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1. ÚVOD 

 

   Téma bakalářské práce „Hiporehabilitace“ jsem si vybrala na základě svého zájmu o 

využití koně k terapeutickým účelům v péči o osoby se zdravotním postižením. Cílem 

bakalářské práce je představit problematiku hiporehabilitace a věnovat se metodice u 

nejčastějších diagnóz a poukázat na její dopady v praxi u vybraných osob. 

 

   Bakalářská práce se člení do dvou kapitol. Obsahem první kapitoly ,,Teoretická část,, je 

vymezení pojmu hiporehabilitace, hiporterapie, pedagogicko-psychologické ježdění a sport 

handicapovaných, dále zmíněna historie oboru a podmínky k realizaci hiporehabilitace. Ve 

druhé kapitole ,,Praktická část,, jsem se zaměřila zejména na zpracování metodických 

postupů u nejčastějších diagnóz. Odborná literatura téma metodiky opomíjí a právě proto 

jsem věnovala tolik pozornosti této problematice. Jakožto empirickou metodu jsem zvolila 

kazuistiky. Vybrané kazuistiky dokumentují průběh a výsledek terapie. S některými klienty 

jsem spolupracovala déle než 5 let. Dále jsem v kapitole vypracovala adresář významných 

organizací zabývajících se hiporehabilitací a podrobněji popsala činnost vybraných pražských 

organizací, AKTIVITA o.s., TJ ORION, PL Bohnice, kde jsem stážovala. 
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2.TEORETICKÁ ČÁST 

2.1.VYMEZENÍ POJMU 

2.1.1. HIPOREHABILITACE 

 
     Hiporehabilitace je komplexní terapie. Spojuje v sobě prvky fyzioterapie, psychoterapie, 

socioterapie, přičemž pořadí je dáno sledovaným cílem.  

Pro svou komplexnost je určená pro širokou škálu klientů s fyzickými, psychickými či 

výchovnými problémy, z čehož vychází rozdělení do jednotlivých forem s odlišnými cíli 

a metodikami. 

     Hiporehabilitace je cílená terapie, středem zájmu je vždy klient a jeho problém. Kůň není 

účel, nýbrž prostředek v rukou terapeuta, a plně se podřizuje potřebám metodiky terapie.  

Hiporehabilitace má tři samostatné formy:  

• hipoterapie, 

• pedagogicko-psychologické ježdění, 

• sportovní a rekreační ježdění handicapovaných. 

2.1.2. HIPOTERAPIE 

     Jedná se o speciální formu fyzioterapie prostřednictvím koně, kde je pacient z hlediska 

ovládání zvířete naprosto pasivní. Podstatou léčebného působení je využít přirozeného 

pohybu koně s jeho typickým mechanismem chůze jako motorického vzoru, kterému se 

pacient přizpůsobuje. Dochází v podstatě k souladu pohybu koně a jezdce.  

     „Pomocí senzomotorických impulzů ze hřbetu koně se cíleně působí na klienty s poruchou 

hybnosti nebo poruchou držení těla. Hipoterapie je významnou složkou komplexní léčby 

klientů neurologie, ortopedie a interního lékařství. Hipoterapie je individuální terapie. Klient 

je indikován a v průběhu léčby pravidelně kontrolován příslušným odborným lékařem.“1 Při 

                                                 
1   viz.  Hiporehabilitační středisko Bohnice [online], [cit. 2007 -

06 -11].  Dostupné na: http://members.tripod.com/cshipo/index.html 
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vlastní terapii klient leží nebo sedí na vedeném koni a je korigován vyškoleným 

fyzioterapeutem. Koně vede zkušený hipolog.  

     Hipoterapie je metodicky náročná a vysoce riziková terapie. Neodborně prováděná vede k 

tvorbě a fixaci patologické hybnosti. Každá chyba negativně ovlivní léčebný efekt. Protože 

léčebným prvkem jsou hybné impulzy koňského hřbetu, je nezbytnou nutností dobrý 

zdravotní stav koní a jejich vysoká profesionalita. Ze strany fyzicky handicapovaných klientů 

jsou koně staticky zatěžováni mimo těžiště trvalým tlakem spastických dolních končetin nebo 

naopak enormní nestabilitou klientů.  

