
Odborníkem přes kopytní péči jsem již posledních 35 let. Nejdřív jsem byl 
podkovář, od poloviny 80.let do roku 1982, než jsem se poprvé setkal s 
divokými koňmi v Nevadě. Od té doby jsem se stal „odborníkem na přirozenou 
kopytní péči“ - trimuji koně, aby mohli jít naboso nebo s vlastními botami na 
míru.
 

Jaime při práci

V roce 1992 jsem publikoval svou první knihu o mých zkušenostech s divokými 
koňmi - The Natural Horse: Lessons From The Wild a udělal jsem tak svůj  
první krok ve směru advokacie divokých koní. Od roku 2000 tato advokacie 
pokračuje jako část humanitární organizace - AANHCP. Více se můžete 
dozvědět na naší webové stránce: www.aanhcp.net.

Kopyta domestikovaných koní  v krizi...

Někteří odborníci v našem oboru věří, že 90% domestikovaných koní po celém světě 
nejsou klinicky zdraví. Škodlivé efekty domestikace na patologii jsou tíživé.
„122 milionů koní na celém světě, a ne více než pouhých 10% je klinicky zdravých. 

http://www.aanhcp.net/


Něco kolem 10% (12.2 milionů) je klinicky, kompletně a nepoužitelně zchromeno. 
Zbývajících 80 % (97.6 milionů) jsou zdravotně neuspokojiví, bolestiví, kulhající...a 
nemohli projít zdravotním testem.“ Americké podkovářské noviny, listopad 2000.

Kopyta divokého koně

Během  80. let jsem si začal uvědomovat důležitost  divokého koně v mé praxi. Vláda 
zahájila první veřejné adopce. Jeden z mých klientů adoptoval „klisnu mustanga“, čerstvě 
přivedenou. Byl jsem pozván se podívat na její kopyta jestli nepotřebujou upravit.
Byl jsem v úžasu, co jsem viděl. Toto nebyly kopyta, které by potřebovaly moji pomoc, ani 
nikoho jiného. Pevné jako skála, vybroušené perfektně, byly obraz zdraví a trvanlivosti - 
popravdě něco, co jsem ještě nikdy před tím neviděl. Pro mě to byl signál vstoupit do země 
divokých koní. Proč? Zjistit, jak je toto možné. Jestli to, co jsem viděl byla jen náhoda nebo 
ztělesnění toho, co příroda úmyslně vynalezla pro nohy Equus caballus. Hledal jsem pravdu 
v živoucím modelu pro kopytní péči. Svět domestikovaných koní si myslel, že to byly 
nekontrolovatelné a nepodložené názory - co je „přirozené“ pro koňská kopyta. Divoký kůň, 
věřím, nám nabídne definitivní odpovědi.

Litchfield, 1983



Úžasné kopyto mustanga vytvořené přírodou

Velká kotlina na západě, domov amerických divokých, volně se 
bohybujících koní

Krajina divokých koní, z archivu publikace Star Ridge, The Natural Horse (1992)

Osud mě přivedl do země divokých koní, odcházel jsem a zase se do tohoto světa vracel 
další čtyři roky. Jak jsem nashromáždil data, publikovaná v mém výzkumu v našich 
profesionálních novinách a lekcích na našich konferencích, získal jsedm jistotu, a jiní také, 
že divoký kůň je něco jiného než romantický duch západu k ochraňování. Nebo jen „levný 
kůň“ k adopci. Divocí koně a osli byli vzati jako učitelé přirozené cesty - pokud jen můžeme 
pokořit své ega a přijmout tuto zprávu. Napočátku, menšina tak udělala. Slyšel jsem běžně 
od svých klientů, „Jaime, já nechci nic „divokého“ na mém koni, včetně divokých kopyt.“ 
Na začátku 1982 jsem to pojmenoval „trim divokých koní“. Na konci 1982 jsem byl nucen 
povahou (lidskou, abych byl přesný) to změnit na „přirozený trim“ - přijatá přezdívka 
přetrvávající až dodnes.



