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STUDIJNÍ PLÁN  
Číslo 
No. 

Modul 
Tutorial 

Hodinová dotace / lessons 
Teoretická výuka 
Theoretical educ. 

Praktická výuka 
Practical educ. 

1 Vedení výuky a podkovářské firmy 
Theoretical education and the principles of farriery´s 
company 

4 4 

2 Posuzování fyziologie a pohybové anatomie distální části 
končetin 
Assessment of physiology and movement anatomy of distal 
limb 

8 16 

3 Posuzování postojů končetin a pohybu koně 
Assessment of the conformation and action of the limb and 
movement on the horse 

8 16 

4 Končetiny hříbat 
Foals extremities 

8 24 

5 Podkovářská diagnostika kulhání 
Lameness diagnostic 

8 16 

6 Ošetření, úprava a podkování nemocných kopyt se 
změnou tvaru 
Management, hoof trimming and shoeing diseased hoofs 
with change of the shape 

24 48 

7 Ošetření, úprava a podkování nemocných kopyt 
s poškozením rohového pouzdra 
Management, hoof trimming and shoeing diseased hoofs 
with disturbance of horn capsule 

32 64 

8 Ošetření, úprava a podkování nemocných kopyt se 
zánětlivým procesem 
Management, hoof trimming and shoeing diseased hoofs 
with inflamatory process  

16 32 

9 Ošetření, úprava a podkování nemocných kopyt končetin 
s onemocněním distální části končetiny koně – palmární 
bolestivost 
Management, hoof trimming and shoeing diseases with of 
the distal limb of the horse – palmat tenderness 

16 32 

10 Ošetření, úprava a podkování nemocných kopyt končetin 
s onemocněním distální části končetiny koně – šlachový 
aparát 
Management, hoof trimming and shoeing diseases with of 
the distal limb of the horse –tendons apparatus 

8 16 

11 Ošetření, úprava a podkování nemocných kopyt končetin 
s onemocněním distální části končetiny koně – vazy 
Management, hoof trimming and shoeing diseases with of 
the distal limb of the horse – ligament´s 

8 16 

12 Ošetření, úprava a podkování nemocných kopyt končetin 
s onemocněním distální části končetiny koně – kosti a 
klouby 
Management, hoof trimming and shoeing diseases with of 
the distal limb of the horse – bones and joint 

8 24 

  
CELKEM / TOTAL 

 
148 

 
308 
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INOVOVANÝ STUDIJNÍ PLÁN KURZU PODKOVÁŘ SPECIALISTA 
Innovated curriculum of the vocational course Farrier Specialist 

 
 
Č. 
No. 

TEORETICKÁ PREZENTACE A 
PŘEDNÁŠKA                                                         
THEORETICAL PRESENTATION AND 
LECTURE 

UČEBNÍ PRAXE                                                     
PRACTICAL EDUCATION 

ODBORNÁ KAZUISTIKA  
CASE REPORTS  

1. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): VEDENÍ VÝUKY A PODKOVÁŘSKÉ FIRMY 
1. TUTORIAL (COMPETENCE): THEORETICAL EDUCATION AND THE PRINCIPLES OF FARRIERY ´S COMPANY 
 
 

1. 
Úvodní seznámení s výukovým 
programem                                                          
Introducing the tutorial 

Praktické vedení výuky                                                       
Practical organization of education 

Podkovářská firma                                                    
Farriery´s company 

Systém zpracování povinných 
kazuistik případů                                                          
Explanation of the systém of obligatory 
case reports of individual participants. 

Zásady fotografování a natáčení videí 
pro tvorbu kazuistik 
The principles of photographing and 
video recording for case studio reports 

Teorie vedení výuky                                              
Theoretical education 

 

Zásady provozování podkovářské 
firmy                         
The principles of farriery management 

 

2. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): POSUZOVÁNÍ FYZIOLOGIE A POHYBOVÉ ANATOMIE DISTÁLNÍ ČÁSTI 
KONČETIN 
2. TUTORIAL (COMPETENCE): ASSESSMENT OF PHYSIOLOGY AND MOVEMENT ANATOMY OF DISTAL LIMB 
 

2. 
Anatomie a fyziologie koňských 
končetin a kopyta  
Anatomy and physiology of the limbs 
and hoofs 

Praktická pitva distální části 
končetiny a kopyta 
Practical disection of distal limb and 
the hoof 