 

2.1.3. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ JEŽDĚNÍ  

     Jedná se o psychoterapii a socioterapii prostřednictvím koně. Ježdění koriguje psychické a 

fyzické symptomy vyvolané duševními chorobami. Kůň svou přirozenou autoritou a reakcemi 

vyprovokuje emocionální a psychické pochody vedoucí k částečné nebo úplné nápravě 

symptomů: narušený vztah k lidem, ztráta identity, úzkost, agrese, snížené nebo nezdravě 

zvýšené sebevědomí, sociální maladaptace, závislost na alkoholu a drogách. Kůň je využíván 

i jako resocializační prvek. „Kůň koriguje psychické a fyzické příznaky vyvolané duševní 

chorobou, poruchy chování dětí a adolescentů, slouží při výuce osob s mentálním postižením. 

Terapie je skupinová. Vyžaduje-li to stav klienta, je přístup individuální. Jako terapeutický 

prvek slouží stáj se svými specifickými zákony, kůň se svými identickými a naprosto 

nefalšovanými reakcemi, interakce terapeut-kůň-klient, klient-kůň-klient. Klienti plní 

samostatné úkoly dané terapeutem, a to ve stáji, v jízdárně, v sedle nebo mimo sedlo koně. 

Pedagogicko-psychologické ježdění provádí odborník, zabývající se příslušnou problematikou 

klienta ve spolupráci s hipologem, eventuelně s pomocníky u zvlášť složitých případů, kde by 

mohlo dojít ke zranění klientů.“2  

     Metodika při pedagogicko-psychologickém ježdění je velice pestrá. Řídí se cílem terapie, 

fyzickými a psychickými předpoklady klientů, které jsou značně rozdílné. Velký důraz je 

kladen především na navázání kontaktu klientů s koňmi a na práci ve stáji. Kůň je klienty 

pozorován, hlazen, ošetřován, sedlán, klienti na koni cvičí, hrají hry, soutěží, jezdí v terénu. 

Vyžaduje se maximální samostatnost a spolupráce klientů při plnění úkolů.  

                                                 
2  KULICHOVÁ J. . a kol.: Hiporehabilitace. str. 7 
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     Při pedagogicko-psychologickém ježdění mohou být využiti koně, kteří z různých důvodů 

neobstojí při fyzioterapii. Nejedná se o důvody zdravotní, i zde platí, že kůň musí být v tako-

vém zdravotním stavu, aby jeho využívání nečinilo koni stres. „Při psychoterapii je kůň 

klientům vybírán podle typu CNS (flegmatičtí dobráci nám ne vždy dovolí splnit cíl terapie). 

Terapeut potřebuje pro své klienty koně, kteří odlišným způsobem řeší neobvyklé situace, tzn. 

apatické či hyperaktivní chování klientů, větší pohyb osob ve stáji i v přímém kontaktu s 

nimi, nadměrný hluk, nečekané prudké pohyby, pohyb předmětů, agresi či kladné emoce 

klientů atd. Vedle značného psychického zatížení není kůň ušetřen ani zatížení fyzickému, 

jako je značná hmotnost dospělých klientů, strnulý sed úzkostných osob nebo naopak labilní a 

značně neklidný sed klientů euforických.“3  

 

2.1.4. SPORT HANDICAPOVANÝCH 

     Na rozdíl od ostatních metod je tato založena na aktivním ovládnutí koně. „Pacient 

s ohledem na svůj handicap za použití speciálních pomůcek či změněné techniky jízdy se učí 

jezdit na koni a eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží. Ježdění se tak může omezit na 

ježdění rekreační nebo naopak vyvrcholí účastí handicapovaných sportovců na jim určených 

jezdeckých soutěžích. Handicapovaný jezdec pod dohledem vyškoleného cvičitele jezdectví 

absolvuje některou z jezdeckých disciplin v míře, kterou mu dovoluje jeho fyzické či 

smyslové postižení. Zásadou je, že se jezdcův původní zdravotní stav nesmí zhoršit (sportu 

předchází hipoterapie).“4 Proto výcvik musí respektovat možnosti jezdce a při každé 

nejasnosti je nutná konzultace s fyzioterapeutem. V případě zhoršení zdravotního stavu se 

jezdec vrací zpět k hipoterapii.  