Divoké vs. Domestikované:  je tam rozdíl!

Byl jsem požádán se s vámi podělit  o „rozdílu“ mezi kopyty viděnými v zemi divokých 
koní a  koní denně potkávanými, u domestikovaných. Nejdříve musím říct velmi neústupně, 
že je tam rozdíl. Ale tento rozdíl je asi nejlépe chápán podle toho, jak jsou kopyta ovlivněna 
v divočině, versus co se stane v typické situaci ustájení dnešního koně na „samotce“ (tj. 
Box).

Tato fotografie je použita na obalu mé první edice The Natural Horse. Zde vidíme typickou planinu 
pokrytou vulkanickými kameny (publikace Star Ridge)

V divočině, jsou kopyta tvarovaná proti drsnému, suchému prostředí. Naše Velká Kotlina je 
velmi podobná, bez pochyby druhově stará rodová vlast, ve které se vyvíjí rod Equus 
caballus. Není divu, že je tak plodnou pozůstalostí: je to perfektní spojení mezi zvířetem a 
životním prostředím. Kopyta jsou stlačená, položená na zem a tvarovaná energicky, atletické 
chování, které je vede 24/7 k pohybu jejich přirozeným instinktem. Neustálé hledání 
potravy, „cachtání“ ve vodě, rodinný život, rivality hřebců, útoky predátorů a tak dál, 
komplotuje ve formě síly lokomotivy, která „přínáší“ a zachovává letitou adaptaci kopyta.
Viděl jsem tuto formu vytvářející se ve Velké Kotlině. Bez ní by nepochybně nemohli 
přežít. Příroda netoleruje slabou parodii domácích kopyt tam v divočině.

Zde je jedno z mých prvních setkáních, dvě skupiny koní, které jsem poznal..šipkami jsou označeni 
alfa a beta hřebci. Zase si můžete všimnout skalnatého terénu. (Star Ridge publikace)



Tím, že jsem nebyl příliš nepříjmný, jen doufající, byl jsem schopen získat důvěru této 
skupiny, dovolili mi vmísit se mezi ně, zapojit se do jejich sociálního mechanismu 
příbuzenské dominance (nutné k přežití v jejich světě), a stěhovat se podél nich v jejich 
formacích. Během jedné návštěvy mi bylo dovoleno držet ve své ruce kopyto alfa hřebce - 
jasně mi to nabídl, když jsem naznačil svůj velký zájem, jako student kopyt divokých koní. 
Jsou tak inteligentní a ochotní.

V kontrastu civilizace... kopyta jsou stěží nějak opotřebená. Není možné, aby se kopyto 
podobalo velikostí, tvarem a proporcí- tak jak vidíme v divočině. A není divu. Život je 
kompletně odlišný, většina koní stojících kolem denně jednodušše čekajících na krmení-
spousty supervelkých obézních  koní s bohatými krmivy a chemickými aditivy, které nepatří 
do žádného jídelníčku žadného tvora. Pro zvíře stvořené k neustálému pohybu, právě 
nečinnost je „ďáblovo hřiště“. Nyní jsou koně  typicky drženi jako zvířata v klecích, stejně 
jako predátoři  v zoo.

Boxový život...nebo raději, vězeňský

Vidíme je okusovat  dveře jejich boxů, hodinařit, klkat, vidíme trvalé otoky nohou z 
opětovného napěchování zpět do boxu po hodinové jízdě. Bolest nohou a zad, kulhání, 
laminitidní proces to vše je na denním pořádku, věci, které v divočině nikdy nevidíme. Je to 
vše způsobeno námi lidmi.



Zelená pastva – vysoce riskantní prostředí
Všimněte si opačné populární domněnky, zelené pastviny bujné, bohaté na fruktany jsou 
skutečně vysoce riskantní prostředí kvůli zničující nemoci zvané schvácení, nebo 
laminitidu. V mé pevné víře nás divoký kůň může učit i o bezpečných pastvách pro naše 
domestikované koně.

