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Úvod 

Čtenář by se měl dozvědět, čím se ve vaší práci zabýváte, co bylo úkolem, jaké bylo zadání 

a uvést postup při vypracovávání. Můžete psát i o tom, co vás k této práci vedlo.  

Jaké byly komplikace, nebo čeho jste se dopátrali, si nechte až pro psaní samotného závěru 

práce. Strany s úvodem nejsou vůbec komplikované. Rozsah je většinou na jednu polovinu až 

na dvě strany (A4) zahrnující klasický nadpis: „Úvod“, za kterým následují odstavce s textem. 
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1 Teoretická část (14 b.) 

Koně jsou odjakživa býložravci a tomu odpovídá i stavba chrupu. V průběhu fylogenetického 

vývoje vznikly jako deriváty kůže. Jejich zuby jsou určeny pro zachycení potravy a jejímu 

následnému zpracování v dutině ústní (drcení a rozmělňování). Jsou vytvořeny tak, aby se 

vypořádaly s kořínky, stonky, listy a trávou.  

Typ zubů u koní je semihypselodontní, to znamená, že mají omezenou růstovou periodu, ale 

prodlouženou dobu prořezávání. Viditelná je pouze malá část korunky a zbytek (rezervní 

korunka a kořen) jsou schovány v dásni. Se stárnutím zvířete se zub postupně vysunuje 

a pravidelně obrušuje (2-4 mm ročně). Jakmile dojde k obroušení korunky stoliček, řezáků nebo 

zubů třenových, z lůžka vyrůstá nová. Zuby obecně rostou a vyvíjí se zhruba do 5. až 6. měsíce 

stáří koně.  

Dolní zuby jsou uloženy v dolní čelisti a horní v horní čelisti a kosti řezákové. 

 

Obrázek 1: Koňská lebka 

 

Zdroj: převzato z www.equichannel.cz [1]  
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1.1 Růst jednotlivých zubů (12 b.) 

 

 

 

 

Zdroj: převzato z www.equichannel.cz [1] 

 

Zdroj: převzato z www.equichannel.cz [1] 

 

 

 

Zdroj: převzato z www.equichannel.cz [1] 

  

Tabulka 1: Prořezávání jednotlivých zubů 

Zub  Věk prořezávání Zub  Věk prořezávání 

Mléčné řezáky 

i1 narození 
Mléčné 

premoláry 
p2 narození první dny 

i2 první dny 3–8 (přední stoličky) p3 narození první dny 

i3 týdnů 5–9 měsíců   p4 narození první dny 

Trvalé řezáky 

I1 2,5–3 roky Trvalé premoláry P1 5–6 m (vlčí zub) 

I2 3,5–4 roky   P2 2,5–3 roky 

I3 4,5–5 roků   P3 2,5–3 roky 

Mléčné špičáky c 
(nemusejí se vždy 

prořezat) 

  
P4 3,5–4 roky 

Trvalé špičáky C 4,5–5 roků Moláry (zadní) M1 6–14 měsíců 

   pouze trvalé M2 2,5–3 roky (2,0–2,5 roku) 
Zdroj: O koňském chrupu [2] 

  

  
M3 3,5–4 roky 

Tabulka 2: Zubní vzorec klisny 

mléčný chrup  trvalý chrup 

i c p I C P M 

3 0 3 3 0 3 3 

3 0 3 3 0 3 3 

Tabulka 3: Zubní vzorec hřebce, valacha 

mléčný chrup  trvalý chrup 

i c p I C P M 

3 1 3 3 1 3 3 

3 1 3 3 1 3 3 

Obrázek 2: Umístění jednotlivých zubů 
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1.2 Stavba zubu 

Jak už jsem zmínila, kůň je býložravec. A musí být schopen zpracovat objemnou stravu tak aby 

se mu zuby rychle neobrousily, protože krmením tráví poměrně dlouhou dobu svého života. 

Zub je pevně ukotven ve vazivovém pouzdře v dásni. 

Sklovina (E): Bělavě modrá tkáň, která částečně pokrývá zub ve vnějších a vnitřních 

strukturách, kde tvoří záhyby (kromě třecích ploch). Zajišťuje tvrdost a odolnost zubu. Má 

vysoký obsah minerálních látek (96%-98%). Bohužel není elastická, a proto jednoduše praská. 

Proto je obklopena dentinem a cementem, aby vydržela na ní vyvíjené nátlaky. 

Zdroj: vlastní 

Zubovina (Dentin): Tvoří většinu zubu a je produkován odontoblasty. Z většiny se skládá 

z anorganických látek. Má žlutobílou barvu a obklopuje dřeňový kanálek. Je tvrdší než kost, 

ale zároveň je i elastická a tvoří tak většinu zubu. Skládá se z 70%minerálií, 30%organických 

látek a vody. Zubovina společně s dřeňovým kanálkem vytváří pulpo-dentinální komplex. 