     Pro handicapované jezdce lze využít každého sportovního nebo provozního koně, který je 

svou povahou klidný a kvalitně přiježděný5 zdravým jezdcem. Nepřijatelné jsou dva extrémy. 

Přílišná chuť koně jít kupředu nebo lenivost koně. Co se z hlediska jezdce zdravého může 

                                                 
3  viz.  Hiporehabilitační středisko Bohnice [online], [cit. 2007 -06 -11].  Dostupné na: 
http://members.tripod.com/cshipo/index.html 
4   KULICHOVÁ J. : a kol.: Hiporehabilitace. str. 9 
5 Kůň zařazený do hiporehabilitace musí být pravidelně přiježďován zkušeným jezdcem. Přiježďování 
koně spočívá v tom, že s ním jezdec cíleně pracuje v kroku, klusu,ve cvalu a upevňuje v koni ochotu 
spolupracovat a být vnímavý na jezdcovi pobídky. U koně se tím sníží riziko vzniku zlozvyků a odmítání 
poslušnosti. 
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zdát zvládnutelné, neplatí pro jezdce handicapovaného. Handicapovaný jezdec nemůže být na 

koni stejně aktivní (schopnost reagovat a pobízet) jako jezdec zdravý.  

     Buď schází svalová síla nebo je narušena koordinace pohybu, což aktivní ovládání koně 

znesnadňuje.   

 

2.2.HISTORIE 

     První zmínky o terapeutickém použití koně pocházejí od jihoamerických indiánů, kteří 

nechávali své druhy v bezvědomí viset příčně přes hřbet koně a nechali klusat. V podstatě 

rytmické nárazy na hrudní koš měly týž účinek jako resuscitace. 

     V období konce 19. století dokonce začala vznikat cvičebná nářadí ve tvaru koně se 

sedlem, která sloužila k provádění mechanické zdravotní gymnastiky. Po 1. světové válce 

používali koně k  rehabilitaci válečných ortopedických zranění. 

     V letech 1950-1960 se rozšířila hipoterapie jako metoda volby pro postižené epidemií 

poliomeylitis anterior acuta. V této době byla pro ně velkým povzbuzením paní Liz Hartel, 

částečně ochrnutá na obě nohy, která vyhrála na olympijských hrách v Helsinkách stříbrnou 

medaili v drezůře. 

     Začátkem 60. let začínají vznikat ve Velké Británii organizace zabývající se hipoterapií. 

K podobnému vývoji dochází i v Německu, kde na klinikách vznikají ojedinělá centra 

hipoterapie. V roce 1970 je pak založeno Kuratorium für Therapeutisches Reiten. Prakticky 

v celé Evropě je vývoj podobný. Tento trend se poměrně brzy rozšířil i do USA. Hipoterapie 

začala být v jednotlivých zemích postupně lékařsky kontrolována a jezdečtí instruktoři 

pracovali pod lékařským dozorem. V mnoha případech byli koně používáni pouze 

k terapeutickým účelům a jezdci prováděli korekční cvičení ve speciálních polohách. 

     První mezinárodní kongres se konal v Paříži v roce 1972, další pak ve Švýcarsku, Velké 

Británii. V roce 1985 byla na kongresu v Miláně založena 1. mezinárodní organizace, jejíž 

současný název je The Federation of Riding for the Disabled Internationa - FRDI. Cílem je 

stále více a více profesionalizovat  práci hipoterapeuta. 

     V roce 1995 měla asociace k třem desítkám členů, mezi nimi i naši národní společnost. 

Ježdění lidí s postižením se různí od země k zemi. Ve Střední Evropě je pojímáno především 

jako lékařská metoda se speciálně vyškoleným týmem léčícím pacienta, který používá koně 
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jako součást nemocniční výbavy. Naopak v Holandsku lékařské a rekreační stránky splynuly, 

fyzioterapeut a trénovaný jezdecký instruktor těsně spolupracují.(KULICHOVÁ, J.a kol. 

Hiporehabilitace. 1995. ) 
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2.3. REALIZACE HIPOREHABILITACE V PRAXI 

2.3.1. ZÁKLADNÍ MODELY ORGANIZACÍ  

     V praxi existují 3 základní modely organizací, zabývající se léčebným ježděním na koni. 

