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Poděkování všem členům Klubu Equus, kteří se svou diskuzní aktivitou podíleli na tvorbě tohoto manuálu.
Speciální dík patří MVDr. Sanjeev Narayananovi z K-State Veterinary School za odbornou spolupráci.

Tato příručka je výhradním majetkem členů KE o.s., a jakékoliv kopírování, distribuce 
či citace pro potřeby jiné než osobní a neziskové podléhají mezinárodním zákonům  
o autorských právech. Příručka má sloužit k orientaci v kopytní problematice, jako součást 
širšího podiatrického vzdělávání členů KE o.s.. Klub Equus ani autorka této příručky 
nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé při ošetřování a úpravě kopyt.
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Obr. 3. Průřez kopytem v oblasti korunky
1.  Laterální chrupavka
2.  Vazivový polštář
3.  Korunková škára
4.  Kopytní kost – nitro kopytního kloubu
5.  Průřez hlavní artérií
6.  Periople = nejsvrchnější vrstva kopytní  
 stěny
7.  Kopytní stěna
8.  Šlacha natahovače prstu

 
Obr. 4. Průřez kopytem na hranici škáry 
špice kopytní kosti

1. “Bílá čára” [stratum lamellatum]  
 = lístkovité spojení epidermisu kopytní  
 stěny s dermálním vazivem kopytní  
 kosti

2-3. Kopytní stěna [stratum medium] 

2. “Vodní zóna” = nepigmentovaná,  
 vnitřní strana kopytní stěny

3. Vnější strana kopytní stěny

4. Chodidlo

5. Červeně prosakující dermis (škára)  
 na špici kopytní kosti

 
Obr. 5. Oštípaný spodní okraj kopytní 
stěny 

Rozdílný obsah vody ve vnější a vnitřní 
vrstvě stěny způsobuje typické kroucení 
rohoviny při jejím vysušování.

Obr. 6.  1 - Periople [stratum externum] 

Nejsvrchnější vrstva kopytní stěny (periople) pohotově přijímá vodu  
a nabobtnává do bělavě - kožovité vrstvy obklopující 1-2 cm kopyta  
těsně pod korunkou. V zadní části kopyta pokrývá patkové valy  
a zadní část střelu. Po vysušení přechází v tenký olupující se plát, 
který se pohybem v abrasivním prostředí obrušuje do ztracena. 
Periople má významnou funkci v ochraně korunky a mladé rohoviny 
před negativním vlivem prostředí.

EXTERNÁLNÍ KOPYTNÍ STRUKTURY

KORUNKA
Korunka je vazivový límec nacházející se po celém obvodu kopyta na přechodu me-
zi kůží spěnky a rohovým pouzdrem. Je složena z velmi hustě prokrvené a inervova-
né elastické tkáně tvořící její vlastní tělo. Na povrchu tohoto těla je pokryta tenkou 
vrstvou granulačních buněk. Z korunkového těla vybíhají ve směru růstu kopytního 
pouzdra krátké (4-6 mm) papily. Každá z těchto papil je zodpovědná za rohovinovou 
rourku, do které se vsouvá, a která se kolem této papily organizuje. Z korunky vyrůs-
tá kopytní stěna. Zranění korunky mívá za následek defekty v růstu kopytní stěny.  
Umístění korunky v relaci s kopytní kostí nemusí být nutně stálé. Korunka má vazivo-
vý podklad připojený membránou k chrupavkám a šlaše natahovače prstu. Lze ji te-
dy za mechanicky příznivých podmínek vytlačovat, a tak významně přispívat ke ko-
pytním deformacím.

ÚVODEM
      V roce 2002 začínal Klub Equus ja-
ko spolek čtyř lidí se zájmem diskutovat  
o kopytech koní a dělit se o své zkušenos-
ti. Po necelých pěti letech čítá klub přes 
740 registrovaných členů, kteří za posled-
ní dva roky vložili do kopytní databáze ví-
ce než 2500 fotografií a dalších cenných 
materiálů, podílejíc se tak na vzniku této 
publikace. Také zde prezentované disekce 
jsou tvořeny z popudu otázek, myšlenek 
a sdělených zkušeností mnoha účastníků 
klubovních diskuzí. Jedná se tedy o souhrn 
současné kolektivní znalosti, který však 
zdaleka není kompletní. 

Ačkoli termín „Manuál“ předpokládá tech-
nický popis pracovního postupu, samotné 
technice trimování je zde věnována jen re-
lativně malá část. Většina obsahu se za-
měřuje na funkční anatomii, a z této jen 
těm částem, které zdůvodňují podstatu 
trimovacích zákroků. Manuál neobsahu-
je výklad latinské nomenklatury či obec-
ně známé popisy kopyt a jejich struktur. 
Domnívám se, že tyto lze běžně najít v ji-
ných zdrojích a bylo by ztrátou prostřed-
ků vynaložených na tuto publikaci je zby-
tečně opakovat. Raději jsem se zaměřila 
na méně citované anatomické a funkč-
ní hlediska, která jsou nezbytná k pocho-
peni funkce kopyta v jeho trojrozměrném 
prostoru. Z těchto hledisek pak vychá-
zí základní principy anatomicky korektní 
úpravy, které lze aplikovat na celou šká-
lu rozličných kopytních tvarů a deformací,  
a zároveň jsou variabilní v různých pod-
mínkách prostředí. Mají tedy univerzální 
platnost. 

Tento Manuál nezahrnuje kopytní pato-
logii, které bude věnována samostatná 
publikace. Čtenář může být rovněž pře-
kvapen absencí obvyklých doporučení tý-
kajících se úhlování kopytních stěn, ko-
pytních kontrakcí či vertikálních prasklin 
nepatologického původu. Je to proto, že 
úhlování kopytních stěn je výsledek ana-
tomicky korektních úprav, nikoliv prostře-
dek. Rovněž kopytní kontrakce je možné 
řešit pouze prostřednictvím anatomic-
ké závislosti. Jejich rozřešení či trvalost 
stavu jsou závislé na mnoha faktorech,  
z nichž anatomicky korektní úprava je pou-
ze jedním z nich. 

Závěrem bych chtěla upozornit, že se zna-
losti kopyt neustále rozvíjí. Proto tam, kde 
není dostatečné množství solidní evidence, 
si nedělá publikace nárok na cokoliv jiné-
ho, než spekulace. Je-li tento Manuál dob-
rý, měl by především vzbuzovat zvědavost 
a podmínit čtenáře k dalším otázkám a za-
myšlení. 

Na shledanou v diskuzích Klubu Equus, o. s. 
Ing. Eva Zurek, MSc.

Obr. 1. Korunkové vazivo (dermis, škára) 3 dny 
starého hříbete po stržení rohového pouzdra. 
Kopytní a korunkovou škáru odděluje korunko-
vá brázda.

Obr. 2. Korunkový “límec” v relaci s pozicí ko-
pytní kosti u novorozeného hříběte. Srovnejte 
s obr. 17.

KOPYTNÍ STĚNA
Kopytní stěna [EPIDERMIS] se skládá  
ze tří základních vrstev: 

- periople [stratum externum]

- rohová stěna [stratum medium] 

- lamelární (lístkovitá) vrstva [stratum la-
mellatum]

Hlavní pozornost při úpravě kopyt se vě-
nuje nejsilnější prostřední části, tedy ro-
hové stěně. Tato je složena z rourek (tu-
bulí) a matrixu. Podle organizace rourek, 
jejich průměrů a hustoty se odlišuje vnější 
a vnitřní část, přičemž vnitřní část rohové 
stěny je vždy bílá nepigmentovaná, v ang-
lických překladech označována příhodně 
jako “vodní zóna”. V této zóně se nacháze-
jí rourky většího průměru a jsou řidčeji za-
stoupené, což podmiňuje jiné mechanické 
vlastnosti než má vnější, často pigmento-
vaná, vrstva rohové stěny, kde jsou rourky 
o menším průměru a jsou silně kondenzo-
vané. Rohovinové rourky jsou křehčí než 
matrix a jsou náchylné k praskání, avšak 
lépe rozvádí otřesy než mnohem tužší za-
to pružnější mezirourkový matrix. Obě 
části kopytní stěny se liší v obsahu vody 
a její propustnosti. Vnější část obsahuje  
v průměru 15 % vody, vnitřní okolo 35 %. 
Průnik vodních molekul skrz vnější stěnu 
je do značné míry omezen, čímž se kopy-
to chrání před nadměrným vysoušením  
a macerací.

Hlavní kopytní stěna je připojena ke škáře kopytní kosti po-
mocí její vnitřní vrstvy - lamelární (lístkové) rohoviny. Na 
spodku kopyta můžeme vidět tuto vrstvu jako takzvanou 
“bílou čáru”, která je ve skutečnosti nažloutlé opaleskující 
barvy. Je tvořena zkeratinizovanými lístky (lamely), které se 
vmezeřují do vazivové škáry obklopující kopytní kost. Z kaž-
dého primárního lístku vyrůstá 150-200 drobných sekun-
dárních lístků. Zvětšují tak povrch lístkovité rohoviny až na 
několik metrů čtverečních.

6
7

3 8

3
1

5

2

4

3
2

1

54

1

Růst kopytní stěny

Kopytní stěna je produkována zárodečnými buňkami ko-
runky. Korunkové vazivo vysílá směrem dolů zhruba 550-
600 papil, a to bez ohledu na velikost kopyta. Zárodečné 
buňky se neustále dělí a vystřelují nové dceřiné buňky, kte-
ré postupně tlačí starší vrstvu směrem dolů od korunky. 
Zárodečné buňky na povrchu papil produkují rourky, ostatní 
buňky v meziprostorech papil produkují matrix. Nové dceři-
né buňky rohoviny postupně keratinizují a ztrácí svoje jádro.  
V tomto momentě, tedy cca 1-2 cm pod korunkou, přestávají 
být vyživované a jsou plně keratinizované. Primární lístky la-
melární vrstvy jsou rovněž tvořeny od korunky. Novotvorba 
sekundárních lístků není doposud plně objasněna.

