytního kloubu. Je to jedna z nejčastějších 
kopytních deformací, limitující funkci kopytních chrupavek. 
 
Nejen výška uložení korunky podléhá deformaci, ale i její přirozené spádování. V extrémních 

případech může být korunka z profilu téměř horizontální, překrývající značnou část 

kopytních chrupavek. V mnohých případech vysoko uložené rohové pouzdro palmárně 

vytlačuje laterální chrupavky, a tak významně přispívá kopytní kontrakci. 

Růst stěny 
 
Korunkový obvod se skládá ze zhruba 550-600 papil, a to bez ohledu na velikost kopyta. 
Hříbata se rodí s cca 50% primárních lamel, a chybí jim sekundární lamely.  
Plná délka lamel se dosahuje až v 2. roce života. Delší lamely se nachází na konci kopyta, kde 
je stěna rovněž nejširší. 
 
Zárodečné buňky na povrchu papil produkují rourky, ostatní buňky v meziprostorech papil 
produkují matrix. Poměr rourek a matrixu je proměnlivý po obvodu kopyta. 
K plné keratinizaci rohoviny dochází do 2cm délky stěny, rohové buňky ztrácí své jádro. 
Růst sekundárních lístků není plně objasněn. 
Rychlost růstu kopytní stěny je 1-1,5cm/měsíc. 
 
Chodidlo  
 
Chodidlo má podobnou strukturu jako kopytní stěna, ale rourky jsou tenčí, řidší a matrix 
obsahuje v průměru asi 1/3 vody. 
Obsah vody odráží vlhkost prostředí, chodidlo se tak přizpůsobuje svou pružností pružnosti 
podložky. 
 
Rychlost růstu 1cm / 3-4 měsíce. 
 
Směr růstu chodidlových rourek určuje tvar a tloušťku chodidla. Za normálních okolností 
rostou chodidlové rourky pod 45 stupňovým úhlem směrem od středu chodidla, přičemž na 
hranicích se rourky zaoblují do chodidlových mozolů. Mozolnaté chodidlo má mozoly podél 
špice, zasahující až do čtvrtí, a podél střelkové brázdy – v přední části. 
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Z hlediska kopytních úprav rozlišujeme na chodidle tzv. mrtvou a živou zónu (nebo také 
označované jako citlivá a necitlivá zóna). Ta část chodidla, nad kterou jsou uloženy ve svislé 
ose živé/citlivé orgány kopyta, se označuje jako živá zóna. Okraje chodidla, nad kterými není 
ve svislé ose uložena živá kopytní tkáň, je zóna mrtvá. V patkové části chodidla není mrtvá 
zóna, naopak nejširší mrtvá zóna se nachází ve špici. 
 
Typy chodidel 
 
Chodidlo tenké a nepravidelně silné. 
S tímto chodidlem bude kůň pohodlný jen na polotvrdém, ne příliš kamenitém terénu, a 
bude kulhat po odřezání přeložených rozpěrek. 
 
Chodidlo tlusté a pravidelně tvarované. 
Tloušťka rohoviny mezi škárou kosti a horním okrajem brázdy je typicky 4-5mm. K této 
tloušťce se připočítává hloubka rozpěrkové brázdy,  
(v tomto případě 1,2cm), a tedy odhadovaná tloušťka tohoto chodidla je 1,7cm. 
Klenutost chodidla je 1cm, tedy celkové odsazení chodidlové škáry od podložky je u tohoto 
kopyta 2,7cm.  
Kůň s tímto kopytem bude pohodlný na jakémkoliv terénu. 
 
Chodidlo tenké s pravidelnou tloušťkou. 
Ačkoliv pásková délka přední stěny zobrazeného  kopyta byla 9,5cm a kolmá výška ve 
čtvrtích byla 7cm, chodidlo bylo velmi tenké. Střel tohoto kopyta byl úzký a krátký. 
Podél střelu byla plytká brázda, chodidlo bylo uniformně tenké a bez mozolů. 
Kůň s těmito kopyty by byl pohodlný jen na velmi měkkém terénu. 
 
Chodidla tenká a plochá. 
Tato chodidla jsou důsledkem kopytních úprav před podkováním. Prezentují vysoké riziko 
patologického přemodelování kopytní kosti. 
Jako plochá označujeme chodidla s klenutostí na předních méně než 1cm, a na zadních méně 
než 1,5cm. Pohodlnost je kompromitovaná i na velmi měkkém terénu.  
 
Chodidlo s vyřezávanou klenutostí. 
Klenutost těchto chodidel je výsledkem trimovacích zásahů do chodidla. Chodidla bývají 
velmi tenká, s plytkou brázdou podél střelu. Vysoké okraje chodidel napodobují úlohu 
podkov v odsazování chodidla od podložky. 
Tyto úpravy nesou rizika vytlačovaní korunek, krvácení ve stěnách, eroze kopytní kosti,  
nárazových otlaků, a osifikace chrupavek. 
Kůň je ale zpravidla pohodlný na většině typech terénu. 
 
Chodidlo vyřezávané podél střelkových brázd. 
Tato chodidla vznikají důsledkem takových trimovacích zásahů, kde se prohlubuje nožem 
klenutost v bezprostřední oblasti střelu. V živé zóně chodidla vznikají silné a ploché okraje, 
nebo-li nepravá mozolnatost. 
Tato chodidla v sobě nesou riziko snadného krvácení pod úrovní periferálního krevního 
oběhu okraje kopytní kosti. Při silné nárazovosti o tvrdou podložku hrozí akutní laminitida. 
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Pohodlná na měkké terénu, a v kroku i na tvrdé, ale jen hladké podložce jakou je například 
asfalt. 
 