Hipoterapeutické organizace 

     Koně jsou využíváni pouze pro hiporehabilitaci. „Ta probíhá pod lékařským dohledem a 

koně jsou ošetřováni a připravováni fyzioterapeuty, kteří mají amatérskou jezdeckou licenci, 

nebo je připravují jezdečtí cvičitelé. Koně nejsou využíváni k práci se zdravými jezdci, ale 

někdy jsou poskytovány klasické jezdecké hodiny postiženým. Nedochází zde proto 

k integraci, což je hlavní nevýhoda. Je to model vhodný pro relativně uzavřená a oborově 

specializovaná zařízení, jakými jsou třeba léčebny. Jsou financovány zdravotní pojišťovnou, 

z nadací, sponzory apod.“6 

Integrační zařízení 

     Zařízení, které se nesoustřeďuje pouze na hiporehabilitaci u zdravotně handicapovaných, 

ale je i zpřístupněno zdravým lidem formou jezdeckého klubu či oddílu. Vytváří se tak 

neformální prostředí pro integraci. Financovány jsou jednak ze státních dotací, sponzorských 

darů, ale jsou schopni i částečně si na sebe vydělat. 

Sportovní oddíly 

     Kromě jezdectví se snaží nalézt a provozovat i jiné sporty vhodné pro tělesně postižené, 

čímž se odlišují od ostatních modelů. 

 

                                                 
6 viz.  Hiporehabilitační středisko Bohnice [online], 

[cit. 2007 -06 -11].  Dostupné na: http://members.tripod.com/cshipo/index.html 
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2.3.2. REALIZACE HIPOREHABILITACE V PRAXI 

Zmapování klientely  

     Učiní-li se rozhodnutí o zahájení provozu, musí se udělat tzv. průzkum trhu. Ověřit si, zda 

v okolí bude klientela a v jakém složení (neurologie, ortopedie, psychiatrie, pedagogika 

apod.). Vzhledem k finančním možnostem klientů jsou pro realizaci hipoterapie příznivější 

lokality s větší koncentrací zdravotně oslabených osob -města, lázně, ústavy atd. Stáje mimo 

dosah městské dopravy nejsou pro klienty atraktivní. Na toto riziko je potřeba myslet v méně 

zabydlených oblastech.  

Tvorba zázemí  

     Při budování areálu nebo úpravě již stávajícího se musí myslet na potřeby klientů a te-

rapeutů. Pokud má klient handicap, který mu nedovoluje přijít na hipoterapii pěšky, je 

nezbytné zajistit komunikace průjezdné až ke stáji v každém ročním období a za každého 

počasí. Součástí areálu musí být rampa, sociální zařízení a teplá místnost na převlečení a 

odpočinek.  

     Podmínky pro svou práci potřebují i terapeuti, a to velmi různorodé. Metodika terapie vy-

žaduje podle sledovaného cíle venkovní jízdárnu, krytou halu, rovný terén, členitý terén. Co 

se týče kryté haly, ta je přeceňována i podceňována zároveň. Hala každopádně potřebná je, ale 

je chybou se domnívat, že hipoterapie se musí provádět pouze v ní (tento zavádějící názor 

pronikl do ČR ze zahraničí). Koně i děti tak díky nedostatku akustických a vizuálních podnětů 

ztrácejí v hale koncentraci a nudí se. Na překážku je i neustálé točení na malém většinou 

kruhovém prostoru, které brání symetrickému zapojování svalstva. Existuje pouze jeden, ale 

rozhodující důvod, proč budovat halu. Tím je nezávislost na počasí, což zajišťuje tolik důle-

žitou kontinuitu terapie.  

Tvorba týmu  

     Hipoterapie je týmová práce vyškolených odborníků. Než si sedne klient na koně, musí ho 

nejdříve vidět lékař. Vyloučí kontraindikace a vypracuje plán léčby, podle které se řídí 

fyzioterapeut, který se klienta při hipoterapii ujímá. Fyzioterapeut nemusí být nutně za-

městnanec stáje, ale při hipoterapii nesmí nikdy chybět. 
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     Za kvalitu a výcvik koní ručí další člen týmu - trenér koně. Při vlastní hipoterapii koně 

vede nebo zajistí vedení koně zkušenou dospělou osobou. 

