
Kurz pro majitele a příznivce koní 
 

Ing. Lenka Gotthardová, CSc., Střední škola chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem 
leden nebo únor 2011 

 
 

Chov koní 
1) Všeobecný přehled (počty koní, plemen…), tvorba jmen koní, původy, chovatelské 

doklady, popis koní, výžehy, čipy, předvádění koní 
2) Plemena koní – základní rozdělení plemen, významná plemena koní – achaltekinský 

kůň, arabský kůň, anglický plnokrevník, plemena vzniklá na podkladě starošpanělské 
a staroitalské krve, plemena na pokladě A 1/1, chladnokrevná plemena, pony 

3) Krmení a ošetřování koní, ustájení koní, jezdecké a chovatelské potřeby 
+ Bonus – Chov koní v Evropě (významné státní hřebčíny a hřebčince) 
+ A k tomu prohlídka kladrubského hřebčína. 

 
Sportovní využití koní 

1) Historie jezdeckého a dostihového sportu – vznik jezdeckých soutěží a dostihů, 
vysoké jezdecké školy, jezdecké soutěže na olympijských hrách, první mistrovství 
světa v jezdeckých disciplínách, vybrané výsledky a rekordy 

2) Jezdecké soutěže – pravidla všeobecná a příslušných jezdeckých disciplín – drezura, 
skoky, všestrannost 

3) Jezdecké soutěže – pravidla spřežení, voltiže, všestrannosti, reiningu 
+ Bonus – Parforsní hony a koně Kinští 
+ A k tomu prohlídka stájí v Chlumci nad Cidlinou (koně pro pólo). 

 
Marketing a management v chovu koní a jezdectví 

1) Organizace jezdeckého sportu, dostihů a chovu koní v ČR + instituce, prodej nebo 
nákup koně – zásady a doklady při prodeji, smlouvy 

2) Ekonomika provozu chovatelského nebo jezdeckého střediska (roční náklady na koně, 
výnosy), organizace práce střediska, denní režim ve stáji. Agroturistika – výběr místa 
provozu střediska, nabídka služeb, provoz turistické jízdárny, získání zákazníků, 
udržení zákazníků. 

3) Reklama a propagace v chovu koní a jezdectví – placená a neplacená reklama, práce 
P.R. managera, hlasatele. Organizace závodů a různých akcí. 
+ Bonus – Koně v umění 
+ A k tomu prohlídka sportovního a agroturistického střediska v Kolesách. 

 
Termíny kurzů 
 
leden, pátek – neděle  
7. – 9. 1. – Chov koní 
21. – 23. 1. – Sportovní využití koní 
28. – 30. 1. – Marketing a management v chovu koní a jezdectví 
 
nebo únor, pátek – neděle 
4. – 6. 2. – Chov koní 
18. – 20. 2. – Sportovní využití koní 
25. – 27. 2. – Marketing a management v chovu koní a jezdectví 
začátky vždy v pátek v 10 hod. (pátek 10 – 17 hod., sobota 9 -  16 hod. a neděle 8 – 15 hod.) 



Místo výuky: Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 
Přednášející: Ing. Lenka Gotthardová, CSc. a hosté 
Kurzovné: 
Cena jednoho třídenního kurzu včetně exkurze je 980,- Kč. 
Stravování: 
Oběd (není v ceně kurzu) - možno objednat (pátek – školní jídelna cca 70,- Kč, sobota, neděle 
– restaurace do 100,- Kč, snídaně a večeře – individuálně)  
Ubytování (není v ceně kurzu): 
Ve škole v Kladrubech n. L. – 200,- Kč/osobu a noc 
 
 
Přihlášky zasílejte do 5. 1. (pro lednové kurzy) či do 25. 1. pro únorové kurzy na 
adresu: lenka.gotthardova@volny.cz nebo na L. Gotthardová, 533 14 Kladruby n. L. 91, další 
informace na telefonu 603 269 705.   
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Závazná přihláška: 
 
 

Jméno: ………………………………………………… rok narození: ………….. 
 
Adresa: ………………………………………………………………...…………. 
 
e-mail: …………………………………………mobilní telefon: ...…………….... 
 
Vaše dosavadní zkušenosti s koňmi:……………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
Zakroužkujte vybrané termíny kurzů: 
 
leden 
pátek – neděle  
7. – 9. 1. – Chov koní…………………………………………………… 980,- Kč 
21. – 23. 1. – Sportovní využití koní……………………………………. 980,- Kč 
28. – 30. 1. – Marketing a management v chovu koní a jezdectví…….... 980,- Kč 
 
nebo únor 
pátek – neděle 
4. – 6. 2. – Chov koní …………………………………………………… 980,- Kč 
18. – 20. 2. – Sportovní využití koní ……………………………………. 980,- Kč 
25. – 27. 2. – Marketing a management v chovu koní a jezdectví ……… 980,- Kč 
 
Celková částka za vybrané kurzy………………………………………..   ……….  
Platba na místě v hotovosti. 
Zvlášť na příslušném místě se bude platit stravování a ubytování. 
Závazně si objednávám oběd ve školní jídelně….., v restauraci ….. 
Závazně si objednávám přenocování ve škole…… 
 
 
 
Datum a místo……………………………….. Podpis……………………………… 
 
 
Přihlášky zasílejte do 5. 1. (pro lednové kurzy) či do 25. 1. pro únorové kurzy na 
adresu: lenka.gotthardova@volny.cz nebo na L. Gotthardová, 533 14 Kladruby n. L. 91, další 
informace na telefonu 603 269 705.   
 
 
 
 
 
 
 