Chodidlo falešné. 
Chodidlo mívá dvojitou vrstvu s přerušením kontinuity. Je velmi silné, ploché až vypouklé, a 
neobvyklé tvrdé. Vzniká jako důsledek laminitidy, abcesů, nebo splynutí s rozpěrkovou 
rohovinou. Svrchní vrstva by se neměla odstraňovat jednorázově, aniž by pod ní nebyla 
dostatečně vyzrálá nová rohovina chodidla. Tato chodidla neumožňují anatomicky korektní 
úpravy a tudíž v sobě nesou riziko vzniku kopytních deformací. 
Bývají to ale pohodlná kopyta na jakémkoliv terénu. 
 
Palpační test na pružnost chodidla. 
 
Chodidla, která pruží pod tlakem lidských prstů v oblasti těsně před špicí střelu jsou 
extrémně tenká a měkká, a zvláštní pozornost musí být věnována managementu koně aby se 
zabránilo otlakům, popřípadě i proražení chodidla. 
 
Střel. 
 
Popis podélného průřezu střelem: 

 
 
1. terminální arch kopytní kosti 
2. špice vazivového střelu 
3. pravá špice rohového střelu 
4  přerůstající (falešná) špice rohového střelu 
 
Délka špice: 
Místo, kde špice rohového střelu vrůstá do chodidla koreluje s plochou kopytní kosti, a lze 
tedy podle tohoto místa určovat optimální délku špice chodidla. 
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Délka špice chodidla je součtem délky zbylé špice kosti před špicí střelu (c), tloušťky škáry (b) 
a délky ramene trojúhelníkového výřezu chodidla v necitlivé zóně (a). 
Optimální délka špice chodidla je u teplokrevných koní 3,5cm na předních, a 3cm na zadních. 
Je to přímá vzdálenost vnitřního okraje bílé čáry ve špici chodidla k místu, kde se vnořuje 
pravá špice rohového střelu do chodidla. U velmi malých koní v typu pony jsou tyto optimální 
vzdálenosti zhruba o půl centimetru kratší. 
 
Tento vztah neplatí u kopyt chronicky schvácených a kopyt se zakrnělými střely! 
 
Funkce střelu. 
 
V historii nebyl vždy střel považován za důležitý z hlediska kopytního mechanismu, a 
podkovářské techniky zdůrazňovaly odsazení střelu nad zem z důvodu ochrany střelu před 
otlačením, a jako nutnost ponechat kopytu vyšší patky kvůli úhlování a pohodlnosti. Tyto 
techniky vedou k deformacím kopytního pouzdra a zakrnění střelu. Kopytní pouzdro má 
tendenci předbíhat kostní osu, prolamovat se ve stěnovém profilu, vytlačovat se v 
korunkových čtvrtích, a tedy i stahovat se v zadní části (kontrakce). Nezatěžované střely 
měknou, napracují a snadno podléhají traumatům a mikrobiálním infekcím. 
 
Na příkladu divokých sudokopytníků žijících v kamenité horské oblasti (kamzík) lze jasně 
pozorovat, že vazivová, měkká výplň zadní části paznehtu je součástí primární nášlapné 
plochy, společně se stěnou a chodidlovými mozoly.  
 
Rozpěrky. 
 
Rozpěrky jsou pokračováním kopytní stěny a mají velmi podobnou strukturu. Chybí periople, 
ale přibývají terciální lístky. Rozpěrky mají zřetelnou bílou čáru, která pomáhá určit jejich 
rozpoložení na chodidle. 
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Pravděpodobné funkce rozpěrek: 
•  trakce 
•  stabilita kopyta 
•  rozvírání kopyta 
•  hranice chodidla 
•  evoluční artefakt ? 
 
Anatomie kopyta  –  Internální struktury 
 
Kosti 
Vazivo 
Krevní a nervové zasobení 
 

 
1 kost spěnková  
2 kost korunková  
3 kost kopytní  
4 kost střelková  
5 vazivový střel 
6 šlacha hlubokého ohýbače 
7 přímý sezamský vaz 
8 úpon šlachy natahovače 
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Kost kopytní. 
 
Skládá se z těla a výběžků (křídel). U novorozených hříbat má tvar šipky, růstem nabývá 
kulatější tvar. Její povrch je zdrsněn pro úchyt vazivové škáry, a celé její tělo je porózní, s 
četnými otvory pro průnik cév. Na spodním okraji kosti, uprostřed špice, bývá výřez, který se 
často mylně v literatuře označuje za normální anatomický tvar.  
Normální klenutost kopytní kosti je zhruba 1cm na předních, a 1,5cm na zadních 
končetinách. Sklon k. kosti na předních je zhruba 45 stupňů, na zadních okolo 55 stupňů. 
Plemena koní se výrazně liší v šířce k. kosti, ale už mnohem méně v její výšce.  
 
 
Kost střelková. 
 
Střelková kost palmárně komunikuje s kopytním kloubem. Je to plochá kůstka, která při 
zatížení stlačuje vazivový střel a pomáhá roztahovat laterální chrupavky. Mezi kostí 
střelkovou a laterálními chrupavkami prochází hlavní přívodové artérie, které se pohybem 
střelkové kosti rovněž stlačují. Střelkové kost nemá vlastní inervaci, ale je zapojena do 
četných bolestivých kondicí v oblasti zadní části kopyta, souhrnně zvaných jako 
podotrochlóza. Na tlakové poměry v oblasti střelkové kosti mají negativní vliv hluboké 
rozpěrkové brázdy kontrahovaného kopyta (příliš blízko u sebe). 
 