Sekundární dentin se ukládá na povrch dřeňového kanálku a tím braní jeho otevření.   

Dřeň (Pulpa): Je síť bohatě inervované řídké pojivové tkáně, která obsahuje nervová 

zakončení, artérie, žíly, lymfatické cévy, fibroblasty a odontoblasty (produkují dentin). Nachází 

se v dřeňové dutině. Její funkce je senzorická, reparativní a ochranná. Dřeňová dutina končí 

Obrázek 3: Králíček hnědý 
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Obrázek 5: Okluzní plocha stoliček 

zhruba v úrovni okraje dásně. Se stárnutím zubu se dřeňová dutina redukuje a postupně 

vyplňuje dentinem, aby nedošlo k jejímu otevření následkem opotřebování.  

Cement (Cementum): Dentální tkáň s mechanickými vlastnosti a podobající se vzhledem kosti 

(krémově žlutá barva).  

 

 

 

C - zubní cement 

D - dentin 

S - sklovina 

KK - kořenový kanál 

Zdroj: převzato z www.equichannel.cz [1] 

 

Zdroj: převzato z www.equichannel.cz [1]  

Obrázek 4: Vnitřní struktura 
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1.3 Nejčastější onemocnění chrupu 

Onemocnění chrupu způsobují různí činitelé. Problémy mohou být dané geneticky, může to být 

nezodpovědnost majitele (chovatele) nebo jsou způsobeny během života různými úrazy. 

Bohužel v dnešní době občas zasahujeme do přírodních pochodů více než bychom měli/chtěli. 

Konkrétně jde o to, že někteří koně jsou chování většinu svého života v boxu, kde mu nejsou 

zajištěny dostatečné podněty pro to, aby kousal a tím si přirozeně obrušoval plochy zubů. Zuby 

jsou tedy přerostlé a navazuje na to spousta dalších komplikací a problémů. V lepším případě 

je kůň na pastvině, ale může se stát, že ani zde nebude mít podněty nebo krmivo co by mohl 

kousat. 

Nejčastějšími problémy jsou: předkus/podkus, háky, rampy, přerostlé ostré hrany, různá 

zvlnění/schody, vadné skusy a vlčí zuby. 

1.3.1 Předkus/podkus (12 b.) 

Jiným názvem i tzv. papouščí huba. Tato vada může být genetická nebo následkem nějakého 

poranění v době rychlého růstu hříběte. Přesné příčiny nejsou doteď známy. Objevuje se během 

1. - 6. měsíce života. Jedná se o přesáhnutí hrany vpřed spodních nebo horních řezáků. 

V lehčích případech se horní a spodní řezáky dotýkají, ale nepřiléhají na sebe. V horším případě 

se řezáky nikdy nepotkají. Kůň tedy nemůže přirozeně kousat. V důsledku toho se zuby 

neobrušují a dochází k odmítání udidla.  

1.3.2 Terapie předkusu/podkusu 

Pro úspěšnou terapii je důležitý časový průběh ortodontní léčby a aktivní spolupráce pacienta. 

To znamená začít problém řešit hned po zjištění, nejlépe ještě v době chrupu mléčného. 

Možností jsou speciální snímatelné aparatury. Jednou z možností jsou destičky z umělé hmoty, 

které se často označují jako zubní strojky. Pro správný účel se musí nosit minimálně 14 hodin 

denně (při různých aktivitách a kousání potravy se ale mohou vyjmout). V destičkách jsou 

zabudované šrouby sloužící k roztáhnutí čelisti. Integrované spony zabraňují nechtěnému 

pohybu příslušných zubů a zajišťují fixaci destiček. Mají podobný vzhled jako u nás lidí 

klasická rovnátka. Existuje jich několik druhů a možností. 

1.3.3 Háky 

Nacházejí se po delší době u každého koně. Při rychlém řešení nezpůsobují závažné problémy. 

Příznakem háků může být házení hlavou při ježdění, neschopnost přilnutí, poraněný jazyk a 

dásně, žvancování, dušení, vyplazování jazyka a pomalejší příjem potravy. Háky jsou běžným 
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následkem podkusu/předkusu řezáků nebo vznikají při vychýlení stoliček. Tvoří se v místech, 

kde zuby nemají protilehlého partnera a tím pádem se přirozeně neobrušují. Mohou znemožnit 

pohyb mandibuly dopředu, dozadu a do strany. Většinou u prvních premolárů (třenových zubů). 