     Bezpečnost klientů pomáhají zajistit pomocníci. U nich na profesi nezáleží, důležitý je 

vztah k handicapovaným osobám. Spolupracují pod vedením terapeuta. Jedinou podmínkou 

však je plnoletost.  

Koně 

     Výběr vhodného koně tvoří základ oboru. Každý klient potřebuje koně "napasovaného" na 

svůj klinický obraz. Stále pestřejší škála klientů klade větší nároky na typy koní. Výběr koně 

je natolik důležitý, že pokud ho pro klienta nemáme, je pro nás léčba klienta kon-

traindikována. 

    Široká škála klientů s pestrým klinickým obrazem vyžaduje koně rozdíleného exteriéru a 

temperamentu. Výběr koně se dělá na základě diagnózy a klinických příznaků klienta. 

Vhodného koně vybere fyzioterapeut společně s hipologem. Výběr koně pro hiporehabilitaci 

ovlivňuje: 

• složení klientů (věk, hmotnost)  

• terapeutický okruh (specializace)  

• metodika terapie  

 

     Neexistuje žádné univerzální plemeno koně jako jediné vhodné pro hiporehabilitaci. I tak 

je třeba, aby kůň splňoval určité parametry. První na co je nutno dbát, je exteriér. Zvíře nesmí 

mít žádné vady, které jsou na překážku dokonalé chůze. „Hipolog by si měl všímat 

souměrnosti jednotlivých partií, dobrého osvalení a dokonalé mechaniky pohybu. Z detailů 

nesmí hipolog tolerovat příliš ostrý kohoutek, vyčnívající páteř, prosedlaný hřbet, strmou 

lopatku a spěnky, které jsou příčiny tvrdých chodů. Rovněž vyloučíme koně, kteří jsou sice 

exteriérově vhodní, ale kvůli jakýmkoliv zdravotním potížím se nedokážou při pohybu uvolnit 

nebo dokonce kulhají.“7 

 

                                                 
7 viz.  Hiporehabilitační středisko Bohnice [online], 
[cit. 2007 -06 -11].  Dostupné na: http://members.tripod.com/cshipo/index.html 
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     Přípravě koně musí předcházet domluva hipologa a fyzioterapeuta. Podceňovat se nesmí 

ani ošetřovatelská práce. Péče o koně musí probíhat v klidu, aby se kůň v očekávání trestu 

nebál pohybů fyzioterapeuta nebo pacientů.      

 

Financování 

     Finance směřují do údržby areálu, do koní, do personálu. Náklady jsou nemalé.V republice 

existuje již přes sto vyškolených fyzioterapeutů v oboru hipoterapie. Drtivá většina právě pro 

nedostatek financí hipoterapii neprovádí.  

     Hipoterapie velké peníze nepřináší, častěji je naopak nutno peníze shánět. Zdrojů moc ne-

ní. Sponzorství a dotace jsou nejisté, příspěvky klientů symbolické a úhrada pojišťovnami je 

vzhledem k nákladnosti nízká. Mimo těchto nejistých zdrojů je nutno zajistit i zdroj stálý. 

Např. služby pro veřejnost. Komerce by měla umožňovat existenci hipoterapie.  

     Než se opravdu učiní definitivní rozhodnutí, musí se zvážit finanční možnosti a tým 

doplnit o schopného manažera, bez kterého by to také nešlo. 

 

2.3.3. SLOŽENÍ TÝMU 

     Hiporehabilitace je práce týmová. Charakter oboru ani jinou možnost nepřipouští.  

Hlavním důvodem  je fakt, že hiporehabilitace vznikla propojením několika oborů. Proto tým 

tvoří  odborníci s odlišným profesním zaměřením.  Jádro týmu tedy tvoří lékař, terapeut a 

hipolog. 