Na obrázku vlevo je pohled na střelkovou kost v dutině kopytního kloubu. Napravo je pohled 
na střelkovou kost od chodidla po odstranění rohového a vazivového střelu a vyřezání šlachy 
hlubokého ohýbače. 
 
Vazivo kopyta. 
 
Vazy laterální chrupavky = proximální vaz kopytní chrupavky, distální vaz kopytní chrupavky, 
střední vaz kopytní chrupavky a zkřížené vazy 

 
 
Kolaterální vaz.  
Laterální chrupavky se napojují na postranní výběžky kopytní kosti. 
Postranní sezamské vazy stabilizují střelkovou kost uchycením na kost spěnkovou. 
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Tíhový váček podkládá střelkovou kost jako tlumící polštář. 
Šlacha ohýbače prstu probíhá po zadní části kopyta pod střelkovou kostí, a upíná se zespodu 
na kost kopytní. 
 
Všechny tyto měkké struktury mohou být předmětem kopytní kulhavosti. Podléhají rovněž 
osifikačním změnám. 
 
Vazivový polštář a vazivový střel. 
 
Vazivový střel tvoří podklad rohového střelu, a je pokryt tenkou granulační škárou, ze 
kterého rohovina střelu vyrůstá. Rychlost růstu je velmi pomalá, střel se obnovuje 1x za rok.  
Vazivový polštář vyplňuje celou zadní část kopyta za kopytní kostí a je podkladem patkových 
valů. Velikost i tuhost vazivového polštáře je VARIABILNÍ !  
 
NEROSTE, je dán vývojově ! DEFORMUJE se. 
 
Strukturálně se skládá z fibrózní, elastické a tukové tkáně, jejichž poměrné zastoupení je 
proměnlivé. Má významnou funkci v absorbci nárazovosti a prokrvování. 
 
 
Laterální chrupavky. 
 
Jsou uložené dorzo-palmárně nad křídly kopytní kosti. Vyrůstají z ní. Ke kosti se uchycují sérií 
vazů. Jejich pozice, pružnost a tloušťka odráží absorpční schopnosti kopyta a kvalitu 
kopytního mechanismu. Na normálně tvarovaném kopytě jsou dobře palpovatelné, z většiny 
umístěné nad kopytním pouzdrem a pružné. Hlavní patologií jsou jejich kostnatění a 
zlomeniny. Záněty laterálních chrupavek se projevují neinfekčním abscesem nad korunkou 
ve čtvrtích.  
Podél vnitřní strany chrupavek a vnější strany střelkové kosti vstupují do kopytní kosti hlavní 
přívodové palmární artérie. Stlačování spěnkové kosti je součástí mechanické pumpy 
zajišťující krevní zásobení škáry. 
 
Krevní zásobení. 
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Hlavní přívod krve do kopyta obstarávají palmární prstové artérie hmatatelné na každé 
straně spěnky těsně pod spěnkovým kloubem. Z každé této párové artérie se v oblasti 
korunky rozvětvuje korunkový pletenec.  
 
Z archu vystupuje periferální pletenec ovíjející spodní okraj kopytní kosti. Stlačování 
periferální artérie nevhodným nakováním, či vytvářením ostrých valů chodidla v živé zóně 
může způsobit nekrózu chodidlové škáry. 
 
Artério-venózní anastomózy (AVA) jsou speciální mikroskopické struktury v jemných 
arteriálních větvích, schopné uzavřít a dočasně obejít jednotlivé kapilární sítě přímým 
odvodem krve do žilního systému. V kopytě se tak reguluje teplota, tlak a přísun živin.  
 
Během zatížení registruje vazivový polštář podtlak, a zároveň je krev vytlačena pod velkým 
přetlakem z palmárních žil pryč z kopyta. 
Předpokládá se, že podtlakem se zároveň nasává arteriální krev do kopyta, která následně 
prosakuje do kapilárního řečiště. Řečiště tak zvětšuje svůj objem a slouží jako hydraulicky 
polštář k tlumení nárazů. 
 
Úprava  kopyt 
 
Principy anatomicky korektní úpravy. 
 

• Kopytní kost je paralelně nebo téměř paralelně (5-ti stupňový sklon) s podložkou  
• Kopytní pouzdro konturuje kopytní kost  
• Střel má kontakt se zemí v jeho nejzadnější části 
• Klenutost chodidla konturuje klenutost kopytní kosti  
• Chodidlo v živé zóně (ve svislé rovině pod kostí) má rovnoměrnou tloušťku alespoň 

1,5 cm 
• Rohové pouzdro není vytlačeno do korunky a je na obou stranách  vyvážené  
• Rozpěrky se nepřeklápí přes chodidlo  

 

Co tvoří primární nášlapnou plochu 

• Stěny (čtvrtě nemusí)  

• Zadní část střelu 

• Chodidlový okraj ve čtvrtích a na špici (mrtvá zóna)  

• Zadní část rozpěrek 

 

Příklad úpravy kopyt. 
1.  odhalení nové úrovně chodidla v úrovni patek a čtvrtí. 
2.  odštípání odlomených stěn 
3.  zkrácení přerostlých stěn k úrovni očištěného chodidla 
4.  odstranění vrostlých rozpěrek. 
5.  orašplování obvodu v místech separace. 
6.  mustangový rol. 
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Mustangovým rolem se rozumí takové orašplování stěny, při kterém se kopytní stěna zaoblí v 
cca 45ti stupňovém úhlu se zemí. Ve špici přispívá mustangový rol ke snadnějšímu 
překulování kopyta při odrazu, a při vytlačené korunce umožňuje její pokles. Ve čtvrtích 
slouží zarolování stěn k omezení rozšiřování již existujících stěnových separací. Mustangové 
roly nevyrábíme nikdy v patkách, kde je stěna důležitou nášlapnou plochou. 
 