Každé vmezeření mezi primárními a sekundárními lístky 
vyplňuje korespondující vazivo dermální škáry (DERMIS). 
Mezi těmito je tenká bazální membrána, která umožňu-
je vyživování a přívod kyslíku z kapilárního systému škáry  
k zárodečným buňkám na epidermální straně. Tyto zárodečné  

sekundární lamely

primární lamely

lamelární škára

kopytní kost

lamelární škára
lamelární rohovina

hlavní kopytní stěna
periople
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   buňky se kontinuálně dělí a “vystřelu-
jí dceřiné buňky do lamelarního epidermi-
su” zhruba do 10 % celkové šířky kopyt-
ní stěny. Kopytní stěna tak roste do šířky, 
proto je na spodku vždy silnější než na 
svém prvopočátku a může se zvonovitě 
rozšiřovat. Tyto basální buňky jsou rovněž 
zodpovědné za “spojování”, ale i “rozpo-
jování” kopytní stěny od dermální škáry,  
ať už v procesu kontinuálního růstu či v pa-
tologickém procesu, jakým je laminiti-
da. V případě chronického schvácení  
a rotace kopytní kosti vyplňuje tak-
to produkovaný rohový matrix prostor 
mezi hlavní kopytní stěnou a zrotova-
nou kopytní kostí (lamelární vklínění). 
Proces, který mobilizuje lamelární buňky 
k tvorbě vklínění, je předmětem výzkumu  
a je podezření, že je to právě porucha to-
hoto procesu, která je zodpovědná za de-
strukci a “odtlačení” kosti od stěny.

Rohovina stěny je produkována rychlos-
tí zhruba 1-1,5 cm za měsíc. Ovlivňuje 
ji okolní teplota, mechanická stimulace  
a přísun živin. Produkce rohoviny spotře-
bovává velké množství glukosy a amino-
kyselin, proto zvýšená mechanická sti-
mulace, a tedy krevní cirkulace, tento 
proces urychluje. Nicméně, příliš rych-
lý růst rohoviny může být odražen v je-
jí horší kvalitě. Poměr rourek a matrixu 
není všude stálý, a je pravděpodobné, 
že je výsledkem adaptace na prostře-
dí. Kopytní stěna je nejsilnější a nejtvrd-
ší ve špici kopyta, postupně ubývá na 
tloušťce a tvrdosti směrem ke čtvrtím,  
a opět se zesiluje a tvrdne na patkách a 
v rozpěrkách. Co se vývoje lamelární vrst-
vy týče, ve srovnání s dospělými koňmi se 
hříbata rodí zhruba s 50 % primárních la-
mel, přičemž sekundární lamely nejsou 
plně vyvinuté. Plné délky dosahují primár-
ní lamely až v druhém roce. Délka primár-
ních lamel je pod korunkou menší, než na 
spodním okraji konci kopytní stěny.

CHODIDLO
Chodidlem označujeme rohovinu pokrý-
vající spodní část kopyta ohraničenou ko-
pytní stěnou a rozpěrkami. Nezahrnuje 
střel. Ačkoliv je chodidlo klíčovým útva-
rem, literatura věnuje chodidlové struk-
tuře a utváření velmi malou pozornost. 
Povětšině se dozvídáme, že histologicky  
se chodidlo neliší od rohoviny stěny s vý-
jimkou chybějící nejsvrchnější vrstvy – pe-
riople. Chodidlová rohovina rovněž obsa-
huje více vody – zhruba 1/3, a je mnohem 
více propustnější, což je velmi důležité  
z hlediska přizpůsobení se terénním pod-
mínkám. Po ořezání nejsvrchnější vrst-
vy dochází k akutní, i když zanedbatelné, 
ztrátě vlhkosti zanechávající na podložce 
“opocení”. 

Rychlost růstu chodidlové rohoviny je vý-
razně pomalejší, než rychlost růstu ko-
pytní stěny. Odhaduje se, že 1 cm nové 
rohoviny je vyprodukován za 3-4 měsí-
ce. Chodidlová rohovina vyrůstá ze šká-
ry spodní plochy kopytní kosti. V místě 
spojení je opět lamelární vrstva rohovi-
ny oddělena od škáry bazální membrá-
nou pokrytou generačními buňkami. Tato 
vrstva je tenčí než korespondující vrstva 
v kopytní stěně. Chodidlové rourky smě-
řují dolů a šikmo k vnějším okrajům cho-
didla, na konci se ve styku s podložkou 
ohýbají. Směr růstu rourek je pravděpo-
dobně ovlivněn mechanickými silami a pro-
středím. Protože rohovina chodidla ros-
te za normálních okolností rovnoměrně, 
úhel, pod kterým směřují chodidlové rour-
ky, bude významně ovlivňovat tloušťku 
chodidla i tvorbu mozolnatých chodidlo-
vých struktur. Ačkoliv je pravděpodobné, 
že se ve směrování tubulí ukrývá záhada 
plochých chodidel, talířovitých deformací 
či naopak absence mozolovatění, vědecká 
literatura věnuje formování chodidla jen 
velmi malou pozornost, a tudíž naše zna-
losti jsou v tomto ohledu nedostatečné. 
Lze spekulovat, že jednou přijde doba, 
kdy budeme schopni podle mikroskopic-
kých výřezů chodidla určit způsob kopyt-
ních úprav.

V kopytních úpravách rozeznáváme poj-
my živá a mrtvá chodidlová zóna. Živá 
zóna je ta část chodidla, která leží bez-
prostředně ve vertikální ose pod kopytní 
kostí. Vzhledem k tomu, že rohovina cho-
didla roste směrem k okrajům kopyta,  
v důsledku toho s nárustem rohové hmo-
ty přerůstá vertikální zónu kopytní kos-
ti. Tento okraj je nazýván mrtvou zónou. 
Neomezeným růstem tubulí by bylo teore-
ticky možné vytvořit velmi širokou mrtvou 
zónu. Není-li kopyto trimováno, zastaví se 

tento růst nakonec odlomením přerostlé 
kopytní stěny, čímž se rohovina chodidla 
vystaví přírodním elementům a mechanic-
kému obrušování, a tento růst do neome-
zené šíře se zastaví. Ke vzniku takzvané-
ho talířovitého chodidla (ploché, s velmi 
širokou mrtvou zónou) přispívá příliš ostrý 
úhel, pod kterým rostou rohovinové tubule 
a ponechávaní přerostlého kopyta.

Naopak, příliš přímý růst rohových tubu-
lí povede sice k velmi hlubokému cho-
didlu, avšak bude to kopyto špalkovité. 
Optimální směr růstu chodidlových rou-
rek vede za příznivých podmínek prostře-
dí k hromadění rohoviny v bodech jejich 
zakrucování = mozolovatění. Mozoly tak 
vznikají v místech, kde chodidlové rourky 
naráží na zvýšený odpor podložky. Bývá 
tomu tak ve špici (půlměsíc) a podél před-
ní části střelu. Tvrdý, písčitý či štěrkový 
povrch napomáhá jejich vzniku. Prostor 
mezi těmito mozoly je klenutý, dobře pal-
povatelný pomocí bříška palců naší ru-
ky. Na průřezu kopytem se mozoly je-
ví jako nerovnoměrně narostlé chodidlo. 
Zmozolnatělé chodidlo bývá velmi silné 
a tvrdé. Půlměsíc se tvoří za hranicí živé 
zóny, a je to tedy orientační ukazatel hra-
nice kopytní kosti. Střelkové valy nejsou 
součástí přerostlých rozpěrek, ale samo-
statné útvary tvořící se v místech, kde bý-
vá rohovina nejtenčí. Tloušťka a konden-
zace chodidla jsou kritickými parametry 
určujícími do jaké míry bude náš bosono-
hý kůň pohodlný v tvrdém nerovnoměr-
ném terénu.

V zásadě rozeznáváme chodidla klenutá 
a plochá, tlustá a tenká, falešná a umě-
le tvarovaná. Rozdílnosti nejlépe vysvětlí 
názorná vyobrazení.

Obr. 8. Chodidlo nepravidelné tenké

Obr. 9. Chodidlo tlusté, pravidelné

Chodidlo nepravidelné tenké

Kopyto z obr. 8 je z podmínek typických pro koně žijící ve venkov-
ních paddocích na hlubokém substrátu. Střel není upraven, je 
přirozeně sloupnut. Protože chodidlové rourky rostou šikmo od 
střelu, došlo k nahromadění chodidlové rohoviny po obvodu cho-
didla, ale ne pod rozpěrkami. V oblasti střelu a pod přeloženou 
rozpěrkou je rohovina chodidla zhruba 5 mm silná, další cca 3 mm 
tloušťky přidaly přerostlé rozpěrky, jak vidíme na průřezu kopyta 

v oblasti cca 1 cm před špicí střelu. Pohled na chodidlo odpoví-
dá jeho průřezu. V okolí přední části střelu chybí zřetelná tenká  
a hluboká rýha, podle níž lze usuzovat na tloušťku chodidla.  
V oblasti patek je tato rýha hlubší, ale přeložené rozpěrky do 
značné míry nahrazují chodidlo. To je tvrdou rozpěrkovou ro-
hovinou těsnáno, což zabraňuje jeho pravidelnému vývinu. 
Taková kopyta budou velmi pohodlná na polotvrdém nepří-
liš kamenitém terénu. Po odřezání přebytečných rozpěrek by 
zcitlivěla a kamenitý terén by představoval výrazný problém. 

Chodidlo tlusté, pravidelné

Rýha podél střelu v oblasti jeho špice je 1,2 cm hluboká (měřeno pomocí ostří 
nože či kopytního háčku). Tloušťka rohoviny mezi škárou kopytní kosti a horním 
okrajem brázdy bývá 4-5 mm, tedy odhadovaná celková tloušťka tohoto chodi-
dla je 1,7 cm. Připočítáme-li klenutost zhruba 1 cm, celková vzdálenost kopyt-
ní kosti, respektive její škáry, od rovné podložky je 2,7 cm, přičemž většinu této 
vzdálenosti tvoří velmi tuhý a zároveň pružný rohovinový materiál. Hloubka po-
stranní střelové rýhy je v oblasti patek navýšena zhruba půl centimetrem pře-
rostlých rozpěrek. Rýha je hluboká, odráží tloušťku skutečného chodidla, avšak 
není úzká, jak tomu bývá u zúžených kopyt, kde se hluboká rozpěrková rýha do-
stává do nebezpečné blízkosti k citlivým internálním strukturám. Taková kopy-
ta budou velmi pohodlná na jakémkoliv terénu.