Anatomie a fyziologie 
koňských končetin a kopyta 
 Anatomy and physiology of 
the limbs and hoofs 

Růst kopyta                                                                               
Growth of the hoof 

Výroba anatomického preparátu, 
jeho fotografování a popis                                                                              
Production of anatomical preparation, 
its photography and description 

Růst kopyta                                                                               
Growth of the hoof 

3. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): POSUZOVÁNÍ POSTOJŮ KONČETIN A POHYBU KONĚ 
3. TUTORIAL (COMPETENCE): ASSESSMENT OF THE CONFORMATION  AND ACTION OF THE LIMB AND MOVEMENT O 
    THE HORSE 
 

3. 
Postoje a předvádění končetin 
dospělých koní a jejich hodnocení                                                                        
Conformation and action of the equine 
extremities in adult horses and its 
evaluation 

Posuzování postojů končetin na 
stojícím koni a za pohybu koně                                                           
Assessment of the conformation and 
action of the limb on the standing 
horse and during the movement of the 
horse 

Polohy kopytní kosti v 
rohovém pouzdře v závislosti 
na postoji končetiny 
The position of the coffin bone 
in a hoof capsule considering 
the posture of the limb 
 
 

Pohyb koně a jeho charakteristika                                   
Movement of the horse and its 
characteristic 

Hodnocení videí pohybu koní a jejich 
končetin  
Evaluation of the movement of the 
horse from the video records Vliv nepravidelností postojů na pohyb 

končetin                                                            
Influence of the irregular conformation 
on movement 
Zdravotní problémy způsobené vadami 
postojů                                                                  
Health problems caused by defects in 
conformation 
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4. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): KONČETINY HŘÍBAT  
4. TUTORIAL (COMPETENCE): FOALS EXTREMITIES 
 
 

4. 
Končetiny hříbat                                                                          
Foals extremities 

Praktické ukázky ortopedických 
opatření u hříbat                                                                                                        
Practical demonstration of orthopedic 
management of foals hoof 

Ošetření a úprava hříběte s 
laxní deformitou 
Management and hoof 
trimming of the foals with 
laxity 

 
4. 

Vady postojů končetin hříbat - 
deformity                                                                                                      
Conformational defects in foals - 
deformities 

RTG vyšetření k získání přehledu o 
stavu růstových zón a postavení 
kloubů  
Rentgenology assessment for 
evaluation of the growth plates 
condition and joint formation 

Ošetření a úprava hříběte s 
flexní deformitou 
Management and hoof 
trimming of the foal with 
flexural deformity 

Použití extenzních botiček a jejich 
lepení 
Use and applying of extension shoes 

Ošetření a úprava hříběte s 
angulární deformitou 
Management and hoof 
trimming of the foal with 
angular deformity 

Výroba a tvarování extenzních 
podkov pro starší hříbata                                                                                       
Manufacturing and shaping of 
extension shoes in older foals 

Ošetření a úprava hříběte s 
rotační deformitou 
Management and hoof 
trimming of the foal with 
rotational deformity 
 

 
5. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): PODKOVÁŘSKÁ DIAGNOSTIKA KULHÁNÍ 
5. TUTORIAL (COMPETENCE): FARRIERY LAMENESS DIAGNOSTIC 
 
 

5. 
Praktická diagnostika kulhání                            
Practical lameness diagnostic 

Palpační vyšetření distální části 
končetiny a kopyta                                                                                                          
Palpation of the distal limb and the 
hoof 

Klinické vyšetření distální 
části končetiny a kopyta koně                                                                                       
Physical examination of the 
distal limb and the hoof in 
horse Provokační zkoušky                                                

Provocational tests 
Vyšetření digitálním balančním 
přístrojem 
Examination with extension device 

Klinické vyšetření distální části 
končetiny a kopyta koně                                                                                       
Physical examination of the distal limb 
and the hoof in horse 
 

Čtení RTG snímků souvisejících s 
podkovářskou praxí                                                                     
Practical assessment of the x-rays 
important for farriery practice 

Diagnostické znecitlivění v diagnostice 
kulhání                                                           
Diagnostic anesthesia in the lameness 
diagnostic 
 