7.  laterální archy (obloučky). 
Slouží k poklesu vytlačené korunky ve čtvrtích a napomáhají roztažení kopyta. Rašplují se 
zásadně z pohledu od chodidla a zahrnují i chodidlový okraj.  
 
Co bolí na jinak zdravém kopytě?  

Tenká/plochá chodidla 

Primární nášlapná plocha v živé zóně chodidla 

Mustangové rolly v patkách 

Příliš nízké patky s tenkým patkovým sedlem 

Absence mozolů ve špici chodidla 

Neobvyklá změna v úhlování – příliš radikální trim 

Našlapováni na krvácivé,  

separované stěny 

Převyšující střel/převyšující rozpěrky 

Měkký, úzký střel 

 

Statistika 
 
BEVA [British Equine Veterinary Association] – 2010  
306 statistických souborů reprezentující 3120 koní převážně v soukromém vlastnictví, 
využívaných ve sportu, ve školních jízdárnách, pro charitativní účely a v chovu. Kulhavost 
byla nejčastějším zdravotním postižením (11% koní), překvapivě však nepocházela z většiny 
případů od kopyt, a 3% přihlašovaných laminitíd bylo mnohem menší číslo, než jaké se 
udávalo v předcházejících průzkumech (7-8%). 
 
American Horse Council:  8 koní z 1,000 trpí laminitidou – tedy 76 000 koní (z 9,5mil.).  
USDA [United States Department of Agriculture]: Z tohoto počtu 4.7% utraceno (3 572 koní) 
ročně. 
 
Nejčastější příčiny úmrtí [%]  
 
       Zranění/trauma                16.3  
       Kolika                                  14.6  
       Kulhavost                             7.7          (zvíře nemohlo být využíváno) 
       Ostatní  trávicí potíže         3.3  
       Neurologické poruchy        3.2  
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Kopytní problematika je cestou ke zlepšování welfare koní. 
 
Vyžaduje pečlivý management, akutní pozorování zvířat, znalost a dovednost chovatele, 
ultimátně i vyšší zodpovědnost. 
 
Management prostředí. 
Množství ročních srážek a relativně nízký počet bezoblačných dní vytváří pro kopyta příliš 
vlhké podmínky. Kopyta jsou ale uzpůsobena k životu v suchých stepích, a jen velmi tvrdá 
kopyta odolávají nárazovosti tvrdé podložky. Kopytní stěna je efektivní bariérou před 
nadměrnou ztrátou internální vlhkosti pokud se chemicky nenarušuje její ochranná glazura. 
Chodidlo je mnohem propustnější, a měkne neúměrně v relaci s požadovanou výkonností na 
tvrdém povrchu. Management prostředí by se měl orientovat na vysušování pastvin, výběhů 
a prostorů určených k odpočinku koní. Odvodňování, spádování, ohradníkové rotace, 
vápencové násypy, apod. 
 
Vlhkost v kopytech obstarává pohyb, stájové sucho tedy není dlouhodobé řešení jak 
udržovat kopyta suchá. Hrozí naopak přesušení. 
 
Management pohybování. 
Střídavé odlehčování končetin je životní nutností – v případě kulhavosti 5. stupně hrozí 
laminitída. Kůň preferuje pomalý pastevní pohyb až 16 hod denně.   
Kopyta se pohybem zahřívají, proto je nutné vychladit koně po práci před odložením do stájí 
a paddocků, jinak hrozí metabolické poškození škáry. Platí STARÉ PRAVIDLO VYKROKOVÁNÍ 
PO PRÁCI. 
 
Kůň vyžaduje pouze 4 hod hlubokého spánku denně, při kterém nutně musí ulehnout. V 
nevhodném managementu dochází k chronické nevyspalosti s celou škálou doprovodných 
negativních symptomů. 
 
Dochází-li v našem pohybovém managementu k častým úrazům, je nutná intervence. 
Příčinou bývá nevhodná sestava stáda, nezkušenost nově zařazených jedinců, nedostatek 
pohybu, stresující faktory jako je nepřízeň počasí, agresivní zacházení s koňmi, nestálost 
okolí, popřípadě i nemoci a bolestivost. Management musí být znalý a korektně identifikovat 
příčinu, aby mohl situaci adekvátně řešit. 
  
Výživa koně je součástí integrální péče o kopyta. 
 
Obezita koní je narůstajícím problémem v drobnochovech. Pastevní biotopy původně 
orientované na výnos sena jsou nevyhovující k pasení, a nesou výrazná rizika schvácení z 
oligofruktanového přehlcení. Obezita je kontribující faktor. V poslední době rozpoznáváme 
inzulínově rezistentní jedince, extrémně vnímavé ke karbohydrátovému schvácení.  
V budoucnu budeme muset věnovat vyšší pozornost kvalitě a složení sena. Pícniny nejsou již 
považovány za pouhý sytící komponent stravy, ale za hlavní nutriční složku velmi variabilní 
kvality. Předpokládá se vývoj nízkofruktanových travních odrůd. 
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Výživové doplňky nahrazují nákladná/fyzicky náročná, ale mnohem více efektivní racionální 
rozhodnutí. Uspokojují vědomí, že v případě neschopnosti řešit nevyhovující situaci “alespoň 
něco dělám”. 
 