Obr. 10. Příklad ko-
pyta s tenkým, pravi-

delným chodidlem

Tenké pravidelné chodidlo 

Ačkoliv bylo kopyto na obr. 10 velmi masivní (pásková délka přední stěny 9,5 cm, 
kolmá výška ve čtvrtích 7 cm), vykazovalo stejnoměrně velmi tenké chodidlo 
a střel. Mezi střelem a chodidlem je plytká téměř neexistující rýha a chodidlo 
je bez mozolu a tenké. Taková kopyta budou pohodlná pouze na měkkém ide-
álním podloží.

střelkové valy

půlměsíc

Obr. 7. Mozolnaté chodidlo
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         Chodidla plochá

      Klenutost chodidla měříme pod největší klenutostí kopytní 
kosti, tedy v úrovni špice střelu, a nezahrnujeme do ní kopytní 
stěny. Měříme tedy světlou výšku od pomyslné podložky přilože-
né k bílým čarám chodidla v úrovni největší klenutosti kopyt-

Obr. 12. Chodidla s vyřezávanou klenutostí

ho pouzdra, ke krvácení ve stěnách, remodelování kopytní kosti  
a k zánětům chrupavek. Chodidlo je nerovnoměrné. Na obráz-
ku vlevo je chodidlo vyřezáváno podél střelu, kde je velmi tenké  
a krvácí, okraj je příliš široký a plochý. Chodidlo je nerovnoměr-
ně zatěžováno a nepřirozeně klenuté.

Chodidla s vyřezávanou klenutostí

Chodidlo vpravo je talířovitě vyřezáváno, stěny ponechávány 
příliš vysoké a jsou hlavní nášlapnou plochou, což predisponu-
je k vytlačování korunek, nárůstu nadměrně vysokého kopytní-

ní kosti. Klenutost kopytní kosti na předních končetinách bývá   
1 cm, na zadních 1,5 cm. Plochá chodidla se vyznačují téměř nu-
lovou klenutostí a bývají velmi tenká. Dochází k nim v důsledku 
nevhodných kopytních úprav, které mají za následek vytlačování 
kopytního pouzdra a v horších případech i remodelování kopytní 
kosti. Jsou často spojována s podkovářskou úpravou.

Obr. 11. Ploché chodidlo

Obr 13. Vyřezávání chodidla podél střelkových brázd

Chodidla vyřezaná podél střelkových brázd

Při tomto vyřezávání chodidlové rohoviny se přerušuje kontinu-
ita chodidlové tloušťky, přičemž v okolí střelu je rohovina ex-
trémně tenká, zatímco v okrajích nabývá až několika centimet-
rové výšky. Taková chodidla bývají pohodlná na rovném terénu, 
avšak kamenitý, nerovnoměrný či příliš tvrdý terén bude před-

stavovat pro ztenčené oblasti bolestivost. Vzhledem k tomu,  
že zvýšený chodidlový okraj přichází v tomto případě pod okraj 
kopytní kosti, dochází k nerovnoměrné chodidlové zátěži a te-
dy i ke krvácení a prosakování krve do rohoviny, podobně, ja-
ko je tomu u laminitidy. Při silně nárazovém pohybu může dojít  
i k zaškrcení periferálních cév těsně pod okrajem kopytní kos-
ti (ischemie).

Obr. 14. Chodidla falešná

Chodidla falešná

Na obrázcích č. 14 jsou znázorněna falešná – dvojitá chodidla. 
Tato chodidla bývají velmi tlustá, ovšem jejich vertikální konti-
nuita je přerušena podobně, jako bývá přerušen růst kopytní 

Palpační test na pružnost chodidla

Červeně zakroužkovaná jsou místa, kde lze palci naší ruky zjiš-
ťovat tloušťku a tvrdost chodidla. Platí, že při tenkých chodi-
dlech lze při zatlačení našich palců detekovat pružení. Čím vlhčí 
podmínky, tím pružněji rohovina na tlak reaguje. Lze tím rovněž 
odhadovat citlivost na tvrdém a nerovném terénu. Při vysušení 
rohovina chodidla tvrdne a přestává pružit, proto i tenká chodi-
dla jsou za suchých podmínek relativně necitlivá. Pouze velmi 
tlustá a kondenzovaná rohovina odolává nadměrnému změk-
čení za vlhkých podmínek, a tudíž i tlakům našich prstů.

stěny při zranění korunky. V místech přerušení jsou dutá místa. 
Dvojitá chodidla vznikají následkem mechanické laminitidy a abs-
cesu. Dvojitá chodidla se neodstraňují dokud pod nimi není do-
statečně silná a vyzrálá rohovina. Lze je později sloupnout pomo-
cí kleští podobně, jako se olupuje dvojitý střel na obrázku.

Obr. 15. Palpační test  
na pružnost chodidla
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Obr. 16. Průřez špici střelu

1.  Terminální arch kopytní kosti

2.  Špice vazivového střelu

3.  Pravá špice rohového střelu

4.  Přerůstající (falešná) špice rohového  
     střelu

Obr. 17. Základní internální struktury kopyta

1. Kost spěnková

2. Kost korunková

3. Kost kopytní

4. Kost střelková

      STŘEL
   Střel je trojúhelníkový rohový útvar slo-
žený z nekompletně keratinizované tubu-
lovité rohoviny, která obsahuje více vody  
a tukových molekul než zbytek kopytní 
rohoviny. Jeho internálním podkladem je 
střel vazivový, se kterým je rohový střel 
spojen bazální membránou a centrální 
povázkou vedoucí od jeho středové pro-
hlubně.

Střelková škára je velmi tenká, což vy-
světluje pomalý růst rohového střelu. 
Rychlost růstu odpovídá zhruba rychlosti 
růstu chodidla. Orientace tubulí a proces 
keratinizace nejsou v literatuře běžně po-
psané, a celkově existuje okolo významu 
rohového střelu mnoho mylných koncep-
tů. Jedním z nich je ten, že střel má být 
měkký a elastický, což navádí k jeho nad-
měrnému ořezávání. Ve skutečnosti má 
rohový střel velkou schopnost mozolnatět 
a vytvářet tak velmi tvrdou vodě-vzdornou 
rohovinu. Stlačování střelu při zatížení je 
dalším předmětem dohadů, díky mnohým 
tezím o důležitosti vyzvedávaní střelu nad 
zem. Tento argument velmi dobře vyho-
vuje podkovářské praxi, ovšem je chybu-
jící v tom smyslu, že v nerovném terénu 
není žádná část chodidla plně pasivní.  
Rovněž, dlouhodobá absence kontaktu 
střelu se zemí vede k atrofii jeho vazivo-
vého podkladu a posléze i k atrofii roho-
vého střelu samotného.

Na střelu, kromě jeho vlastního trojú-
helníkového těla, rozeznáváme centrál-
ní brázdu, která rozděluje střel na dvě 
stejné poloviny. Tato brázda se zmenšu-
je a zvětšuje podle toho, kolik okolní vo-
dy střel přijme či naopak odevzdá, čímž 
reguluje svou tuhost podle tvrdosti pro-
středí. Příliš úzká hluboká brázda bývá 
spojena s atrofií vazivového střelu. Takto 
nedostatečně zásobený a prokrvovaný 
střel podléhá snadno bakteriálnímu roz-
kladu – hnilobě.

Rohový střel zřídkakdy přerůstá. Při spo-
radickém trimování se kondenzuje do vel-
mi tvrdé stlačené hmoty. Střel je téměř 
samo-trimující v tom smyslu, že se jeho 
mrtvá hmota za příznivých podmínek od-
loupne podobně jako slupka pomeranče 
(viz obr. 8 a obr. 14 a).

Periodicky přerůstající špice střelu se na-
zývá “falešná”. Je pro ni typické, že ne-
ní spojena s chodidlem. Absenci spojení 
lze detekovat opatrným podsunutím ost-
ří kopytního nože. Poté lze falešnou špi-
ci bezpečně seříznout. Pravá špice střelu 
končí v místě vrůstání rohového střelu do 
chodidla. Toto místo bývá u zdravých ko-
pyt velmi dobrým mapovacím bodem pro 
okraj kopytní kosti. Platí, že rohový střel 
končí přímo pod arteriálním kanálem ko-
pytní kosti (tzv. terminální arch). Jeho pra-

vá špice tedy končí zhruba 1,5-2 cm před 
ukončením kopytní kosti. Z toho lze odha-
dovat délku chodidlové špice, jak je zná-
zorněno na obr. 29. Vztah mezi pravou 
špicí a pozicí kopytní kosti může být však 
narušen při chronické laminitidě nebo při 
atrofii vazivového střelu.

ROZPĚRKY
Rozpěrky jsou pokračováním kopytní stěny, která se vzadu za kopytem stáčí podél 
střelu a vytváří tak vnější hranu střelové postranní rýhy. Kompozice rozpěrkové roho-
viny je podobná kopytní stěně s tím rozdílem, že chybí periople, a její lístková rohovina 
se skládá nejen z primárních a sekundárních lístku, ale přibývají další nedávno objeve-
né struktury – lístky terciální. Terciální lístky jsou zřejmě zodpovědné za velmi tvrdou 
strukturu rozpěrek a předpokládá se, že jsou výsledkem postnatální adaptace na pro-
středí. Rozpěrky jsou tenčí než stěna. Lze je rozpoznat od okolní chodidlové rohoviny 
nejen podle typicky vyvýšeného hřebene probíhajícího podél střelu, ale i podle přítom-
nosti bílé čáry, která se nachází na vnější straně každé rozpěrky.