Vyšetření "Lokátorem kulhání"                                         
Examination with device "Lameness 
locator" 

Zobrazovací metody v diagnostice 
kulhání                                                                         
Diagnostic imagine in the lameness 
diagnostic 
Možnosti využití "Lokátoru kulhání"                                      
Using the device "Lameness Locator" 
 
 
 



                                                    
  

„Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist“  
No: 2017-1-CZ01-KA202-035582 

in the program Erasmus+, Key action 2: Strategic partnership, www.masterfarriererasmus.com 

6 

 
6. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ NEMOCNÝCH KOPYT SE ZMĚNOU TVARU 
6. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOEING DISEASED HOOFS WITH CHANGE OF THE 
    SHAPE 
 
6.a) 

Ošetření, úprava a podkování kopyt 
úzkých v patkách 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the hooves narrow in the 
heels 
 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
podkov na úzká kopyta - těsnivek                                                                     
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes for narow 
hooves 

Kopyta úzká v patkách                                                      
Hoof narow in the heels 

Ošetření, úprava a podkování kopyt 
úzkých v korunkovém okraji 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the hooves narrow in the 
coronet 
 

Úprava a podkování kopyt úzkých v 
patkách, v korunkovém a 
chodidlovém okraji 
Hoof triming and shoeing of the hoofs 
narow in the heels, in the coronet, in 
the sole 

Kopyta úzká v korunkovém 
okraji 
Hoof narow in the coronet 

Ošetření, úprava a podkování kopyt 
úzkých v chodidlovém okraji 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the hooves narrow in the sole 
 

Kopyta úzká v chodidlovém 
okraji 
Hoof narow in the sole 

 
6.b) 

Ošetření, úprava a podkování 
špalkových kopyt    
Management, hoof trimming and 
shoeing of the club foot 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
banánové podkovy                                                                                     
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated of banana shoe 
 

Špalkové kopyto 
Club foot 

Úprava a podkování špalkového kop. 
Hoof trimming ang shoeing of the club 
foot 

 
6.c) 

Ošetření, úprava a podkování plochých  
kopyt 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the flat foot 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
širokých podkov na plochá kopyta a 
podkov s podporou střelu a chodidla                                                                                  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes for flat 
hooves and shoes for sole and frog 
support 

Ploché kopyto 
Flat foot 

Úprava a podkování plochých kopyt                                       
Hoof trimming and shoeing of the flat 
foot 

 
6.d) 

Ošetření a podkování plných kopyt 
Management and shoeing of the full 
hoof 
 

Úprava a podkování plných kopyt                                       
Hoof trimming and shoeing of the full 
foot 

Plné kopyto                                                                              
Full foot 

 
6.e) 

Ošetření a podkování kopyta 
s kroužkem 
Management and shoeing of the hoof 
with the ring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úprava a podkování kopyta 
s kroužkem 
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with the ring 

Kopyto s kroužkem                                                                           
Hoof with the ring 
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7. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ NEMOCNÝCH KOPYT S POŠKOZENÍM 
     ROHOVÉHO POUZDRA 
7. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOEING DISEASED HOOVES WITH 
     DISTURBANCE OF HORN CAPSULE 
 
7.a) 

Ošetření a podkování kopyt se 
sníženou kvalitou rohoviny 
Management a shoeing of the hoof with 
poor quality of horny tissue 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
podkov s potřebnými čapkami a 
hloubkou děrování   
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes with 
necessary caps and depth of holes. 

Kopyto se sníženou kvalitou 
rohoviny 
Hoof with the poor quality of 
the horny tissue 

Ošetření, úprava a podkování kopyt 
se sníženou kvalitou rohoviny 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the hoof with the poor 
quality of the horny tissue 

 
7.b) 

Ošetření a podkování kopyt s 
onemocněním bílé čáry 
Management and shoeing of the hoof 
with white line disease 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
podkov s podporou střelu proti 
poklesu kopytní kosti  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes with frog 
support against sinking of the coffin 
bone. 

