KURZ CHOVATEL KONÍ
1. Organizace chovu, základní plemenářská práce
1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence
1.2. Plemenné knihy
1.3. Hospodářský význam chovu koní v ČR
1.4. Rozdělení chovu na jednotlivé úseky a kategorie
2. Posuzování vlastností koní
2.1. Základní anatomie a fyziologie
2.2. Morfologie
2.3 Postoje končetin, dopad na zatížení pohybového aparátu
2.4. Mechanika pohybu koně
2.5. Chody koně
2.6. Měření koní
3. Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou
3.1. Identifikace a označování koní
3.2. Dokumentace příslušející ke koni
3.3. Chovatelská evidence, evidence o plemenářské práci
4. Technika krmení koní
4.1. Trávicí ústrojí koně a fyziologie trávení, potřebné živiny
4.2. Druhy, kvalita, vhodnost a nezávadnost krmiv, příprava krmiva
4.3. Uskladnění, úpravy a vhodnost krmiv
4.4. Krmné dávky, krmný režim
5. Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad, ošetřování koní
5.1. Ustájení
5.2. Mikroklima ve stáji
5.3. Čištění a podestýlání ustájení pro koně
5.4. Čištění, mytí, stříhání, zadekování, zabandážování koně
5.5. Základní péče a ošetření kopyt
5.6. Zásady BOZP
5.7. Sanace a desinfekce ustájení
5.8. Vybavení stájí a jejich okolí
6. Napájení, dokrmování a pasení koní
6.1. Napájení
6.2. Péče o pastviny
7. Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní
7.1. Obecná definice pojmu
7.2. Prevence v péči o zdraví koní
7.3. Základní nemoci a vady, příznaky onemocnění
7.4. Měření tělesné teploty, tepové a dechové frekvence
7.5. První pomoc
8. Základní výcvik koně a jezdce pod sedlem a v tahu
8.1. Jezdecká výstroj a výstroj koně, údržba a základní opravy
8.2. Komunikace a dorozumívací prostředky mezi koněm a jezdcem
8.3. Vodění a předvádění zadaného koně na ruce
8.4. Práce s koněm ze země, lonžování
8.5. Skok ve volnosti
8.6. Uzdění koně
8.7. Sedlání
8.8. Obsedání koně
8.9. Základní drezura, kavaletová a skoková řada

8.10. Základní zkoušky klisen a hřebců
8.11. Ošetření koně před a po práci, posouzení koně pro další použití
9. Péče o plemenné klisny a hřebce
9.1. Metody plemenitby
9.2. Říje, zapouštění, zacházení s plemennými klisnami, plodnost klisen
9.3. Ošetřování plemenných hřebců, plodnost hřebců, odběr hřebců
9.4. Ošetření klisny a hřebce před a po připuštění, způsoby připouštění
9.5. Péče o březí klisnu
9.6. Porod, péče o klisnu a hříbě po porodu
10. Péče o hříbata, mladé koně a jejich správný vývoj
10.1. Odchov sajících hříbat
10.2. Odstav hříběte
10.3. Hříbě na ruce v kroku a klusu
10.4. Základní profylaxe hříbat a mladých koní
11. Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně
11.1. Péče a čištění výstroje, opravy závad, ošetření pomůcek
12. Přeprava koní
12.1. Zásady pohybu koní po veřejných komunikacích
12.2. Příprava koně před přepravou
12.3. Podmínky pro přepravu koní
12.4. Doklady pro přepravu koní
13. Pomoc při podkování a korekturách kopyt
13.1. Kopyta, podkovy, anatomie a fyziologie kopyta
13.2. Podkovy a podkováky
13.3. Přípravné práce a fixace koní
13.4. Podkování koní a korektury kopyt