Funkce rozpěrek není plně objasněna. Mnozí se domnívají, že jsou rozpěrky nutné pro 
celkovou stabilitu zadní části kopyta. Jiní předpokládají, že rozpěrky zvyšují protiskluzo-
vé vlastnosti kopyta podobně, jako zářezy na pneumatikách, či že jejich primární funk-
ce je roztahování kopyta a asistování kopytnímu mechanismu. Je však možné, že rozpěr-
ky nejsou ničím jiným, než evolučním pozůstatkem, neboť podobné útvary nenalezneme 
u sudokopytníku.

Nicméně, krátké, na úroveň chodidla zkracované rozpěrky nemají žádný škodlivý efekt 
na tvar či funkci kopyta, snad s výjimkou zhoršené protiskluznosti. Ovšem, budou-li po-
nechávány samy sobě k divokému přerůstání, mají potenciál negativně ovlivnit růst a 
utužování chodidla těsnaného pod rozpěrkami. U kontrahovaných kopyt hluboko vtla-
čené rozpěrky dokonce nebezpečné ohrožují zdraví internálních struktur.

KOSTI KOPYTA

– kost kopytní – kost korunková – kost střelková

Anatomické utváření jednotlivých kostí v rámci druhu je překvapivě uniformní bez ohle-
du na velikost či rasu. Kosti dolních končetin jsou si natolik podobné, že podle těchto 
kostí samotných nelze určit pohlaví ani plemennou příslušnost. Lze podle nich usoudit 
pouze orientačně na stáří (hříbě versus dospělý kůň) a přibližně i na velikost koně. 

Hlavním kostním podkladem kopyta je kost kopytní a někdy z malé části i spodní okraj 
kosti korunkové. Zezadu se k jejich kloubnímu spojení připojuje kost střelková. Kost 
spěnková není součástí kopyta, nicméně uvádí se v souvislosti s kopytem jako kost, 
která zevně určuje úhel kopytní kosti, a tedy i úhel kopytního pouzdra. Mnozí se tím-
to úhlem řídí při úpravě kopyt. Ačkoliv v mnohých případech tento předpoklad vychází,  
není toto úhlování nejspolehlivějším měřítkem. 

U novorozených hříbat chybí kopytní kosti palmární výběžky a kloubní plocha je více 

INTERNÁLNÍ KOPYTNÍ STRUKTURY

5. Vazivový polštář - střel

6. Šlacha hlubokého ohýbače

7. Přímý sezamský vaz

8. Úpon šlachy natahovače

Kopytní kost

Kopytní kost má 3 základní výběžky – přímý, na němž je upnuta 
šlacha ohýbače, a na každé straně vzadu palmární výběžek, je-
hož horní hrana je pevně srostlá s laterálními chrupavkami. Po 
stranách těla kopytní kosti jsou zhruba uprostřed její výšky dva 
základní žlábky končící velkým otvorem pro hlavní artérii. Celá 
kost je značně protkaná četnými otvory a kanály, jimiž prochází 
cévní a nervový pletenec. Plocha kosti je zdrsnělá a okraj kos-
ti je “střapatý”, umožňující přichycení vazivové škáry. Kopytní 
kosti předních končetin mívají v předním okraji malý výřez chy-
bějící u hříbat, která mají naopak špici kosti zašpičatělou. 

Kost střelková

Kost střelková (navikulární, distální sezamská) je výjimkou  
v tom smyslu, že neplní typickou funkci kosti, tedy stavební  
a ochrannou, a z toho důvodu nacházíme větší variabilitu v je-
jím anatomickém utváření. Existují snahy spojovat tuto variabi-
litu se vznikem degenerativních změn, které postihují střelko-
vou kost a společně jsou tak nazývány “podotrochlozou” nebo 
“navikulárním onemocněním”. Studie z 90. let sice poukázaly 
na určitou genetickou závislost mezi tvarem a klinickými proje-
vy, avšak další výzkum tuto spojitost nepotvrdil. Žádný z těchto 
statistických průzkumů ovšem nebral v úvahu další anatomic-
ké utváření vnitřku kopyta, a to především významnou variabi-
litu ve velikosti a struktuře vazivového polštáře, který společ-
ně se šlachou a tenkou bursou (tihový váček) je to jediné, co 
ochraňuje zatíženou kost střelkovou (sešlápnutím spěnky) od 
tvrdého nárazu zúžených a hlubokých rozpěrek.

vydutá a zaoblená. Úhel přední stěny kopytní kosti je u všech plemen koní a věkových 
kategorií stejný, na předních končetinách činí 45 stupňů, na zadních o 5 stupňů více. 
Nicméně, kost je schopna přemodelování, je-li vystavena abnormálnímu silovému pů-
sobení či chronicky patologickému stavu. Růst kopytní kosti je ukončen zhruba ve 3 le-
tech věku koně, přičemž závěrečný růst je direktován do její šířky.1

2

3
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kloub spěknový

kloub korunkový

kloub kopytní
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Obr. 19. Pohled na střelkovou kost od chodidla

Vnitřní bělavé pozadí (1) je spodní plocha střelkové kosti.  
Na levé straně je červená chodidlová škára (2) po odstraně-
ní rohového chodidla (3 - vpravo). Rohový střel byl odříznut 
společně s rozpěrkami. Nad ním byl rovněž odstraněn vazivo-
vý střel, jehož zbytky jsou prezentovány bělavě-narůžovělou 
hmotou (4) po stranách vyříznutého trojúhelníku. Spodní hra-
nou střelkové kosti probíhá řada cévních kanálků.

12 3

4

 
Obr. 18. Pohled do nitra kopytního kloubu po vyjmutí kosti ko-
runkové

Vnitřní bělavé pozadí (1) ukazuje kloubní plochu kopytní kosti, 
k níž se zezadu kloubně připojuje plochá kost střelková  
(2 - držena v prstech). Spodní struktury (rohová střelka,  
vazivový střel a šlacha ohýbače) byly odřezány a svrchu byla 
vyjmuta korunková kost.

1

2
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Obr. 24. Laterální chrupavky

1. Šlacha natahovače prstu

2. Laterální chrupavky

 
Obr. 20.

1. Čepel nože v prostoru střelkové bursy (tihového váčku)

2. Šlacha hlubokého ohýbače prstu       3. Nepárový sezamský vaz

 

Obr. 21. Vazivový polštář

Bílá elastická tuková hmota (1) 
je podstatou patkových valů  
a vyplňuje většinu prostoru zad-
ní části kopyta. Na obrázku 
vpravo lidský prst vyplňuje duti-
nu po vyřezání polštáře z pravé 
půlky kopyta. U kontrahovaných 
kopyt střední velikosti je tento 
prostor zhruba o velikosti ping-
pongového míčku, tedy asi 2 x 
méně než u kopyt normálních.

 

Obr. 22. Katastrofické zakrnění (atrofie) vazivového střelu

Vazivový polštář vyplňuje patkové valy (1), ovšem jeho normální zastoupení  
v podobě vazivového střelu (2) je u tohoto patologického kopyta zcela absent-
ní.  Rohový střel (3) je z většiny atrofován, jeho rudimentární a hnilobná pre-
zence je ohraničena tmavou rozdělující čarou (4) v rohovině pod úrovní střel-
kové kosti (5). Zdali je takové kopyto schopné opětovného vývinu vazivové 
tkáně není v literatuře zdokumentováno.

    VAZIVO
Základním rozlišovacím znakem mezi va-
zem a šlachou je ten, že šlacha je pokra-
čováním svalu upínajícího se na kost. 
Vazy spojují jednotlivé kosti a mohou být 
úzké provazčité, či naopak plošné plás-
tovité. Tam, kde přichází šlacha do bez-
prostředního kontaktu s nerovným po-
vrchem kosti, je uzavřený meziprostor 
vyplněn viskózní hustou tekutinou na-
žloutlé barvy - tihovým váčkem. V kopy-
tě rozlišujeme pouze dvě šlachy, které se 
upínají na kopytní kost. Zepředu se upí-
ná dorsální natahovač prstu a ze zad-
ní strany pod kopytní a střelkovou kostí 
vede šlacha hlubokého ohýbače prstu. 
Mezi šlachou ohýbače a střelkovou kos-
tí je tihový váček. 

Kopytní vazivo zahrnuje vazy poutají-
cí laterální chrupavky k okolním kostem.  
Z každé strany je to proximální vaz kopytní 
chrupavky, distální vaz kopytní chrupavky, 
střední vaz kopytní chrupavky a zkřížené 
vazy. Každý kloub má své spojovací vazy, 
tedy i kopytní kloub je zpevněn pomocí ko-
laterálních vazů, kost střelkovou upevňují  
v pozici postranní vazy sezamské kosti  
a nepárový kopytní vaz. Celý kopytní a 
korunkový kloub obaluje plošný povrchově 
uložený vazivový plást – annulární vaz.

Vazivový polštář / střel

Vazivový polštář/střel doslova vyplňuje 
zadní část kopyta. Tvoří podstatu patko-
vých valů a podloží rohového střelu, kte-
rý z jeho povrchu vyrůstá. Histologická 
struktura vazivového střelu není u kaž-
dého koně stejná, skládá se z rozličného 
zastoupeni fibrózních a elastických vlá-
ken bohatě infiltrovaných tukovou tkání. 
Elastický vazivový střel je měkký, houbo-
vitý, zatímco převážně fibrózní skladba 
dodává tuhost a houževnatost. Ohledně 
významu tohoto variabilního zastoupe-
ni existují v současné době určité teorie, 
ovšem závěry z nich by byly zatím velmi 
předčasné.

Velikost vazivového polštáře se různí, při-
čemž nejmenší je v úzkých, kontrahova-

ných kopytech s atrofovaným (zakrnělým) 
rohovým střelem. Vazivový polštář není 
sice bohatě prokrvován jako kopytní šká-
ra, ovšem prochází jím četné hlavní cé-
vy, které jsou pohybem polštáře stlačo-
vány. Polštář je také jediná hmota uvnitř 
kopyta, která se může bez rizika poškoze-

ní deformovat, čímž funguje jako absorbč-
ní nárazový mechanismus. Jeho struktura  
a množství jsou tedy z hlediska nárazo-
vého kopytního mechanismu velmi důle-
žité.