Běžná charakteristika kopyta divokého koně

Nyní jsem již viděli čím je divoké kopyto tvarované, pojďme se tedy podívat blíže na jeho 
typické charakteristiky.

Nejdříve můžeme vidět jak má divoké kopyto relativně krátké kopytní pouzdro.

Relativně krátké kopytní pouzdro, délka špice je cca 6.5 – 7.5 cm

A že stěna roste rovně dolů v individuálním úhlu, bez sukní nebo oblouků



Všimněte si krásně rovné stěny ve špici

Kulatý záhyb ve stěně podél celé stěny nazývají odborníci přirozené péče o kopyta 
„mustang roll“, ukazuje běžné opotřebení pouzdra a jak „roll“ zabraňuje jakémukoliv 
odlamování stěny či epidermálnímu odtrhávání v průběhu pohybu. Prosím všimněte si 
následujícího bílého kopyta. Model divokého kopyta vyvrací mýtus mnoha majitelů koní o 
tom, že nepigmentovaná kopyta jsou předurčena být slabá a neschopna stejných výsledků 
jako pigmentovaná, tmavá kopyta.

 Příklad bílého kopyta a síla jeho „mustang rollu“

Zde je další ukázka těžce opracované vnější stěny - „mustang roll“



Konkávnost kopyta je impresivní
Zde je silné chodidlo, které chrání vnitřní citlivé dermální struktury, viditelné dole na 
průřezu kopytem. Všimněte si střelu, jemnější epidermální struktury, je chráněna vniřní částí 
stěny, zvanou rozpěrka..

Silná základna – chodidlo („sole“)



Významný je rozdíl mezi předními/zadními tvary kopyt a také pravá a levá strana jednoho 
kopyta jsou zrcadlově stejné.

Rozdílnost tvaru předních a zadního kopyta

Nakonec, neméně důležitý, atletický pohyb divokých kopyt - a musím říct, bez žádné 
ochrany jako jsou železné podkovy - pohybuje se po obtížném drsném terénu naprosto 
standardně.

Použijme „rozdíl“ divokého kopyta ku prospěchu kopyt koní 
domestikovaných

Domestikovaní koně, jak jsem se naučil, mohou benefitovat z živoucí lekce z divočiny - 
věděním jaký je „rozdíl“ mezi divokým a domestikovaným koněm a poté s tím něco udělat. 



Mnoho, co je vzaté za svatou pravdu se dotýká koňské nohy a tluče se s  Přirozenou Cestou, 
musí být ignorováno. Toto se dnes děje - velmi vítaná a vzrůstající pozornost „přirozené 
péči“, tato revoluce dostává své místo ve světě domestikovaných koní. Desítky tísíců našich 
koní celosvětově byli brání do paradigmatu „přírozenost je nejlepší“, kde kořeny nalezneme 
uvnitř modelu divokého koně zde dnes prezentovaného.

Nakonec, kopyto divokého koně je to co je a co sama příroda stvořila již na začátku. 
Prozkoumal jsem jich tisíce, všechny v BLM koralech a padocích. A tam v jejich čisté formě 
je to krásný pohled k vidění. Vrátím-li se do naší domestikované říše, se všemi těmi 
problémy a temnotou, „lekce z divočiny“ jsou vítaným odkladem pro lidskou duši, nádech 
čerstvého vzduchu pro nás, kdo s tímto denně bojujeme. Od jejich bratří se máme mnoho co 
učit.

Dole je pár běžně viděných problémových domácích kopyt. Odborníci na přirozený trim 
přemění takovéto kopyta do zdravého, přírozeného tvaru a plně funkčních kopyt za použití 
modelu divokého koně.

Kopyto č.1 před úpravami

Kopyto č. 1 po úpravách



Kopyto č. 2 před

Kopyto č. 2 po úpravách