[2] 

Zdroje uveďte za odstavec do hranaté závorky, podrobnosti o zdroji uveďte na konci práce. 

1.4 Prevence 

Mezi velký podíl prevence patří podáváni vhodného krmiva několikrát denně. Vhodné krmivo 

by samozřejmě kromě vyváženého množství živin a tak dále, mělo obsahovat podstatně velký 

objem hrubé vlákniny. Zuby se totiž přirozeně lépe obrušují při kousání tvrdších stonku rostlin, 

větviček nebo tužšího sena. Pro zdravého koně (pokud nemá potíže související s měkčí stravou) 

tedy nejsou úplně vhodné různé směsi zalévané vodou, která má za účel krmivo změkčit. Pokud 

ale ovšem to nejde jinak a kůň dostává spíše krmiva měkčího charakteru, poskytnout aspoň ve 

výběhu seno během dne. 

1.5 Standardní ošetření chrupu 

1.5.1 Zásady ošetření 

Ošetření by měl provádět v první řadě veterinář. Během ošetření ví, co dělá a případně může zaznamenat 

jiné závadné nálezy a následně je řešit. Při nezávadné genetice hříběte, životu bez úrazů a dalších 

komplikací se provádí jedna běžná úprava a to je zkracování či broušení přerostlých zubů. Broušení se 

provádí rašplí nebo elektrickou bruskou. Rozhodně je lepší pro ošetření bruska elektrická. Má různě 

dlouhé nástavce, takže dosáhne v podstatě kamkoliv. Dalším plusem je, že na rozdíl od rašple nedochází 

ke zranění měkkých struktur uvnitř huby, protože kolem kotouče na konci násady je speciální ohraničení 

aby bruska neřízla jinam než na zub. Praktickou věcí je i to, že to není tolik náročné jako u pohybování 

s rašplí. Jednoduše řečeno, rašple se nedostane kvalitně všude tak jako bruska. Samozřejmě to ale 

proveditelné jen s rašplí je. Rašple má také různé tvary a velikosti. 

U broušení je ale velmi důležité dát si pozor na termický zánět dřeně zubu. K zánětu dochází v případech 

dlouhého setrvání brusky na jednom zubu, (déle než 2 vteřiny) kdy se zub obrousí až na dřeňový kanálek, 

který se otevře. Proto je doporučeno v hubě brousit s rozmyslem a plynule. Také je dobré vědět, že 

broušení se věnuje pouze ostrým hranám zubu. Pouze v konkrétních případech s indikací se brousí 

i okluzní plocha zubu. 

  



13 

2 Praktická část 

Při tvorbě této části je možné využít tabulek a grafů. Vyplatí se využít tabulkový editor Excel, 

kde se s daty pohodlně pracuje. Všechny tabulky a grafy by měly mít nad sebou i pod sebou 

příslušný popisek.  

 

 

Případ desetiletého valacha, který je využíván pro rekreační ježdění. Valach je pře den ve 

výběhu a na noc je v boxu. Krmen je 1x denně jádrem, po zbytek dne má v omezeném množství 

k dispozici seno na výběhu a ráno v boxu. Ve věku pěti let mu byly odstraněny vlčí zuby. 

2.1 Anamnéza 

Veterinář byl přivolán na základě stížnosti majitele na chování koně. Kůň nedožíral celou dávku 

svého jádra, viditelně snížil příjem sena na pastvině a kousky krmiva mu padaly z huby. Dále, 

si majitel stěžoval na horší jezditelnost koně. Valach házel hlavou a občas ji měl nakřivo. 

Majitele napadlo, oč se může jednat. Při pokusu majitele zkontrolovat dutinu ústní se ale valach 

nenechal a odmítal spolupráci.  

2.2 Diagnostika a diagnóza 

Pro důkladnou diagnostiku bylo třeba koně sledovat, byl neochotný spolupracovat. Na poslech 

srdce byl kůň naprosto v pořádku (37 úderů/1minuta). Pro nitrožilní sedaci byl použit 

Detomidin v objemu 2ml. Po aplikaci sedativa bylo nutné zhruba 3 minuty počkat, až sedativa 

zapůsobí. Následně se huba alespoň 2x vypláchla vodou z velké stříkačky. Poté se 

zkontrolovaly řezáky. Ty nevykazovaly žádný závažný problém. Koni nasadilo spekulum, 

podepřela se mu hlava a provedla se důkladná palpace a adspekce všech zubů. Kůň měl 

viditelné krvácející rány po stranách tváře. Po detailní prohlídce s pomocí zrcátka se zjistilo, že 

kůň měl v hubě „pouze“ háky na předních premolárech a přerostlé hrany horních i dolních 

stoliček, které zraňovaly tváře. Ostrým hranám i hákům odpovídají i zmíněné příznaky. 