2
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Laterální chrupavky

Laterální chrupavky připomínají křídla, která z každé 
strany obalují vnitřní struktury kopyta. Vyrůstají z ko-
pytní kosti, jsou jejím pokračováním, a z části jsou 
ukryty pod úrovní korunky. Vepředu tvoří pouze úz-
ký pás. Laterální chrupavky jsou dobře palpovatelné 
v zadní části nad patkovými valy. Jejich pozice, pruž-
nost a tloušťka odráží absorpční schopnosti kopyta  
a kvalitu kopytního mechanismu. 

U zdravého kopyta jsou chrupavky silné pružné a do-
statečně od sebe vzdálené, aby nepřekážely pohy-
bu střelkové a korunkové kosti při jejich maximálním 
zatížení (viz obr. 25). Obě křídla se při stlačení kost-
ní osy od sebe výrazně oddalují. Laterální chrupav-
ky jsou známy svou schopností kostnatět u své báze 
a tak ztrácet svou pružnost. Kostnatění je závěrečný 
proces zánětlivých procesů, které mohou být v akutní 
fázi provázeny korunkovým abcesováním.  Příčina zá-
nětlivosti má mechanickou podstatu a tudíž ji lze me-
chanicky ovlivňovat.

Obr. 23. Čepel nože odděluje hranici mezi kopytní kostí  
a laterální chrupavkou

Vazy chrupavky

Kolaterální- vaz

Šlacha ohýbače prstu

Postranní sezamské vazy

Laterární chrupavka

2 2

2 2

1

1 1
1

1
2

3

4

5

Tihový váček
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Obr. 27.    1. Palmární artérie       2. Laterální chrupavka       3. Vazivový polštář       4. Kloubní plocha kopytní kosti

Obr. 25. Vertikální stlačení spěnkové kosti imitující normální pohyb 
kosti při klusovém dopadu. Kopyta jsou stlačena stolním svěrákem do 
maxima ručního zatažení. Nalevo u každého párového obrázku je kopy-
to před stlačením. Laterální chrupavky při zatížení kosti ustupují tlaku  

a rozšiřují tak obvod korunky. U silně kontrahovaného kopyta (dolní 
řada) naráží kostní osa na horní hranu chrupavek, tyto kladou kos-
tem odpor a vzniká patologická situace s mnohočetnými důsledky 
pro všechny zúčastněné vnitřní struktury.

KREVNÍ OBĚH
Hlavní přívod krve do kopyta obstarávají 
palmární prstové artérie hmatatelné na 
každé straně spěnky těsně pod spěnko-
vým kloubem. Z každé této párové artérie 
se v oblasti korunky rozvětvuje korunko-
vý pletenec. V zadní části kopyta z ní vy-
stupuje větvení zásobující vazivový střel a 
polštář, škáru patkových valů, rozpěrek a 
patkovou korunku. Poté, co podél vnitřní 
strany chrupavek a vnější strany střelko-
vé kosti vstoupí do kopytní kosti (obr. 26. 
- 1), odděluje se z ní velmi komplexní sít 
zásobující kopytní škáru.

Uvnitř kopytní kosti prochází artérie spo-
jovacím kanálem – tzv. terminální arch, 
(na obr. 26. - 2 vstupní otvory do kaná-
lu) a periferálně ovíjí celý spodní okraj ko-
pytní kosti. Stlačování periferální artérie 
nevhodným nakováním či vytvářením os-
trých valů chodidla v živé zóně může způ-
sobit nekrózu chodidlové škáry.

Jemné arteriální rozvětvení přechází po-
stupně v kapilární škárovou síť, která se, 
tak jako v jiných tkáních těla, slévá v žil-
ní odváděcí systém. Kopytní zvláštností 
je existence tzv. artério-venózních ana-
stomóz (AVA), což jsou speciální mikro-

skopické struktury v jemných arteriálních 
větvích, schopné uzavřít a dočasně obejít 
jednotlivé kapilární sítě přímým odvodem 
krve do žilního systému. Tímto způso-
bem kopyto reguluje přívod živin a teplo-
tu. Co přesně reguluje uzavíraní AVA, ne-

ní známo. Ovšem předpokládá se, že jsou 
poruchy této regulace zodpovědny za la-
minitidu. 

Krevní oběh v končetinách koně je přímo 
závislý na pohybu končetin. Samotné srd-
ce je nedostačující pumpou k tak vzdále-
ným svalstvu prostým útvarům, proto je 
mechanický tlak důležitým prostředkem 
k nasávání a vytlačování krve. Během za-
tížení registruje vazivový polštář podtlak, 

Obr. 26. Kopytní kost se vstupy palmární prstové artérie (pohled od patek)

a zároveň je krev vytlačena pod velkým 
přetlakem z palmárních žil pryč z kopy-
ta. Předpokládá se, že podtlakem se zá-
roveň nasává arteriální krev do kopyta, 
která prosakuje do kapilárního řečiště, 
které zvětšuje svůj objem a slouží tak ja-
ko hydraulicky polštář k tlumení nárazů. 
Vazivový polštář a laterální chrupavky 
jsou, vzhledem k jejich kinetice a umís-
tění procházejících cév (obr. 27), pravdě-

podobně nejdůležitější struktury asistující  
v naplňování a vyprazdňování krve. Nutno 
poznamenat, že sešlápnutím kostní osy 
se stlačuje i kost střelková, která anato-
micky rovněž ovlivňuje okolní artérie, se 
kterými přichází do úzkého kontaktu. Lze 
tedy spekulovat, že střelková kost hraje 
roli v prokrvování a hydraulické kapacitě 
kopyta.

2
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ÚPRAVA CHODIDLA
Chodidlo zásadně oškrabáváme, nikdy 
neřežeme! Staré chodidlo oškrabává-
me v případě, že začínáme s deformo-
vaným kopytním pouzdrem, kde není 
jasné, zdali je kopytní kost paralelně s 
podložkou nebo je kopyto značně nevy-
vážené. Paralelní polohu kosti lze zjistit 
poměrně snadno tím, že chodidlo očis-
tíme od veškerých zvětralých, popras-
kaných zbytků, přičemž se dostaneme 
na novou, hladkou, ale tvrdou rohovinu. 
Protože chodidlo vyrůstá z kostní šká-
ry, je tato nová rohovina odrazem polo-
hy kopytní kosti, a podle ní pak upravu-
jeme okolní stěny.

Na prvním místě je ale třeba si uvědo-
mit, že každé oškrábání je ztenčovaní,  
a že mnohá kopyta nemají chodidlové ro-
hoviny příliš mnoho. Kopyta tedy budou 
po této úpravě citlivá na kamenitém, tvr-
dém, či nerovnoměrném povrchu. 

Odškrabávání staré vrstvy je možné pou-
ze za vlhkých podmínek, kdy je zřejmé, 
co je zvětralá, a co je nová rohovina.

! U kopyt nedeformovaných, krát-
kých, s pravidelným formováním 

kopytního pouzdra není zapotřebí 
očisťovat chodidlo a toto se nechává 
obrušovat přirozeně.

ÚPRAVA KOPYT
 

Principy anatomicky korektně upravovaného a funkčního 
kopyta:

1. Kopytní kost je paralelně nebo téměř paralelně  
 (5-ti stupňový sklon) s podložkou

2. Kopytní pouzdro konturuje kopytní kost

3. Střel má kontakt se zemí

4. Klenutost chodidla odráží klenutost kopytní kosti

5. Chodidlo v živé zóně (ve svislé rovině pod kostí)  
 má rovnoměrnou tloušťku alespoň 1,5 cm

6. Rohové pouzdro není vytlačeno do korunky a je na obou  
 stranách vyvážené

7. Rozpěrky se nepřeklápí přes chodidlo

Mnohé z vyjmenovaných principů je spl-
něno rovnoměrnou tloušťkou chodidla, 
u kterého každá úprava začíná, i když 
chodidlo nemusí být nutně upravováno. 
Každé rozhodnutí ovšem začíná a končí 
právě tam. Je třeba mít na paměti, že to, 
jak bude kůň citlivý či necitlivý po našich 
úpravách, je záležitost převážně tloušťky 
a kondenzace chodidla, a že chodidlo od-

povídající kvality je produktem pomalého 
růstu, pohybu a prostředí. Anatomicky ko-
rektní trim však vede v důsledku k tomu, 
že chodidlo není třeba upravovat, podob-
ně jako není potřeba výrazně upravovat 
střel.

1 1
2 2
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Nevyváženost

V případě nevyváženosti bý-
vá korunkový límec vytlačen 
na některé z kopytních stran. 
Stažením patřičné vytlačené 
části rašplováním mustango-
vého rolu po směru růstu roho-
vinových tubulí lze docílit vyvá-
ženosti.

Obr. 28. Očišťování chodidla

Zvětralé, rozměklé chodidlo lze očistit tupou hranou kopytního nože, 
aby se zjistila jeho pravá úroveň a tedy i paralelní pozice kopytní kos-
ti. Očistěním chodidla začíná úprava u deformovaných, nepravidel-
ných a silně přerostlých kopyt. V patkách je často důležité předem 
alespoň částečné zkrátit přerostlé rozpěrky, aby se tak odhalilo cho-
didlo v patkách (tzv. patková sedla) a mohlo se tak očistit na pravou 
úroveň. Očištění pravé úrovně chodidla není zpravidla nutné opako-
vat, a provádí se pouze při zahajovacích trimech.