Zimní pobyt mimo stáje je prospěšný, ale vyžaduje adaptaci a patřičnou ochranu 
vnímavějších zvířat před nepřízní počasí (dekování, přístřešky, pícniny, voda, kontrola zvířat). 
Nutná pozornost managementu.  
 
V letních měsících je nutné ochraňovat koně před hmyzem, ať už v podobě ochranných 
přístřešků, nočního pasení, repelentů, síťových dek, čí integrované preventivní ochrany jako 
je likvidace hmyzích líhnišť. 
 
Zájem o kopytní problematiku podmiňuje růst znalostí z oblasti končetinové patologie a 
schopnost chovatelů rozpoznávat stupně kulhavosti. 
 
Stupeň 1. kulhavost nerozeznatelná v kroku 
nepravidelnosti ve výšlapu 
pokles výkonnosti 
více než 50% veterinářů nepozná/ 
75% neurčí končetinu 
 
Stupeň 2. kulhavost náznaková v kroku, a rozpoznatelná ve vyšších chodech 
pohyby hlavy a krku 
25% veterinářů neurčí správnou končetinu  
    
Stupeň 3. kulhavost rozeznatelná i v kroku 
pohyby hlavy i krku výrazné 
snadné určení postižené končetiny 
 
Stupeň 4. Váhavost plně zatížit končetinu 
Neochota zaklusat  
 
Stupeň 5. Končetinu kůň nezatěžuje. Zlomeniny, chodidlové abscesy, vážně zraněné šlachy a 
septické záněty kloubů  atd.   
 
Došlap kopyta ovlivňuje mnoho faktorů. 
 
Přerostlá kopyta mají jiné kinetické vlastnosti než kopyta krátká, a ovlivňují zdraví závěsného 
spěnkového aparátu. 
Za normálních okolností došlapuje kopyto patkami, nebo celou plochou kopyta, výjimečně 
špicí napřed.  
To, jaký došlap kůň zvolí, závisí na  
 
•   velikosti a tvaru kopyt 
•   sklonu podložky 
•   psychickém rozpoložení koně (kmih) 
•   vedení (vliv vodiče, poloha krku) 
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•   zvyku (léta přerostlých kopyt a nošení těžkých podkov) 
  
a v neposlední řadě i na přítomnosti patologií. 
Profesionální kopytáři a podkováři mají tendence zneužívat kinetiku kopytního došlapu v 
jejich marketingu. 
 
Zájem o kopytní problematiku vede ke zvýšené zodpovědnosti za zvíře a k získání 
ošetřujících dovedností. 
 
Základní úpravy kopyt nejsou sofistikovanou dovedností, a může je zvládnout každý. Z 
hlediska výcviku patří ochota koně si nechávat ošetřovat kopyta mezi rudimentární práce s 
koněm, a spadá tedy pod zodpovědnost majitele, nikoliv servisního ošetřovatele. To, jaký má 
majitel vztah ke svému zvířeti, a jak s ním dokáže pracovat, se odráží ve snadnosti ošetřovat 
kopyta. Majitel, který se spoléhá v této oblasti na servisy, se připravuje o značný výsek 
praktických znalostí a manuálních schopností relevantních v ostatních chovatelských a 
výcvikových oblastech. 
 
Zlepšování welfare koní začíná a končí kvalitou chovatele, nemůže být v doméně komerčních 
produktů a servisů. Ačkoliv zájem o kopytní problematiku byl zprůkopněn nekomerčními 
chovateli, a rozšířen mezinárodně prostřednictvím internetu před více než 15ti lety na 
základě neziskového rozdělování informací, jsou to dnes podkováři, kteří na kopytních 
přírodních trimech kapitalizují, neboť drží zákaznickou základnu. Vzhledem k tomu, že trh se 
rozděluje podle akreditačních razítek, roste tendence vytvářet značkové trimy, které soutěží 
v unikátnosti a samoproklamované korektnosti. Vzniká tak informační chaos z přemíry 
komerčně manipulovatelných tvrzení, přičemž negativním dopadem je pocit zákazníka, že 
úprava kopyt je velmi komplikovaná záležitost, patřící jen do rukou odborníka. Je to tedy 
cesta zpět k servisům, zpět k bezmocnosti a omezené vlastní zodpovědnosti. 
 
Hlavním nebezpečím této akreditační války je ovšem lobbistická snaha profesionalizovat 
úpravy kopyt, a legislativně zabránit chovatelům vlastnoruční upravování - Německo, Anglie. 
Součástí této války je cílené zastrašování ze strany servisních profesionálů o nebezpečí 
vlastních kopytních úprav. Když ne legislativně, alespoň tedy manipulováním konzumenta. 
 
Obranou je znalost historie.  
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Část II. 
Kopytní patologie.  
 
Onemocnění postihující kopyta koní lze rozdělit na ta, která zahrnují kostní podklad, tedy 
artrózy, osteoartrózy, kostní cysty a zlomeniny, a na ta, týkající se pružných částí jako jsou 
otlaky, abscesy, praskliny, sloupek, hniloba, rakovina, záněty chrupavek a laminitída. 
Chronicky probíhající patologické procesy se jen zřídka vyskytují samostatně, většinou se 
vzájemně prolínají a komplikují diagnostický obraz. 
 
Kroužek.  
 
Jedná se o osifikaci v oblasti kosti korunkové. Rozlišujeme kroužek podle uložení na vysoký a 
nízký, a na kloubní a povrchový = ligamentární (tyto nelze vždy rozlišit pomocí rentgenu). 
Příčinou jsou prudké obraty, uskřinutí vazu v místě kloubního ohybu, nevyvážená, přerostlá 
kopyta, a nelze vyloučit ani vrozené kloubní vady. Zajímavostí je absence kloubních kroužků 
u fosílií 3-20mil. let starých. Krátké, vysokofrekvenční chody predisponují kopyta k nízkým 
kroužkům. 
 