2.3 Terapie 

Elektrickou bruskou se zbrousily přerostlé ostré hrany i s háky a současně se i zabrousily ostatní 

lehce přerostlé zuby, které ale nebyly původcem příznaků. Po zákroku se huba ještě vypláchla 

vodou k odstranění zubního prachu. K výplachu je možné přidat menší množství dezinfekce 

z důvodu přítomných ranek.  
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2.4 Následná péče a prevence 

Po sedaci bylo nutné udržet koně 3 hodiny bez žrádla, pití a omezit pohyb zavřením v boxu. 

Byl totiž otupen polykací reflex a zvíře by se tak mohlo udusit. Dále by bylo vhodné koni 

poskytnout více sena na výběhu nebo ho umístit na výběh, kde se vyskytují nejedovaté stromy, 

aby tak mohl ukousávat větvičky a tím se zuby přirozeně brousily. Nebo na výběh kde se 

vyskytuje více trávy a poživatelných rostlin. 

Majitelce bylo doporučeno kontrolu veterinářem 2x do roka. Bylo totiž přiznáno, že přes rok se 

valachovi zuby neošetřovaly. 

2.5 Náklady 

V této kapitole uvedu náklady na léčení pacienta. 

Tabulka 4: Náklady na léčbu 

Zdroj: vlastní výpočet 

  

Léčiva Zbroušení Cesta Vyšetření Celkem 

Detomidin         

350 Kč  1 000,50 Kč 200 Kč 100 Kč 1 650 Kč 
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Následující tabulku uvádím z důvodu zarovnání čísel v tabulce. Snažte se, aby všechny tabulky 

byly stejně široké, ideálně na šíři stránky. Pokud je to možné, vyhněte se rozdělení textu do více 

řádků v buňce. Také výpočty, které uvádíte v tabulkách, je do tabulek nevhodné dávat. Jedná 

se o odbornou práci, kde nás zajímají výsledky. Výpočty se dávají do příloh. 

 

Tabulka 5: Příjmy a výdaje 

Výdaje Kč Příjmy Kč 

Daň z pozemku 4 272 Prodej cibule 468 000 

Daň z budovy  968 Prodej mrkve 900 000 

Výdaje na mrkev 154 201 Prodej hrachu  120 000 

Výdaje na cibuli 260 265 Prodej brambor 720 000 

Výdaje na brambory 159 510 Úvěr  1 000 000  

Výdaje na hrách  296 801 Osobní vklad  200 000 

Traktor Zetor 70 000   

Údržba  70 000   

Bedýnky 25 000   

Nájem pozemků 20 000   

Nemovitosti  25 000   

Pronájem strojů 18 000   

Osobní spotřeba 200 000   

Odměna pánovi s koněm 55 000   

Povinné ručení 2250   

Úroky 10 320   

Celkem 1 759 971  3 408 000 

Zdroj: vlastní výpočet 

Nejjednodušším způsobem zarovnání čísel vyjadřujících hodnotu měny je zarovnání doprava. 

Další možností je zarovnání na tabulátor s desetinnou čárkou. Pokud je tabulek více a 

potřebujeme v nich uvést například výsledky výpočtů, je hezké importovat tabulky z Excelu, 

kde se data krásně zarovnávají a oddělují tisíce. 

Pokud budete psát k číslům znak Kč, respektujte prosím oficiální zkratku měny a pište velké 

K a malé č – tedy Kč. Je ostudou, když Češi neumějí napsat ani zkratku své měny. 
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Obrázek 6: Králičí rodinka 

 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka 6: Výdaje 

Výdaje Kč Příjmy Kč 

Daň z pozemku 4 272 Prodej cibule 468 000 

Daň z budovy  968 Prodej mrkve 900 000 

Výdaje na mrkev 154 201 Prodej hrachu  120 000 

Výdaje na cibuli 260 265 Prodej brambor 720 000 

Výdaje na brambory 159 510 Úvěr  1 000 000  

Výdaje na hrách  296 801 Osobní vklad  200 000 

Traktor Zetor 70 000   

Údržba  70 000   

Celkem 1 759 971  3 408 000 

Zdroj: vlastní 
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3 Závěr 

Závěr je tou nejdůležitější částí vaší práce. Mělo by zde být uvedeno, jakých výsledků jste se 

dopátrali a můžete i zdůvodnit vlastními názory vaše výsledné hodnoty. Další věcí, kterou zde 

můžete zmínit, je: „k čemu nám tato práce posloužila“, „proč jsme se daným tématem 

zabývali“, „pro koho by mohla být přínosem informací“. Rozsah závěru obvykle vyjde na půl 

strany (A4) i více. 
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