KURZ JEZDEC A CHOVATEL SPORTOVNÍCH KONÍ
1. Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou
1.1. Organizace chovu a sportu v ČR
1.2. Průkaz původu koně, evidence koní
1.3. Plemenné knihy na území ČR
1.4. Chovatelská a sportovní evidence, evidence o plemenářské práci
2. Posuzování vlastností koní
2.1. Základní anatomie a fyziologie
2.2. Morfologie
2.3 Postoje končetin, dopad na zatížení pohybového aparátu
2.4. Mechanika pohybu koně
2.5. Chody koně
2.6. Měření koní
3. Technika krmení koní
3.1. Trávicí ústrojí koně a fyziologie trávení, potřebné živiny
3.2. Druhy, kvalita, vhodnost a nezávadnost krmiv, příprava krmiva
3.3. Uskladnění, úpravy a vhodnost krmiv
3.4. Krmné dávky, krmný režim
4. Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad, ošetřování koní
4.1. Ustájení
4.2. Mikroklima ve stáji
4.3. Čištění a podestýlání ustájení pro koně
4.4. Čištění, mytí, stříhání, zadekování, zabandážování koně
4.5. Základní péče a ošetření kopyt
4.6. Zásady BOZP
4.7. Sanace a desinfekce ustájení
4.8. Vybavení stájí a jejich okolí
5. Napájení, dokrmování a pasení koní
5.1. Napájení
5.2. Péče o pastviny
6. Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní
6.1. Obecná definice pojmu
6.2. Prevence v péči o zdraví koní
6.3. Základní příznaky onemocnění
6.4. Měření tělesné teploty, tepové a dechové frekvence
6.5. První pomoc
7. Péče o plemenné klisny, hřebce, hříbata a mladé koně
7.1 Říje, zapouštění, zacházení s plemennými klisnami, plodnost klisen
7.2. Ošetřování plemenných hřebců, plodnost hřebců
7.3. Příprava hříbat pro jejich další použití
7.4. Základní profylaxe hříbat
8. Základní výcvik koně a jezdce pod sedlem a v tahu
8.1. Výstroj jezdce a koně, údržba a základní opravy
8.2. Fyziologická pravidla zátěže, reakce a adaptace na zátěž
8.3. Složení krmné dávky, nutriční a energetické požadavky

8.4. Komunikační prostředky mezi koněm a jezdcem
8.5. Vodění a předvádění zadaného koně na ruce
8.6. Práce s koněm ze země, lonžování
8.7. Skok ve volnosti
8.8. Uzdění koně
8.9. Sedlání
8.10. Obsedání koně
8.11. Výcvik a trénink koně, výcvikový plán
8.12. Základní drezura, kavaletová a skoková řada podle zkušebního řádu
8.13. Ošetření koně před a po práci
9. Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně
9.1. Péče a čištění výstroje, opravy závad, ošetření pomůcek
10. Přeprava koní
10.1. Zásady pohybu koní po veřejných komunikacích
10.2. Příprava koně před přepravou
10.3. Podmínky pro přepravu koní
10.4. Doklady pro přepravu koní
11. Pomoc při podkování a korekturách kopyt
11.1. Kopyta, podkovy, anatomie a fyziologie kopyta
11.2. Podkovy a podkováky
11.3. Přípravné práce a fixace koní
11.4. Podkování koní a korektury kopyt

KURZ JEZDEC PRO PŘÍPRAVU A TESTACI MLADÝCH
KONÍ
1. Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou
1.1. Organizace chovu a sportu v ČR
1.2. Průkaz původu koně, evidence koní, plemenné knihy
1.3. Chovatelská a sportovní evidence, evidence o plemenářské práci
2. Posuzování vlastností koní
2.1. Základní anatomie
2.2. Měření a vážení koní
2.3. Mechanika pohybu koně
2.4. Chody koně
3. Technika krmení koní
3.1. Trávicí ústrojí koně a fyziologie trávení, potřebné živiny
3.2. Druhy, kvalita, vhodnost a nezávadnost krmiv, příprava krmiva
3.3. Uskladnění, úpravy a vhodnost krmiv
3.4. Krmné dávky, krmný režim
4. Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad, ošetřování koní
4.1. Zásady BOZP
4.2. Ustájení
4.3. Mikroklima ve stáji
4.4. Čištění a podestýlání ustájení pro koně
4.5. Čištění, mytí, stříhání, zadekování, zabandážování koně
4.6. Vybavení stájí a jejich okolí
4.7. Výběhy, sanace, péče o pastviny, desinfekce ustájení
4.8. Základní péče a ošetření kopyt
5. Napájení, dokrmování a pasení koní
5.1. Napájení
5.2. Péče o pastviny
6. Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní
6.1. Obecná definice pojmu
6.2. Prevence v péči o zdraví koní
6.3. Základní příznaky onemocnění
6.4. Měření tělesné teploty, tepové a dechové frekvence
6.5. První pomoc
7. Péče o plemenné klisny, hřebce, hříbata a mladé koně
7.1 Říje, zapouštění, zacházení s plemennými klisnami, plodnost klisen
7.2. Ošetřování plemenných hřebců, plodnost hřebců
7.3. Příprava hříbat pro jejich další použití
7.4. Základní profylaxe hříbat
8. Základní výcvik koně a jezdce pod sedlem a v tahu
8.1. Výstroj jezdce a koně, údržba a základní opravy
8.2. Fyziologická pravidla zátěže, reakce a adaptace na zátěž
8.3. Složení krmné dávky, nutriční a energetické požadavky