Kopyto s onemocněním bílé 
čáry 
Hoof with white line disease 

Ošetření, úprava a podkování kopyt s 
onemocněním bílé čáry 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the hoof with white line 
disease 

7.c) Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s rozštěpem 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the hoof with hoof crack 

Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s rozštěpem 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the hoof with hoof crack 

Rozštěp kopyta 
The hoof with hoof crack 

 
7.d) 

Kopytní řezy                                                                   
Releasing hoof with the cut 

Kopytní řezy                                                                   
Releasing hoof with the cut 
 

Kopytní řezy                                                                   
Releasing hoof with the cut 

 
7.e) 

Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s ránou 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the wounded hoof 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
krycí podkovy  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes  to cover 
the sole. 

Rány kopyt                                                                              
Wounds of the hoof 

Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s ránou 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the wounded hoof 

 
7.f) 

Ošetření, úprava a podkování kopyta s 
rohovým sloupkem v součinnosti v 
součinnosti s veterinárním lékařem 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the hoof with keratoma in 
cooperation with veterinarian 

Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s rohovým sloupkem v součinnosti v 
součinnosti s veterinárním lékařem 
Management, hoof trimming and 
shoeing of the hoof with keratoma in 
cooperation with veterinarian 

Kopyto s rohovým sloupkem                                            
Hoof with keratoma 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
podkov s čapkami v oblasti sloupku a 
podporou chodidla  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes in case of 
keratoma with necessary caps and 
sole support. 
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8. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ NEMOCNÝCH KOPYT SE ZÁNĚTLIVÝM  
     PROCESEM 
8. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOEING DISEASED HOOFS WITH INFLAMATORY 
     PROCESS 
 
8.a) 

Ošetření, úprava a podkování kopyta s 
pododermatitidou                                              
Management, hoff trimming and shoing 
of the hoof with pododermatitis 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
krycí podkovy na doléčení  
Cover shoes fabrication or correction 
and forming prefabricated cover shoes 
for finishing the treatment. 

Kopyto s pododermatitidou                                                   
Hoof with pododermatitis 

Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s pododermatitidou                                              
Management, hoff trimming and 
shoing of the hoof with pododermatitis 
 

 
8.b) 

Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s hyperplazií 
Management, hoff trimming and 
shoeing of the hoof with hyperplasia 

Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s hyperplazií 
Management, hoff trimming and 
shoeing of the hoof with hyperplasia 
 

Kopyto s hyperplazií                                                                 
Hoof with hyperplasia 

 
8.c) 

Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s rakovinou 
Management, hoff trimming and 
shoeing of the hoof with hoof canker 

Ošetření, úprava a podkování kopyta 
s rakovinou 
Management, hoff trimming and 
shoeing of the hoof with hoof canker 
 

Kopyto s rakovinou                                                                
Hoof with cancer 

 
8.d) 

Schvácené kopyto                                                      
Laminitic hoof 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
podkovy zabezpečující ochranu 
chodidla a rovnováhu kopyta 
vzhledem k poloze kopytní kosti.  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes for cover 
of the sole and hoof balance according 
to the position of coffin bone. 

Schvácené kopyto                                                      
Laminitic hoof 

Ošetření, úprava a podkování 
schváceného kopyta 
Management, hoff trimming and 
shoeing g of the laminitic hoof 
 

9. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPYT KONČETIN S ONEMOCNĚNÍM  
     DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY KONĚ - PALMÁRNÍ BOLESTIVOST 
9. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOEING DISEASES OF THE DISTAL LIMB OF THE 
      HORSE - PALMAR TENDERNESS 
 
9.a) 
 
 

Úprava a podkování kopyta končetiny 
s onemocněním kopytního kloubu a 
podotrochleárního aparátu                                                            
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with disease of coffin joint and 
navicular syndrom 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
podkovy s odpovídajícím 
překlápěním a podporou palmární 
části kopyta. Shoes fabrication or 
correction and forming prefabricated 
shoes with necessary toe rocking and 
rolling and with the palmar support 
 

Kopyto končetiny s 
onemocněním kopytního 
kloubu a podotrochleárního 
aparátu 
The hoof with disease of coffin 
joint and navicular syndrom 

Úprava a podkování kopyta 
končetiny s onemocněním kopytního 
kloubu a podotrochleárního aparátu                                                            
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with disease of coffin joint and 
navicular syndrom 
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9.b) 

Úprava a podkování kopyta s frakturou 
střelkové kosti                                                                                       
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with the fracture navicular bone 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
podkovy s vysokým třmenem v 
palmární části zabezpečující 
vyblokování tahu hlubokého 
ohybače. Shoes fabrication or 
correction and forming prefabricated 
shoes with the high palmar stirup for 
blocking pull of DDFT. 
 