     
Nahoře pravá přední končetina s jasně zřetelným kroužkem. Vpravo korunkový kloub s 
pokročilou osifikací. 
 
Podotrochlóza (navicular disease). 

Jedná se o artrózu mezi střelkovou kostí a šlachou ohybače (tzv. viditelná “lízátka” na rentgenovém 

snímku nejsou spolehlivým  indikátorem, neboť se vyskytují i na koních bez symptomů). Pozitivním 

indikátorem je ohraničená snížená hustota střelkové kosti na radiografu, provázená i dalšími 

změnami na kosti jako jsou výrůstky, nepravidelný okraj apod. Kopyta koní s podotrochlózou bývají 

úzká, deformovaná, střel nemá kontakt se zemí, a je úzký s velmi hlubokými postranními brázdami. 
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Hrubě deformované kopyto s podotrochlózou. “Řešením” v nedávné minulosti bylo přibití obrácené 

podkovy (případně i vajíčkové) i přes nedostatek jakékoliv solidní evidence o pozitivních účincích. 

Fraktura střelkové kosti 

Tato zranění nebývají často diagnozována, ovšem radiografy nezřídka detekují odštěpy a osifikace na 

periferii s. kosti, indikující zranění v minulosti. Bývají detekována v souvislosti s podotrochlózou. 

Příčinou je nadměrné působení nárazových sil, převyšující schopnost absorbce pružných ochranných 

částí. Ztráta pružnosti vazivového polštáře a nadměrně zúžená kopyta jsou faktory zvyšující 

nárazovost a vibraci do kosterního podkladu. Nedeformované kopyto je tedy nejlepší prevencí. 

Protože u střelkových kostí existuje značná individuální tvarová variabilita, vrozená vada tvaru 

střelkové kosti může rovněž přispívat výskytu zranění. 

 



18 

Fraktura kopytní kosti. 

 

Prasklé tělo kopytní kosti. Projeví se náhle během zátěže, zpravidla po zabrání jako je odstartování 

dostihu, nebo v těžkém lesním tahu. Kůň končetinu nezatěžuje a může být v extrémních bolestech. 

Druhým, častějším typem zlomenin jsou drobné úlomky na spodním okraji kosti, které se mohou skrz 

pohyby škáry dostávat do jiných částí kopytního pouzdra, nebo se dokonce rozpustit a vstřebat. Tyto 

odlomky popisujeme také jako eroze kopytní kosti. Velmi typickou erozí bývá vykrojení kopytní kosti 

v místě špice. Toto vykrojení se pojí s kopyty podkovávanými a s vysokými patkami a tedy i vysokým 

kopytním úhlem. Tento úkaz se stal natolik běžným v minulosti, že se dostal do učebnic jako součást 

normální anatomie. Koně se však s tímto vykrojením kopytní kosti nerodí.  

Obr. nahoře a vlevo. Odlomení křídla kopytní kosti a následné abcesování chodidla v místě zranění. 

Abscesováním kopyto vyplachuje odumřelou tkáň a kostní debris. 

 

 

Zranění úponu natahovače prstu (angl. pyramidal disease; buttress foot) 

Jedná se o různé stupně zranění, od mikrotrhlin po úplné odtržení od kosti. Kulhavost je přímo 

úměrná stupni poškození. Přetažení, umocněné samotnou vahou kopyta a únavou materiálu jsou 
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hlavní příčinou. Léčba spočívá v dlouhodobém klidu, ale plné odtržení si vyžaduje chirurgickou 

intervenci. Poškozená kopyta vyžadují následně velmi pečlivý kopytní management. Netolerují 

přerůstání a specificky pak dlouhé špice. 

Kopyto vpravo se zánětem v oblasti úponu natahovače. 

Záněty laterálních chrupavek a jejich kostnatění. 

 

Kopytní kost s pokročile zkostnatělou laterální chrupavkou 

Je to nejběžnější patologie, která bývá rovněž podceňována. Nezpůsobuje totiž, až na akutní případy, 

velkou kulhavost. Chronické případy se projevují ztrátou pružnosti chodů, neochotou prodlužovat 

výšlap specielně na tvrdém povrchu, a neochotou skákat. Akutní případy abscesují skrz korunku ve 

čtvrtích, kůň zpravidla silně, ale krátkodobě kulhá. Protože laterální chrupavky hrají významnou roli v 

prokrvování a pružnosti, tedy absorbci nárazovosti, jejich zdravotní stav je výrazným indikátorem 

zdravotní odolnosti a mechanické nosnosti kopyt. Vytlačená kopytní pouzdra překrývají chrupavky, 

omezují jejich pružnost a výrazně omezují jejich funkci. Zkostnatělé chrupavky se rovněž rády 

odlomují.  

Chodidlové otlaky, abscesy.  

Otlakem rozumíme jakékoliv lokálně ohraničené krvácení chodidlové a střelkové škáry, které se 

později projevuje prosvítáním  v podobě červené skvrny na bíle rohovině, nebo ho lze detekovat 

bolestivou reakcí na kopytní kleště.  Příčinou je náraz kopytní stěny, nebo chodidla, do tvrdého 

předmětu. Otlak na chodidle v oblasti špice střelu může být snadno zaměněn za akutní příznak 

laminitidy.  

