
                          

 
 

Inovace v chovu koní 

  
Zveme všechny zemědělské podnikatele, jejich zaměstnance a osoby blízké na semináře 

s koňskou tématikou. A to ve dnech: 

 

 

14.2.2015 Péče o koňský chrup  (Ing. Kateřina Světlíková - www.upravakonskychzubu.cz) 

 
 

 
 

 

28.2.2015 Přeprava a nakládání koní (Pavel Čechovský – www.PrepravaKoni.cz) 

 

Pavel Čechovský – zakladatel a provozovatel projektu Horse Emergency (Koňská záchranka)  

je certifikovaný přepravce koní s dvacetiletou praxí v oboru. Je odborníkem na dopravní a veterinární 

legislativu přepravy a lektorem nakládání problémových koní. 

Celodenní seminář navazuje na první, více obecnou část. Pokračování bude nyní již zaměřeno na 

konkrétní problémy, spojené s nakládáním a přepravou koní. 

Tento seminář bude obsahovat: 

- kontroverzní téma „Využití nekonvenčních metod výcviku v přepravě koní“ 

- teoretickou přednášku objasňující příčiny problémového chování koní při přepravě, principy 

korektního nakládání, teorii jízdy s přepravníkem, využití kamerového systému a další zajímavá 

témata. Vše provázeno bohatou foto- i videodokumentací. Průběžně věcná diskuze. 

- prohlídku přepravníku, schváleného pro cesty nad 8 hodin a speciální “koňské sanitky”   

- praktické ukázky nakládání koní do přepravníku. Běžné i netradiční postupy 

Motto semináře: “…aby Váš kůň byl vždy skvěle naložen!” 

 

 
...a to vždy v prostorách Mendelovy univerzity v Brně od 8.00 do 18.00. Každý seminář se skládá 

z teoretické a praktické části. Zájemci se mohou zúčastnit obou nebo jen jednoho semináře. Pro 

účastníky je zajištěno občerstvení, semináře jsou bezplatné (seminář je určen pouze pro osoby 

podnikající v zemědělství, výrobě krmiv, vzdělávání a výzkumu, jejich osoby blízké a zaměstnance). 

Po absolvování kurzu obdrží absolventi osvědčení. Kapacita kurzu je 20 osob. 

Zájemci o účast mohou zaslat přihlášku (jméno podnikatele, název podniku + IČO) na e-mailovou 

adresu: pavla.siskova@volny.cz 

Přihlášku Vám písemně potvrdíme, proto v ní uvádějte přímý kontakt na osobu, která se chce 

zúčastnit, aby byla včas vyrozuměna o přijetí/nepřijetí na seminář - nepřijetí v případě, že kapacita už 

bude vyčerpána. 

Máte „špatně krmitelného“ koně? Nebo snad problémy 

s jezditelností? Možná zrovna pro Vás je určen náš seminář!  

Velmi zajímavým tématem nás provede profesionální koňská 

zubařka Ing. Kateřina Světlíková. Podrobněji se budeme 

věnovat  otázkám, které souvisí s koňským chrupem a 

v praktické části si na živém koni ukážeme, jak by mělo 

vypadat odborné ošetření. Výklad bude prokládán tematickými 

obrázky, videi a diskusí s účastníky nad jejich zkušenostmi a 

dotazy. 

 

http://www.upravakonskychzubu.cz/
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