Kopyta s frakturou střelkové 
kosti 
Hooves with the fracture of  
navicular bone    

 
9.c) 

Úprava a podkování kopyta s frakturou 
kopytní  kosti                                                                                                      
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with the fracture of the pedal 

Výroba, nebo úprava a tvarování 
podkovy s čapkami znehybňujícími 
palmární část kopyta a podporou 
chodidla.  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes with caps 
blocking hoof mechanism in 
palmar/plantar part of the hoof. 

Kopyta s frakturou kopytní  
kosti 
Hooves with the fracture of 
the pedal 

Úprava a podkování kopyta s 
frakturou kopytní nebo střelkové 
kosti                                                             
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with the fracture of the pedal or 
navicular bone 
 

 
9.d) 

Úprava a podkování kopyta končetiny 
se zkostnatělými chrupavkami                                       
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with the ossification of ungual 
cartilages 

Úprava a tvarování podkovy 
hliníkové podkovy nebo úprava a 
tvarování železné podkovy s otřesy 
tlumící podložkou.  
Correction and forming of the 
aluminium shoe or correction and 
forming steel shoe with shock 
absorbing pad and polster. 

Osifikace kopytních 
chrupavek                                        
Ossification of ungual 
cartilages 

Úprava a podkování kopyta 
končetiny se zkostnatělými 
chrupavkami                                       
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with the ossification of ungual 
cartilages 

10. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPYT KONČETIN S ONEMOCNĚNÍM 
       DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY KONĚ - ŠLACHOVÝ APARÁT 
10. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOEING DISEAASES OF THE DISTAL LIMB OF 
       THE HORSE - TENDONS APPARATUS 
 
10.a) 

Úprava a podkování kopyta končetiny 
s postiženým hlubokým ohybačem                                                               
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with affected deep digital flexor tendon 

Výroba nebo úprava a tvarování 
podkovy s velkým překlápěním a s 
palmární extenzí.  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes with 
great rolling and with the palmar 
extension. 

Kopyta končetiny s 
postiženým hlubokým nebo 
povrchovým ohybačem                                                               
Hoofs with affected deep 
digital flexor tendon or  
superficial digital flexor 
tendon 

Úprava a podkování kopyta 
končetiny s postiženým hlubokým 
ohybačem                                                               
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with affected deep digital flexor 
tendon 
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10.b) 

Úprava a podkování kopyta končetiny 
s postiženým povrchovým ohybačem                               
Hoof trimming and shoeing of the  hoof 
with affected superficial digital flexor 
tendon 

Výroba nebo úprava a tvarování 
kratší podkovy omezující propadání 
patek. Shoe fabrication or correction 
and forming prefabricated shorter 
shoe against sinking of the heels. 

 

Úprava a podkování kopyta 
končetiny s postiženým povrchovým 
ohybačem                               Hoof 
trimming and shoeing of the  hoof 
with affected superficial digital flexor 
tendon 
 

 

11. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPYT KONČETIN S ONEMOCNĚNÍM 
       DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY KONĚ - VAZY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
11. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOEING DISEAASES OF THE DISTAL LIMB OF  
       THE HORSE - LIGAMENT´S 
 
11.a) 

Úprava a podkování kopyta končetiny 
s postiženým mezikostním svalem                                
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with affected suspensory ligament 

Výroba nebo úprava a tvarování 
podkovy s dorzální extenzí a 
zúženými rameny.  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes with 
dorsal extension and narowing the 
arms. 

Kopyta končetiny s 
postiženým mezikostním 
svalem                                                                                         
Hoofs with affected suspensory 
ligament 

Úprava a podkování kopyta 
končetiny s postiženým mezikostním 
svalem                                 
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with affected suspensory ligament 
 

 
11.b) 

Úprava a podkování kopyta končetiny 
s postižením kolaterálních vazů a vazů 
kolenního kloubu                                                                                                     
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with desmitis of collateral ligaments of 
distal interphalangeal joint and in 
horses with patella fixation 

Výroba nebo úprava a tvarování 
podkovy s laterálními extenzemi 
nebo podkovy umožňující překlápění 
do všech stran.  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes  with side 
extensions or all side rolling 
possibility. 
 