STĚNY A ROZPĚRKY
Obrušování a olamování je přirozený způsob zkracování kopyt-
ních stěn a rozpěrek, bohužel v domácích podmínkách k ně-
mu dochází jen částečně nebo dokonce vůbec. Proto je nut-
né rohovinu periodicky zkracovat. Zkracováním přerostlých 
stěn a rozpěrek zahajujeme úpravu pravidelně tvarovaných ko-
pyt. Kopytními kleštěmi se po celém obvodu odštípnou stěny  
k úrovni chodidla. Přerostlé rozpěrky lze rovněž odštípnout 
kleštěmi k úrovni chodidla, popřípadě dorovnat jejich úroveň 
kopytním nožem. Při zkracování rozpěrek se řídíme jejich bí-
lou čárou, která odlišuje rozpěrkovou a chodidlovou rohovinu. 
Výška rozpěrek nepřesahuje konturu chodidla. V situacích, kde 
je rozpěrka vtlačena hluboko do chodidla a s tímto splývá, je 
možné ponechat rozpěrkovou rohovinu, a zkracovat ji postup-
ně v krátkých intervalech, neboť v těchto případech není pod 
rozpěrkovou rohovinou dostatečně silné chodidlo. Při tlustém 
chodidle v patkách mají rozpěrky tendence se samy oddělovat 
při jejich odrůstaní, a je možné je lehce odštípnout, na rozmá-
čeném kopytě dokonce odříznout nožem. 

Neexistuje přesný časový harmonogram kopytních úprav. 
Nárůst rohoviny je do značné míry dán ročním obdobím, me-
chanickou stimulací, jakož i vlhkostními podmínkami. Za sucha 
se rohovina scvrkává, a tudíž se prodlužuje interval mezi jejím 
zkracováním. Za velmi tvrdých či kluzkých terénních podmínek 
je rovněž vhodné ponechávat delší stěny a rozpěrky (pod 1 cm 
nad úrovní chodidla) jako protiskluzové opatření. V podstatě 
jsou intervaly zkracovaní individuální, přičemž tyto mohou být 
1 týden (v případě remodelování kopytních stěn) až 3 měsíce  
u zdravých, krátkých a rovnoměrně tvarovaných kopyt v tvrdém 
a suchem prostředí. Platí, že mechanická stimulace nejen ko-
pyta obrušuje, ale i výrazně urychluje nárůst a kondenzaci ro-
hoviny. Čím kondenzovanější rohovina, tím je tvrdší a náročněj-
ší na ostrost našeho nářadí a sílu našich paží. 

Rohovou stěnu nikdy zbytečně z vnější strany neorašplovává-
me. Vystavujeme ji tak nadměrnému úniku vody, viz vodní gra-
dient v sekci Kopytní Stěna.

DÉLKA ŠPICE
Délku špice je nutno posuzovat nikoliv z vnějšku, ale z pohle-
du na chodidlo. Je to vzdálenost mezi pravou špicí střelu a bí-
lou čarou ve špici chodidla. Tato vzdálenost by se měla pohy-
bovat mezi 3-4 cm podle velikosti kopyta, přičemž 3,5 cm je 
zdravá vzdálenost pro většinu středně velkých, dospělých ko-
pyt od arabů po teplokrevníky. Tato vzdálenost odráží relativ-
ně stálé umístění střelu pod kopytní kostí, a je součtem délky 
zbylé špice kosti před špicí střelu (c), tloušťky škáry (b) a délky 
ramene trojúhelníkového výřezu chodidla v necitlivé zóně (a).  
Viz obr. 29. Špice se poté zkracuje kleštěmi v úhlu zhruba 45 
stupňů odštípnutím stěny a zrašplováním přespříliš dlouhého 
chodidla ve špici.

! Upozornění: vztah mezi délkou špice a pravou špicí střelu 
neplatí u silně atrofovaných střelů se zakrněním (atrofií)  

vazivového střelu pod kopytní kostí! 

Na zakrnění upozorňuje velmi krátký a nevyvinutý střel s nekva-
litní rohovinou, a rovněž i velmi tenké chodidlo bez přítomnosti 
mozolu. V těchto případech je nutno postupovat se zkracováním 
špice obezřetně, a v případě nejistoty se pouze omezit na orašp-
lování stěny ve špici, a do chodidla nijak nezasahovat.

Obr. 29. Špice kopyta 6-ti měsíčního hříběte

a

PORUCHY V TVAROVÁNÍ KOPYTNÍHO  
POUZDRA

- vytlačená korunka

- nevyváženost

- sukně

- separace

Ačkoliv každá nepravidelnost má jiné symptomy a možná i ji-
né příčiny, všechny se upravují stejným způsobem, a tím je 
MUSTANGOVÝ ROL. Tato technika je založena na principu ab-
sence podložkového protitlaku. Vezmeme-li v úvahu první dvě 
vyjmenované nepravidelnosti – vytlačenou korunku a nevyvá-
ženost, potom v těchto případech využíváme absenci podložko-

vého protitlaku k poklesu korunkového 
límce. Tento pokles může být v mno-
hých případech velmi dramatický, vizuál-
ně se prezentující již po prvním orašplo-
vání protilehlého spodního okraje stěny. 
Zpravidla však k němu dochází pomaleji, 
řádově přes několik trimů v závislosti na 
frekvenci ošetřování a stupni vytlačení. 
Vytlačené kopytní pouzdro se prezentu-
je nápadně vysokým kopytem a natlako-
vanými laterálními chrupavkami (boulemi 
nad korunkovým límcem) zatímco chodi-
dlo je ploché a velmi tenké. 

Stejnoměrně vytlačené pouzdro lze poté 
stáhnout z korunek rašplováním mustan-
gového rolu po celém obvodu kopyta  
s výjimkou patek, které jsou zkracovány  
k úrovni pravého chodidla. Nášlapnou plo-
chou zůstává chodidlový okraj v necitlivé 
zóně. Tento zásah je třeba provádět vel-
mi často, a nenechat stěny přerůstat pres 
úroveň chodidlových okrajů. Nejčastěji 
bývá však vytlačena pouze špice, nebo 
kopytní čtvrtě. Rašplování mustangové-
ho rolu za účelem poklesu těchto partií 
je poté prováděno pod úrovní patřičného 
vytlačení ve směru růstu rohových tubulí. 
Pod čtvrtěmi pak mluvíme o tzv. rašplová-
ní laterálních oblouků.

 
Obr. 30. Vytlačená korunka primárně ve čtvrtích

Kopytní stěna je ve čtvrtích nejtenčí, ale nejrychleji rostoucí. Přerostlé stěny ve čtvrtích 
se roztahují do strany, a protože jsou neslabším úsekem kopytních stěn, tak se olamují. 
Odrůstá-li stěna ve čtvrtích pod úhlem, který nezvýhodňuje stranový “únik” přerostlé roho-
viny, odpor podložky nakonec vytlačí korunkový límec, jak vidno na fotografii, kde namís-
to pravidelného a přímého poklesu tvoří korunka konvexní oblouk. Je pravděpodobné, že 
síly zodpovědné za vytlačení korunky ve čtvrtích jsou totožné se silami způsobující kopyt-
ní kontrakci.

Obr. 31. Vytlačená korunka primárně ve špici

Obr. 32. Vytlačené kopytní pouzdro  
po celém obvodu

Toto kopyto je silné přerostlé, a léta velmi 
silného odporu podložky a zanedbání vytla-
čila korunkový límec po celém jeho obvodu. 
Takové kopyto nelze jednorázově příliš zkrá-
tit, neboť kopytní kost je umístěna příliš níz-
ko v kopytním pouzdře. Zkracování stěn lze 
provádět opět jen k úrovni pravého, očisťo-
vaného chodidla, ovšem hlavní úsilí je nut-
no věnovat poklesu kopytního pouzdra z 
korunek. Během tohoto procesu lze oče-
kávat rapidní samovolné sloupávání stře-
lu a možnost odhalení falešného chodidla. 
Chrupavky těchto kopyt mohou prodělávat 
chronické záněty, jejichž příznakem je peri-
odické provalování korunkových abscesů.

Obr. 33. Nevyváženost

b
c
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Obr. 35. Efekt mustangového rolu na korunku 

Systematickým odrašplováváním stěny lze docílit poklesu korun-
kového límce kdekoliv na obvodu kopyta, a tak nejen korigovat 
nevyváženosti, ale i uvolnit chrupavčitý límec z rohovinového se-
vření. Pokles na přiložených fotografiích je 
ovšem novou nepravidelností, ke které by se 
měl dorovnat zbytek korunkového obvodu 
tak, aby byl v konečném stavu zcela pravidel-
ný. Cílem je získání krátkého kopytního pouz-
dra s relativně vysoko uloženou kopytní kostí, 
a chodidla s vyšší klenutostí a tloušťkou.

Obr. 34. Mustangový rol po celém obvodu kopyta

Mustangový rol je odspodu orašplovaná kopytní stěna zhruba 
pod 45 stupňovým úhlem tak, aby se chodidlový okraj nesnížil, 
pouze zaoblil, a zůstal hlavní nášlapnou plochou. Tento chodid-
lový okraj musí být v necitlivé zóně mimo plochu kopytní kosti. 
Protože tato necitlivá zóna je v patkách velmi úzká a špatně de-
tekovatelná, mustangový rol se v patkách nerašpluje.

! Tak, jako lze docílit poklesu korun-
ky eliminováním podložkového pro-

titlaku, lze podobně stáhnout i vytlače-
né rozpěrky z kontrahovaných vnitřních 
struktur pomocí radikálnějšího zkraco-
vání. Více o této problematice v publi-
kaci věnované kopytní patologii.

Sukně

Sukněmi nazýváme promáčknutou linii v 
profilu kopytní stěny. Jsou důsledkem ne-
rovnoměrného tlaku a často také naruše-
ného spojení mezi kopytní škárou a líst-
kovitou rohovinou kopytní stěny. V těchto 
případech je prospěšné mustangovým ro-
lem zamezit podložkovému protitlaku do 
doby, než se nastolí vyváženost, a/nebo 
poškozená kopytní stěna doroste. V ně-
kterých případech mají sukně a korun-
kové nevyváženosti společnou příčinu, 
a tou je nejčastěji neúměrné zatěžování 
končetiny z důvodu kulhavosti či posto-
jových vad. Snaha o vyváženost je poté 
kontinuální starostí ošetřovatele a dělá 
se tak často, jak je zapotřebí.

