
HYGIENA CHOVU KONÍ 
 
 
UMIESTNENIE OBJEKTOV 

- suché miesta chránené pred vetrom  

- negatívna nákazová situácia, zdroj pitnej vody 

- dodržanie pásma vetrinárnej a hygienickej ochrany – 15 – 20 m od ostatnej 

ŽV 

 
HYGIENA USTAJNENIA: 

- na stojisku (šírka 155-200 cm, dĺžka 275 cm, výška zábrany 200 cm) 

- v boxoch (16-20 m2 žrebce a kobyly so žriebätami, 12 m2 ostatné kone) 

- voľné ustajnenie (plemenné zvieratá, mladé kone) 
 
HYGIENA OŠETROVANIA: 

- ošetrenie povrchu tela, kože, srsti, umývanie, kúpanie zvierat 

- pozornosť venovať distálnej časti končatín (sponka, kopyto) 

- stredová ryha kopyta musí byť denne čistená 

- pravidelná úprava rohoviny kopyta a podkovanie 

- suchá a čistá podstielka (slama, hobliny) 

- riadené používanie koní na prácu (oddych, návyky, výcvik, tréning) 

- žrebným kobylám znížiť pracovnú normu o 1/3 v poslednom mesiaci 

žrebnosti 

- používať vhodne prispôsobené postroje (uloženie, konzervácia, hygiena) 

- preprava prostriedkami na to určenými 

- choré kone nepoužívať na prácu 

- športové kone – na mieste min. 6 hod. pred štartom  

- na športových podujatiach vytvorené podmienky pre prvú pomoc 

 

 



HYGIENA KŔMENIA A NAPÁJANIA: 

- citlivosť na čistotu krmiva a vody 

- správny pomer živín podľa normy, pracovného výkonu a veku koňa 

- teplota vody 8 – 12°C 

 

OCHRANA PRED DOPINGOM: 

- akékoľvek používanie látok a liečebných opatrení, ktoré môžu ovplyvniť 

kondíciu a športový výkon koňa pri pretekoch a dostihoch je zakázaný 

- úkony na udržanie, zlepšenie zdravotného stavu alebo kondície v priebehu 

súťaže môže robiť len veterinárny lekár 

- umožniť odber vzoriek na protidopingové vyšetrenie 
 

HYGIENA PLEMENIDBY: 

- na chov používať len zdravé kone bez konštitučných chýb 

- dodržať zootechnické požiadavky na gravidné zvieratá a odchov mláďat 

(výživa, kŕmenie, pôrodné miesta, ošetrenie po pôrode, pohyb, pastva) 

- pripúšťacie stanice sa zriaďujú oddelene od ostatných objektov ŽV 

- zamedziť poraneniu zvierat a ľudí počas pripúšťania 
 

HYGIENA NA PASTVE: 

- zdravotne nezávadné porasty 

- pozor na priemyselné hnojivá a toxické látky 

- zber a odstraňovanie výkalov, aspoň 1 x ročne asanácia 

- napájacie zariadenia a zatienený priestor 
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