8.4. Komunikační prostředky mezi koněm a jezdcem
8.5. Vodění a předvádění zadaného koně na ruce
8.6. Práce s koněm ze země, lonžování
8.7. Skok ve volnosti
8.8. Uzdění koně
8.9. Sedlání
8.10. Obsedání koně
8.11. Výcvik a trénink koně, výcvikový plán
8.12. Základní drezura, kavaletová a skoková řada podle zkušebního řádu
8.13. Základní zkoušky klisen a hřebců
8.14. Ošetření koně před a po práci
9. Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně
9.1. Péče a čištění výstroje, opravy závad, ošetření pomůcek
10. Přeprava koní
10.1. Zásady pohybu koní po veřejných komunikacích
10.2. Příprava koně před přepravou
10.3. Podmínky pro přepravu koní
10.4. Doklady pro přepravu koní
11. Pomoc při podkování a korekturách kopyt
11.1. Kopyta, podkovy, anatomie a fyziologie kopyta
11.2. Podkovy a podkováky
11.3. Přípravné práce a fixace koní
11.4. Podkování koní a korektury kopyt

KURZ OŠETŘOVATEL KONÍ
1. Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad, ošetřování koní
1.1. Ustájení
1.2. Mikroklima ve stáji
1.3. Čištění a podestýlání ustájení pro koně
1.4. Čištění, mytí, stříhání, zadekování, zabandážování koně
1.5. Základní péče a ošetření kopyt
1.6. Zásady BOZP
1.7. Sanace a desinfekce ustájení
1.8. Vybavení stájí a jejich okolí
2. Příprava krmiv, napájení, krmení a pasení koní
2.1. Druhy, kvalita, vhodnost a nezávadnost krmiv, příprava krmiva
2.2. Uskladnění, úpravy a vhodnost krmiv
2.3. Krmné dávky, krmný režim
2.4. Napájení
2.5. Zařízení ve výbězích a ohradách, opravy
3. Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní
3.1. Obecná definice pojmu
3.2. Prevence v péči o zdraví koní
3.3. Základní příznaky onemocnění
3.4. Měření tělesné teploty, tepové a dechové frekvence
3.5. První pomoc
4. Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití
4.1. Předvádění a vodění zadaného koně na ruce
4.2. Říje, zacházení s plemennými klisnami
4.3. Ošetřování plemenných hřebců, zacházení s plemennými hřebci
4.4. Odchov sajících hříbat
4.5. Odstav hříběte
4.6. Hříbě na ruce v kroku a klusu
4.7. Základní profylaxe hříbat
5. Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně
5.1. Péče a čištění výstroje, opravy závad, ošetření pomůcek
6. Pomoc při podkování a korekturách kopyt
6.1. Kopyta, podkovy, anatomie a fyziologie kopyta
6.2. Podkovy a podkováky
6.3. Přípravné práce a fixace koní
6.4. Podkování koní a korektury kopyt
7. Vedení prvotní evidence
7.1. Identifikace a označování koní
7.2. Dokumentace příslušející ke koni, vedení evidence
7.3. Chovatelská evidence, evidence o plemenářské práci