Separace

Sparace může být dvojího typu. Jedním je 
separace bílé čáry, která může mít příči-
nu v prodělané laminitidě. Je to problém 
úzce příbuzný sukním, a většinou z nich   
i vyúsťuje. Tuto separaci lze na spodku 
kopyta vidět jako černý zářez mezi stě-
nou a chodidlem vedoucí hluboko pod 
stěnu. Bílá čára, která obsahuje více vo-
dy, při přerůstaní stěny nad úroveň chodi-
dla rychle podléhá rozpadu. Za normální 
situace se po opouštění úrovně chodidla 
lehce vysypává a drolí. Černání je příznak 
hnilobného rozpadu, který ještě nemu-
sí znamenat vnitřní problém pod kopytní 
stěnou, a může být jen odrazem nekvalit-
ního ustájení.

Druhým typem separace je příčná prask-
lina v kopytní stěně (Obr. 37). Tento pro-

blém zpravidla není vážný, neboť je lokali-
zován pouze ke spodním okrajům  kopytní 
stěny do míst, kde se stěna roluje. Vzniká 
opíráním koně o špici kopyta, nebo šou-
páním kopyt o podložku, či nepravidel-
ným zatěžováním. 

Oba typy separace se řeší hlubokým 
mustangovým rolem (Obr. 36), případně  
i odštípnutím separované části (Obr. 40. g).

Obr. 36. Mustangový rol ve čtvrti - laterální  klenba Obr. 37. Ukázka separované stěny

STŘEL
Střel zřídkakdy vyžaduje větší zásahy. Starý zvětralý střel se normálně olupuje v době, 
kdy je pod ním již pevnější, vyzrálá, nová rohovina. Tomuto procesu slupování lze po-
moci, ale neradno jej urychlovat. Ze střelu lze odstraňovat pouze olupující se cáry, zvě-
tralé kapsy, nebo přerůstající špici opouštějící své chodidlové podloží.

Častým dotazem bývá co s výškově přečnívajícím střelem. Přečnívající střel přes úro-
veň zkráceného rohového pouzdra bývá problém pouze u zahajovacích trimů. Nicméně, 
v této fázi bývá rovněž střel velmi měkký, slabý a málo kondenzovaný. Takový střel se 
lehce stlačí, popřípadě rychleji sloupne. Otlaky střelu vznikají při jeho výrazném osla-
bení, jakým bývá právě plošné seříznutí. Proto lze plošné seříznutí doporučit  pouze při 
potenciálním převyšování velmi tvrdého a masivního střelu. 

Zdravý střel je masivní a velmi tvrdý, prsty těžko stlačitelný. Udržuje se na úrovni cho-
didla prakticky sám a není třeba velkých zásahů.

DOKONČENÍ
Celou úpravu dokončuje jemná strana rašple zaoblením všech ostrých hran, o které by 
se mohla roztrhnout kůže při náhodném doteku kopyta o končetinu či tělo jiného ko-
ně. Nezaoblujeme příliš, neboť ostřejší hrany jsou rovněž protiskluzovým opatřením. 
Na závěr vždy položíme kopyta koně na rovnou a tvrdou podložku, a posoudíme jejich 
vyváženost. U každé kopyta posuzujeme jednotlivě, zda má toto stejnou výšku čtvrtí, je-li 
jeho špice zepředu pravidelná, patky stejné vysoké a jestli má střel dobrý kontakt se 
zemí. Obě párové končetiny musí být rovněž stejně vysoké jak při pohledu zezadu, tak 
zepředu. Korunkové nesrovnalosti doopravujeme rašplí.

POSOUZENÍ KOPYT V POHYBU
Mnozí podkováři a kopytáři kladou velký důraz na změny v pohybové dráze kopyt před 
úpravou a po úpravě. Za korektní úpravu považují situaci, kdy kůň pokládá po úpravě 
kopyto na podložku patkami jako první. Inspiruji se při tom divokými koňmi. 

Kůň s těžkými přerostlými kopyty, těžkou podkovou, bolavými patkami či jinými patolo-
gickými elementy dopadá kopytní špicí jako první, v lepším případě pokládá chodidlo 
na zem plnou plochou. Není pochyb, že permanentní narážení země na špici jako první 
nemůže být pro kopyta z mnoha důvodů ničím přínosným. Nicméně, dopadová kinetika 
kopyta je často zneužita v propagaci různých kopytářských a podkovářských technik.  
Z toho důvodu je dobré se poučit a všímat si kopytní kinetiky za různých pohybových 
situací, na různých koních, v různém terénu a za rozličného vzrušení koně. Protože je 
dopad končetin mnohdy pro naše oko příliš rychlý, a kopyto se dokáže v poslední frak-
ci sekundy přetočit z jedné dopadové pozice do druhé, je dobrým nástrojem k tomuto 
sledování prašná či písková cesta, kde můžeme sledovat dráhu odlétajícího písku, po-
případě použít videokameru.

Do okolností, které ovlivňují dopad kopyta, spadá nejen tvar a hmotnost kopyta samot-
ného, ale i sklon cesty, délka výšlapu, pozice krku a energie (kmih) vložená do chodu.

MENEŽMENT
Cílem úpravy bosých kopyt není jen nasto-
lení mechanicky a anatomicky korektních 
poměrů umožňující jejich optimální funk-
ci a zdraví, ale v neposlední řadě i udrže-
ní vysoké užitkovosti. Chronickým problé-
mem v menežmentu bosých koní je jejich 
neschopnost bezbolestně pracovat v ka-
menitém a tvrdém terénu, a to ani v přípa-
dech, kde se nejedná o rehabilitování po-
škozených kopyt. Důvodem je nesprávný 
menežment neumožňující vývin tvrdých  
a velmi silných rohovinových struktur.

Korektní trim je základním předpokla-
dem, zbytek je záležitostí podmínek pro-
středí, tréninku a času. Mezi podložkou  
a rohovinou existuje vzájemně podmíně-
ný vztah, kdy platí, že tvrdá a suchá pod-
ložka produkuje úměrně tvrdou a suchou 
rohovinu a obráceně. Rohovina rovněž 
potřebuje ke své novotvorbě pohyb a tlak, 
proto trénink koní je současně i trénin-
kem jejich kopyt.

VLHKOST 
Vlhkost sice kopytům neškodí, ovšem vy-
produkuje kopyta měkká, lehce zvětráva-
jící. Příliš měkká kopyta nejsou uzpůsobe-
na k pohybu na tvrdé, kamenité podložce. 
Naopak, příliš suché poměry vyproduku-
jí kopyta tvrdá, pohodlná na tvrdé pod-
ložce, ovšem chronický nedostatek vody 
snesou jen kopyta s velmi silnou zdra-
vou stěnou a velmi aktivním kopytním 
mechanismem, kdy prokrvování škáry je 
hlavním zdrojem obsahu vody v rohovině. 
Tenká rohovina, špatně prokrvovaná kopy-
ta a nedostatek pohybu předurčují kopyta 
k přesušování, a nepomůže ani mazání či 
časově náročné a neefektivní namáčení. 
Tento handicap může napravit jen pohyb, 
korektní úprava a čas. Ideálním prostře-
dím jsou tedy suché, zčásti kamenité vý-
běhy s možností pastviny, kde kopyta zís-
kávají vláhu z dešťů a ranní rosy.

Rohovině škodí čpavek z moči kontamino-
vané podložky, rozmočené piliny, přílišné 
namáčení a mazání.

TRÉNINK
Tvorba a kondenzace rohoviny jsou přímo 
závislé na množství pohybu a intenzitě 
tlaku. Proto je z hlediska užitkovosti bo-
sého koně velmi důležité, aby se pohybo-
vání a podložce věnovala zvýšená pozor-
nost. Pokud je kůň využíván rekreačně,  
a majitel má možnost volby terénní pod-
ložky, potom plně stačí obvyklý pastevní re-
žim v kombinaci s paddokovým ustájením, 
výběhy, či dokonce i nočním ustájením. 

Celodenní ustájení s limitovaným pobytem 
ve výběhu nelze doporučit z mnoha  důvodů,  
nejen kopytních. Pokud existuje potřeba  

mustangový rol

mustangový rol

bílá čára

separace stěny
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Obr. 38. Přední kopyta 3-denních hříbat připomínají kontrahovaná kopyta dospělých 
koní. Vazivový polštář ani střel není dostatečně vyvinut a kopytní kosti chybí její palmár-
ní výběžky.

Obr. 39.  Kopytní a střelkové kosti různé velikosti a stáří
Přední končetina. Zleva doprava: dospělý teplokrevník těžšího typu, dospělý Quarter Horse, 3-denní hříbě Quartera, 1denní arabské hříbě. 
Hříběcí kopytní kost má stejné úhlování a klenutí jako kost dospělého koně, i když kloubní jamka, postranní výběžky a kost střelková jsou 
vyvinuty jen částečně. Okraj kopytní kosti je u hříbat zašpičatělý.

    pohybovat koně na tvrdé a kamenité 
podložce, je důležité, aby takovému pod-
kladu byla kopyta pravidelně vystavována. 
V tomto případe se může část výběhu po-
krýt kamenitým materiálem, popřípadě vo-
lit krmiště na vyvýšených suchých a vel-
mi tvrdých místech. Koně se poté trénují 
na podložkách, které mají potenciál obru-
šovat rohovinu a vytvářet dostatečný pro-
titlak. Ideální podložkou pro jízdárny je 
tedy utužený hrubší písek, ve kterém ko-
pyto zanechává stopu ne větší než 2-3 cm.  
V terénním ježdění je třeba vytipovat trénin-
kové tratě s rozličným povrchem, na kterých 
přizpůsobujeme tempo stavu kopyt a tréno-
vanosti koně. Je třeba mít na paměti, že kos-
tem sice prospívá pohyb na tvrdém, protože 
se takto utužují a rychleji remodelují, ovšem 
trvá nějaký čas, než se přizpůsobí. Obecně 
se uvádí nejméně rok tréninku. K tomu je za-
potřebí zajistit adekvátní přísun makromine-
rálií, tedy vápníku, fosforu a magnesia, a to 
ve vyváženém poměru. Trénink, který se za-
měřuje na výstavbu kostí, je současně plně 
adekvátní k výstavbě velmi pevných rohovi-
nových struktur.