Kopyta končetiny s 
postižením kolaterálních 
vazů a vazů kolenního kloubu                                                                                                     
Hoofs with desmitis of 
collateral ligaments of distal 
interphalangeal joint and in 
horses with patella fixation 

Úprava a podkování kopyta 
končetiny s postižením kolaterálních 
vazů a vazů kolenního kloubu                                                                                                     
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with desmitis of collateral ligaments of 
distal interphalangeal joint and in 
horses with patella fixation 
 

12. MODUL (ODBORNÁ ZPŮSOBILOST): OŠETŘENÍ, ÚPRAVA A PODKOVÁNÍ KOPYT KONČETIN S ONEMOCNĚNÍM  
       DISTÁLNÍ ČÁSTI KONČETINY KONĚ  - KOSTI A KLOUBY 
12. TUTORIAL (COMPETENCE): MANAGEMENT, HOOF TRIMMING AND SHOEING DISEAASES OF THE DISTAL LIMB OF  
       THE HORSE - BONES AND JOINT 
 
12.a) 

Úprava a podkování kopyta končetiny 
s artrotickými změnami kloubů prstu                                  
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with osteoarthritic changes of the  joints 

Úprava a podkování kopyta 
končetiny s artrotickými změnami 
kloubů prstu                                   
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with osteoarthritic changes of the  
joints 

Kopyto končetiny s 
artrotickými změnami kloubů 
Hoof with osteoarthritic 
changes of the  joints 
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12.b) 

Úprava a podkování kopyta končetiny 
se špánkem  
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with tarsal bone spavin 

Výroba nebo úprava a tvarování 
podkovy s laterální extenzí s 
překlápěním na vnitřní dorzální část 
kopyta nebo podkovy se zvýšenými 
patkami.  
Shoes fabrication or correction and 
forming prefabricated shoes with 
lateral extension and rolling of inner 
toe region or shoe for elevation of the 
heels. 

Kopyto končetiny se špánkem  
Hoof with tarsal bone spavin 

Úprava a podkování kopyta 
končetiny se špánkem  
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with tarsal bone spavin 
 

 
12.c) 

Úprava a podkování kopyta končetiny 
s kroužkem    
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with ring bone 

Úprava a tvarování hliníkové nebo 
plastové podkovy s překlápěním do 
stran a tlumící otřesy.  
Correction and forming aluminium or 
plastic shoe for shock absorbtion  and 
rolling into the sides. 

Kopyto končetiny s kroužkem 
Hoof with ring bone 

Úprava a podkování kopyta 
končetiny s kroužkem                                                               
Hoof trimming and shoeing of the hoof 
with ring bone 
 

 
Zpracování kazuistik v rámci provozní praxe 
Preparation of the case studies during the practice 
 
Studenti v průběhu studia pracují v rámci provozní praxe v součinnosti s podkováři a veterinárními lékaři. Na zadaná 
témata jsou uchazeči povinni předložit prokazatelně osobně zpracované odborné kazuistiky jednotlivých případů z 
vlastní praxe dle níže uvedených kategorií. Odbornou kazuistikou se v tomto případě rozumí  jednoduchý odborný 
popis případu ošetření a podkování koně s problémem odpovídajícím zadanému tématu, sledování dopadu provedené 
úpravy, ošetření nebo podkování (formou foto-, videodokumentace, rtg snímků, sonografů a popisem) po dobu 
minimálně dalších 16-ti týdnů a závěrečné vyhodnocení včetně návrhu dalšího managementu koně. Kladně zhodnocené 
kazuistiky mohou být předloženy ke zkoušce z profesní kvalifikace Podkovář specialista.  
 
Students have to work during the practice with farriers and vets. According to the individual topics they have to prepare 
case reports specific cases from their own practice. Under the case report it has to be understood simple description of 
trimmning, shoeing and treatment of the horse with the actual problem, they have to foollow and document (in the fotos, 
videos, x-rays, sonograms and describe) effect of the treatment and shoeing for minimally next 16 weeks and make the final 
evaluation of the effect the shoeing and treatment and make the conclusion for improvement of the approach. Positiv 
evaluated case reports could be presented by the examination in profesional qualification Farrier specialist. 

 
 
 