Absces je způsob, jakým se škára zbavuje nekrotického materiálu, který nelze vstřebat. Provaluje se 

kdekoliv na kopytě podle toho, jak si razí cestu nejmenšího odporu. Rozlišujeme abscesy septické a 

aseptické (neinfekční). Podle zdroje a závažnosti se liší v ošetřování. Aseptické abscesy menšího 

rozsahu zpravidla nevyžadují zvláštní péči a rozřeší se samy. Rozsáhlé abscesy vyžadují důkladné 

vyšetření včetně obrazové diagnostiky. Léčba může zahrnovat antibiotika, desinfekční proplachy, 

změkčovací obklady a někdy i chirurgický zákrok.  
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abscesy po akutním schvácení bývají časté, stejně jako po sundání podkov u koně, který má značně 

deformovaná kopyta a nosil podkovy dlouhodobě. S těmito komplikacemi nutno počítat a přizpůsobit 

jim pohybový management. 

 

Kopyto s rakovinou vazivového střelu. Abscesy v chodidlových patkách si našly cestu ven a zůstává po 

nich prohlubeň, která odrůstá po směru růstu chodidla. Nevyplňuje se. 

Keratom (sloupek). 

Keratom je nezhoubný nádorovitý útvar ve škáře, vsouvající se do kopytní kosti. Typicky se nachází na 

přední stěně, kde vytváří buďto sloupkovitý nebo okrouhlý novotvar. Nebývá často diagnostikovaný, 

ale je téměř vždy spojen s chronickým podkováním a výraznou deformací celého kopytního pouzdra. 

Etiologie je neznámá. Je pravděpodobné, že díky pokroku v kopytní osvětě tato patologie ustupuje z 

běžných kopytních onemocnění.  

Sloupek je provázen viditelným vychýlením kopytního pouzdra a roztažením bílé čáry ve špici. 

Dlouhodobé zanedbání keratomu má za následek erozi kosti způsobenou tlakem keratomu. Jediné 

známé řešení keratomu je chirurgické. 
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Kopyto s pokročilým sloupkovitým keratomem. 

Hniloba střelu a rakovina. 

 

Vlevo – odříznutá rohovina patkových valů odhalila bělavý vazivový střel a na něm uložený vlastní 

rohový střel. Rohový střel je úzký, bez dostatečného kontaktu s podložkou, a jeho rohovina je z části 

hnilobná. Hniloba ale zjevně nezasahuje do hlubšího podloží, je povrchová. Náprava je v těchto 

stádiích jednoduchá – zahrnuje lehké očištění od nekrotizujícího materiálu, suché a čisté prostředí a 

obnovení podpěrné funkce zadní části rohového střelu radikální úpravou kopyta. 

U závažnějších případů zasahuje hniloba až ke škáře, způsobuje krvácení a bolestivost. V těchto 

situacích je vhodné použít mírné desinfekční přípravky s anestetikem jako např. Lidocain. Silné 

desinfekce mají cytostatický účinek na buňky škáry, které u střelu tvoří velmi tenkou vrstvu, a snadno 
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se permanentně poškodí. Chemická kauterizace je z tohoto důvodu naprosto nevhodná, a jejím 

užitím se riskuje permanentní atrofie střelu. 

Obnova podpůrné funkce střelu je hlavním mechanismem za zvýšenou odolností rohoviny proti 

hnilobám. 

Rakovina kopyt je hypetrofický zánět vaziva postihující veškeré elastické tkáně v kopytě. Zpočátku 

postihuje primárně korunku, později vazivový střel a v nejhorších případech se roztáhne po celé 

chodidlové škáře počínaje patkami. Rohovina patkových valů a střelu ztrácí integritu a je na pohmat 

měkká. U vazivové tkáně v podloží se po odhalení rohoviny nachází tzv. hyfy, a škára snadno krvácí.  

 

Rakovina nepostihuje jen jednu končetinu. Historicky se předpokládalo, že za vznikem rakoviny stojí 

zanedbaná hygiena ustájení, ovšem dnes se myšlení ohledně příčin ubírá směrem autoimunitním, 

kde předpokládaným spouštěčem je náhodná infekce (nevylučuje virilní). Rakovina může a nemusí 

být bolestivá, v závislosti na stupni poškození. Tradičně se rakovina řeší chirurgickým odstraněním 

hypertrofované tkáně a chemickou kauterizací. Tato léčba je však jen dočasná, a produkuje velmi 

deformované střely. Opožděná nekróza škáry je výraznou komplikací. Současná doporučení limitují 

odstraňování nemocné rohoviny na minimum, stejně jako redukují množství a volbu chemických 

kauterizačních látek. Antibiotika a antimykotika dlouhodobě aplikovaná jsou hlavní léčebnou 

obranou. Otázka jejich účinku však není plně vyřešena, a náhodný periodický ústup projevu 

onemocnění nelze plně vyloučit, podobně jako tomu bývá i jiných autoimunitních onemocnění. 
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Praskliny kopytního pouzdra. 

Závažnost prasklin kopytního pouzdra odvisí z jejich příčin. Horizontální praskliny pochází primárně z 

úrazu korunkové škáry produkující rohovou stěnu. Jedná se většinou o hlubší řeznou ránu nad 1cm. 

Tyto praskliny odrůstají bezproblémově a vyžadují většinou jen zvýšenou kopytní péči těsně před 

odlomením rohoviny těsně nad zemí.   