Na tvrdém povrchu je možno s trénovaným 
koněm kentrovat, ovšem tvrdý povrch není 
vhodný pro trysk a skákání v žádném pří-
padě. Skákání je pro koně extremní aktivi-
tou, při které dochází k nadměrné kloubní 
a šlachové zátěži, a tudíž pružnost podlož-
ky je kritickým faktorem k zachování dlou-
hodobého zdraví koně.

Volba podložky je důležitá. Příliš tvrdá 
podložka je stejně tak škodlivá jako pří-
liš měkká, proto je třeba volit rozvážně. 
Pokud se skáče s bosým koněm, je dob-
ré ponechávat poněkud delší stěny a roz-
pěrky (pod 1 cm nad úrovní chodidla) pro 
lepší trakci. Kvalitní bosé kopyto převy-
šuje veškeré trakční a bezpečností vlast-
nosti kopyt podkovaných.

PODKOVY
Že jsou podkovy kontroverzním subjek-
tem je známo již ze starověkého rčení 
“podkovy jsou nutné zlo”. Kontroverzním 
proto, že nabízí výhodu vyzvednutí chodi-
dla a střelu nad podložku, ale zároveň se  
v této “výhodě” skrývá nevýhoda neschop-
nosti kopyta vybudovat pevnou chodidlo-
vou a střelovou rohovinu. Další výhodou 
je usměrňování nepravidelného tvarování 
rohové stěny, což ovšem zároveň předsta-
vuje nevýhodu přílišného odporu železné 
podložky a vytlačování kopytních stěn do 
korunek. Tím se nastartuje proces závaž-
ných deformací. Podkovy rovněž omezují 
naši schopnost inspekce bílé čáry a co je 
nejdůležitější - zamezují možnostem pro-
vádět úpravy podle potřeby kopyt.

Existuje mnohem více kontroverzních dů-
vodů, proč koně nepodkovávat, nicméně 
výše vyjmenované jsou průkazné a dosta-

tečně pádné bez nutnosti pouštět se do spekulací o kopytním mechanismu. Faktem je, 
že kopyto nebylo utvářeno tak, aby některá jeho část zůstávala pasivní, jak tomu bý-
vá u vyzvednutého chodidla a střelu nad zem při používání podkov. V přírodním teré-
nu vytváří divocí kopytníci velmi výrazné otisky chodidel a střelu, často výraznější než 
stěna. Také je silně nepravděpodobné, že by střel či chodidlo zůstávaly pasivní na ne-
rovném kamenitém terénu, byť by to bylo kopyto podkované. Z mechanických vlast-
ností stěnových rourek dokonce vyplývá, že stěna není předurčena absorbovat primár-
ní vertikální nárazy a má spíše ochrannou funkci před horizontálními silami a vnějšími 
vlivi prostředí.

Nicméně, podkovy nemusí patřit vždy jen do starého železa. Význam podkov může být 
z části zachován tam, kde se vyskytne nutná potřeba dočasného využití koně na ak-
tivitu, na kterou nejsou jeho kopyta adaptována. Tímto lze předejít mechanickým la-
minitidám a zbytečnému trápení koně. Je však třeba mít na paměti, že takové použití 
podkov má být krátkodobé, a před aplikací je nutno nastolit anatomicky korektní trim. 
Platí zásada, že PODKOVY PATŘÍ POUZE NA ZDRAVÁ KOPYTA. Pokud máme potřebu vy-
užívat koně častěji k práci, na kterou nejsou kopyta zadaptována, je mnohem vhodněj-
ší využívat nasazovací boty, jako jsou například Easyboots apod.

Další oblasti využití podkov je kopytní orthopedie. Tento manuál nezahrnuje kopytní 
patologii, proto se jen ve stručnosti zmíním, že podkovy v orthopedii jsou ve značné mí-
ře užívány zbytečně a co více, dokonce bývají poškozující. Existují ovšem specifické si-
tuace, kde se bez podkov, respektive kovových nástavců, nelze obejít. Příkladem může 
být traumatické odtržení části kopyta, nebo extrémně klubovité kopyto.

HŘÍBATA 
Úprava hříběcích kopyt se příliš neliší od úprav kopyt dospělých koní. Hříbě se rodí  
s velmi měkkými kopyty a nedostatečně vyvinutým vazivovým polštářem. K jeho vývi-
nu potřebuje nutně dostatek pohybu a to pokud možno na pevné, ne příliš měkké pod-
ložce. Čím vyvinutější vazivový střel a polštář, tím kvalitnější budou kopyta v budouc-
nosti. Toto období je tedy z hlediska kopytního vývoje kritické. Až do 4 měsíců není 
třeba velkých úprav, a za ideálních pohybových podmínek by mělo docházet k samo-
statnému obrušování ještě velmi tenké kopytní stěny. Tenké rozpěrky mají výrazné ten-
dence se odlamovat. Zhruba po 4 měsících začíná rohovina stěny tvrdnout a zesilovat 
se, a ke zkrácení přerůstajících stěn je zapotřebí kleští.

Obr. 40. (a-e) Přední kopyto 6-ti měsíčního hříběte před úpravou
Toto kopyto odpovídá nedostatku pohybu a chovu na tvrdém podlo-
ží, jakým může byt malý venkovní paddock v horkém klimatu s ne-
dostatkem srážek. Je značně přerostlé, stěna se olupuje po celém 
obvodu s výjimkou patek. Střel nemá kontakt se zemí,  ale jeho veli-
kost odpovídá věku hříběte. Na stěně je přítomno mnoho růstových 

kroužků se značnou nepravidelností vyplývající z vrozené končetinové 
deformace. Rozpěrky nejsou zřetelně definované, ale podle vrásnění 
podél střelu (společně s vrásněním stěny) lze usuzovat na jejich znač-
ný přerůst a splynutí s okolní chodidlovou rohovinou. Vzdálenost pra-
vé špice střelu k bílé čáře ve špici je 2.8 cm. Klenutost chodidla 1 cm. 
Rohovina chodidla i stěn je dostatečně silná a velmi tvrdá.

Obr. 40. a) Obr. 40. b)

PŘÍKLAD ÚPRAVY - kopyta 6-ti měsíčního hříběte (Quarter Horse)
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Obr. 40. (f-h) Zkrácení kopytní stěny

Kopytní stěna se zkracuje k pravé úrovni chodidla. Pokud tuto překrýva-
jí přeložené rozpěrky, odštípnou se nejprve kleštěmi a nožem se oškrá-
be chodidlo v patkách, aby se zjistilo, kam lze bezpečně stěnu zkrá-
tit. Zkracování lze začínat od patek a poté postupovat rovnoměrně po 
celém obvodu. Na obr. 40-g oštípeme z vnějšku veškerou separovanou stěnu  
a ponecháme jen její spodní přilehlou vrstvu.

Obr. 40. (i-k) Očistění chodidla  
a odstranění vrostlých rozpěrek

U dlouhodobě přerostlých kopyt do-
chází často ke splynutí chodidlové  
a rozpěrkové rohoviny. Při zahajovací 
úpravě je nutno vzít do úvahy celkovou 
tloušťku chodidla a odstranit veškeré 
rozpěrky jen tam, kde existuje značná 
chodidlová rezerva. U všech slabých 
chodidel je vhodné postupovat s odstra-
ňováním rozpěrkové rohoviny postup-
ně, tak aby nedošlo k přílišnému zten-
čení a otlakům, popřípadě mechanické 
laminitidě. U tohoto hříběcího kopyta 
velmi silná tloušťka chodidla umožnila 
téměř kompletní odstranění rozpěrek. 
Rozlišení chodidlové a rozpěrkové roho-
viny není vždy snadné. 

V tomto případe na rozpěrkovou roho-
vinu poukázalo:

1.  rozdílné zabarveni – rozpěrková  
 rohovina byla nažloutlá

2.  bílá čára – prezentovaná jako  
 vrubování táhnoucí se podél celé  
 délky střelu a v místech začernalá

3.  tvrdost – rozpěrková rohovina  
 bývá o dost tvrdší než rohovina  
 chodidla

Obr. 40. (l-o) Orašplování kopytní stěny

Celý kopytní obvod s výjimkou patek je orašplován do mustangového rolu za účelem poklesu 
vytlačené korunky. V místech separované stěny je orašplování větší, ne však zbytečně vyso-
ké. Tento zákrok je třeba opakovat do doby než separovaná stěna plně odroste.

Obr. 40. c) Obr. 40. d)

Obr. 40.e) Obr. 40. f)

Obr. 40. g) Obr. 40. h)
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Obr. 40. p. Korektně orašplovaný 
mustangový rol

Vpravo kopytní špice, vlevo příčný řez pů-
lí kopyta v úrovni špice střelu. Nášlapná 
plocha chodidla by měla přicházet vně 
vertikální osy procházející koncem kos-
ti, a neměla by být ostrá. Správně pro-
vedený mustangový rol odrašplovává 
stěnu včetně bílé čáry v cca 45 stupňo-
vém úhlu.

Takto upravené chodidlo by mělo po-
stupně nabývat svou přirozeně rovno-
měrnou tloušťku. V následujících úpra-
vách se pouze korigují nesrovnalosti 
způsobené přeložením rozpěrek, které 
nebylo možno dokonale upravit při zaha-
jovacím trimu. Hlavní a velmi častá po-
zornost se věnuje mustangovému rolu,  
a tedy korekci v nepravidelnostech ko-
runky a odrůstání stěnové separace.

Obr. 40. p)Obr. 40. p)
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Keramické výrobky ze stejné koňské dílny vyrobené pomocí rozdíl-
ných technologií. Vlevo vyprodukovala kovová forma pospolitý odli-
tek s plochým rozvrstvením modelovací hmoty, zatímco u výrobku 
vpravo ustála nahazování pouze jeho čast. Primitivní technologie 
je charakteristická inspirací křivkami přírodních tvarů. Na výtvoru  

 
vpravo, ovšem postrádá sofistikovanost vyrobního procesu a ku-
bistickou eleganci syntetických odlitků. 

(vpravo hliněný odlitek zadního nikdy nekovaného kopyta; vlevo 
plochý nášlapek chronicky podkovavaného předního kopyta)
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