Četné praskliny pouzdra podél celého obvodu kopyta těsně nad zemí jsou dalším příkladem snadno 

rozřešitelných defektů, neboť tyto mívají příčinu v přerostlém kopytním pouzdru a vlhkostních 

podmínkách prostředí na obou stranách extrému. Stará, přerostlá rohovina podléhá rozpadu a třepí 

se. Prevencí je tedy pravidelné zkracování přerostlé rohoviny. Pokud se rohovina třepí a praská nad 

úroveň běžného přerůstání, a toto praskání je hloubkové, zasahující až k bílé čáře, je to příznak 

prodělané laminitidy, nebo efekt žhavých teplot při podkováváni za tepla. Uzdravení postižené škáry 

je podmínkou opravy, popřípadě je nutné podkovy sundat a nechat poškozenou rohovinu samovolně 

odrůst. 

Podélné hloubkové praskliny podél celé délky kopyta patří mezi závažnější defekty, mnohdy spojené i 

s kulhavostí a krvácením. Praskliny ve čtvrtích jsou způsobeny deformací kopytního pouzdra, které 

zahrnuje vysoké stěny ve čtvrtích a vyboulenou rohovinu s výrazným posunem laterálních chrupavek.  

V rohovině se tak vytváří neúnosné pnutí. Oproti tomu praskliny ve špici jsou symptomem 

chronického schvácení, provázené buďto značnou erozí špice kopytní kosti (kopyto praská odspodu), 

nebo trvalým poškozením škáry v oblasti úponu šlachy ohybače (prasklina začíná odshora). Tyto 

praskliny mají trvalý ráz, a lze managerovat pouze jejich rozevírání vhodnou úpravou se zaměřením 

na vyvedení kopyta z jeho deformace. Rašplovací zářezy, stejně jako různé mechanické svorky, 

nemívají žádaný efekt, a stejně jako speciální podkovaní pouze nabízí dočasné řešení, zatímco 

postupně zhoršují internální poměry v kopytě. 
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Laminitída. 

Laminitída (schvácení kopyt) je onemocněné kopytní škáry, při kterém náhle (během 72 hodin), nebo 

postupně přes mnoho měsíců dochází ke krvácení a nekróze cévní tkáně. Laminitída má mnoho 

projevů a stupňů závažnosti. Může se projevovat jako lehké krvácení ve špici kosti bez kulhavosti, 

pouze se zvýšenou citlivostí na tvrdém povrchu, a může být natolik katastrofická, že si vyžádá 

humánní utracení zvířete. V těchto případech dochází k takové destrukci škáry, že se částečně, nebo 

plně oddělí kopytní pouzdro, dojde k rotaci kopytní kosti, nebo dokonce ke ztrátě celého pouzdra.  

Laminitída je většinou systemický problém mající mnoho příčin. Mezi ty nejzávažnější patří 

systemické infekce, při kterých dochází ke krevní sepsi. Typickým příkladem je poporodní zadržení 

lůžka a infekce děložní stěny s následnou krevní sepsí. Častěji se však setkáme s akutní laminitídou u 

koní prodělávající acidózy z karbohydrátového překrmení. Rizika zahrnují překrmování škrobovými 

krmivy, příliš bohatá pastva, obezita, metabolické poruchy, nedostatek pohybu a deformovaná 

kopyta. Vhodným managementem lze těmto episodám laminitídy předcházet, proto informovanost a 

akceschopnost majitelů je nejlepší prevencí. V současné době přibývá informovanosti a výskyt 

laminitíd, specielně těch katastrofických, má klesající tendenci. 
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Subklinické formy laminitíd, tedy bez aktutní fáze a bez výrazných morfologických změn ale přibývá, a 

to z důvodu chronického překrmování koní držených v pastevních podmínkách. K obezitám jsou 

rovněž velmi náchylní koně primitivních plemen, pony a koně málo pracovně využívané. Subklinické 

laminitídy jsou málokdy považovány za veterinárně signifikantní problém a nedostává se jim dost 

pozornosti. Přesto je to zásadní problém v udržení optimální kondice kopyt a v jejich práci naboso.  

Laminitída může vzniknout i jako odezva na traumatickou událost, jako je například celková 

vyčerpanost ze sportovní zátěže, vážný úraz kdekoliv na těle, nebo jen trauma přímo na kopytě, při 

kterém dojde k poškození krevního zásobení. Poslední jmenované může být zapříčiněno i 

podkováním, nárazem na tvrdý předmět jako například nehoda na skoku či stresové okopávání 

stájových stěn, či náskokem na tvrdý kámen.  Rozsah zranění a regenerační schopnost kopyta (jeho 

výchozí zdravotní stav) jsou určujícími faktory v délce a úspěšnosti hojení.  

Chronické laminitídy s výraznou rotací je možné rehabilitovat, i když majitel musí být připraven na 

výraznou změnu managementu, dlouhodobou péči a komplikace. Podkovářské zásahy jiné, než které 

zahrnují časté úpravy kopyt naboso nejsou nutné a statisticky neodůvodnitelné. Léčiva jsou 

opodstatněná při silných bolestech, ale je třeba je užívat s vědomím, že drogové koktejly zpomalují 

proces obnovy a je tedy třeba je indikovat s konzervativní opatrností.  

 

Úprava chronicky schváceného kopyta s výraznou rotací.  
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Toto nepigmentované kopyto ukazuje krvácivost podél celého obvodu kopytní kosti, a jedná se tedy o 

případ traumatické laminitídy, bez následné separace škáry od kopytní kosti. Práce na tvrdém 

povrchu, překrmování karbohydráty a nárazové pracovní vyčerpávání koně byly v tomto případě 

kontribující faktory. Kůň se pohyboval ochotně na měkkém povrchu, ale výrazně kulhal a odmítal 

pohyb i na udusané hlíně. Intervalové abscesování bývá hlavním dlouhodobým následkem, a může 

trvat i několik měsíců. 