PROFESNÍ UPLATNĚNÍ OSOB V OBORU 

LÉKAŘI 

     „Hiporehabilitace začíná v ordinaci příslušného odborníka (neurolog, ortopéd, internista, 

psychiatr, psycholog).  
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     Lékař léčbu indikuje. Během hiporehabilitace klienta pravidelně kontroluje. Spolupracuje  

s terapeuty Na podkladě výsledků vyšetření doporučí návaznost (ukončení nebo pokračování 

terapie, eventuelně převedení na sport handicapovaných).“8  

     Při hiporehabilitaci není lékař osobně přítomen.  

TERAPEUTI   

   Role terapeuta může být různorodá, záleží na tom, zda je klient podrobován hipoterapii 

nebo pedagogicko-psychologickému ježdění. 

terapeut hipoterapie  

     Hipoterapii provádí fyzioterapeut, který absolvoval kurz hipoterapie. (Kurz hipoterapie pro 

fyzioterapeuty, pořádá IDV PZ Brno - Institut pro další vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví,  ve spolupráci s ČHS – Českou hiporehabilitační společností.) Fyzioterapeut 

přijímá klienty na podkladě doporučení příslušného odborného lékaře. Klienta vyšetří, vytvoří 

rehabilitační plán (cíl terapie), určí metodiku (prostředky k dosažení cíle), vybere potřebný 

typ koně. Klient se může spolupodílet na určení cíle terapie. 

Důležitou poznámkou je, že fyzioterapeuti koně netrénují, ale již hipologem připravené 

využívají  k terapii 

  

terapeut  pedagogicko-psychologického ježdění (PPJ) 

     Při PPJ není profese terapeuta tak jednoznačná jako u hipoterapie. „PPJ se aplikuje  u 

diagnosticky značně různorodých klientů. Samostatně nebo v kombinacích se objevují smy-

slové vady, mentální postižení, symptomy lehké mozkové dysfunkce, psychická onemocnění,  

poruchy chování, vady řeči atd. Otázkou je, kdo by měl PPJ provádět. V zásadě platí, že 

s klienty by měli pracovat terapeuti, kteří se jejich specifickými problémy zabývají i mimo 

PPJ (speciální pedagogové, psychoterapeuti, fyzioterapeuti u kombinovaných vad, logopedi 

atd.). Ti však musí absolvovat kurz PPJ.“9  

                                                 
8  viz.  Hiporehabilitační středisko Bohnice [online], [cit. 2007 -06 -11].  Dostupné na: 
http://members.tripod.com/cshipo/index.html 
9   KULICHOVÁ J.  a kol.: Hiporehabilitace. str. 8 
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     Při PPJ je metodický postup rozmanitý, proto jsou na terapeuty kladeny vysoké nároky na 

zacházeni s koněm. Největší důraz se klade na schopnosti organizátorské, tzn. vedení skupi-

nové terapie (např. 6 klientů, 3 koně) bez kolizí a úrazů. O náročnosti hovoří situace, kdy 

klienti  často reagují neadekvátně a nemají zkušenosti s koňmi.  

HIPOLOG 

     Postavení hipologa v týmu je nejen náročné, ale především zodpovědné. Jedině správně  

připravený kůň je předpokladem kvalitního a bezpečného  průběhu terapie.  

• Profesní zaměření napovídá, že úkol hipologa je zabezpečit přípravu a vedení koně při 

hipoterapii. Hipolog po dohodě s terapeuty vybere vhodný typ koně.  Podle 

metodických požadavků  připravuje koně pro terapeutické účely. Při terapii koně vede  

nebo zajistí vedení koně zkušeným vodičem. Musí být na odborné výši, proto je 

vyžadován trenérský nebo cvičitelský průkaz. 

• Hipoterapii bez terapeuta samostatně neprovádí, pracuje v týmu, výcvik i vedení koní 

podřizuje potřebám terapie.  

• V oboru jsou schopné obstát pouze ty osoby, které mají sociální cítění, schopnost 

empatie a týmové spolupráce. 

• Trenér nebo cvičitel, který má větší ambice sportovní než sociální, může své nadání 

uplatnit při sportu handicapovaných. Po absolvování kursu může dělat cvičitele 

jezdectví zdravotně oslabeným jezdcům. 

• Kurs pro cvičitele jezdectví pro sport handicapovaných pořádá každoročně ČHS 

(Česká hiporehabilitační společnost) a je určen pro osoby s platným cvičitelským 

průkazem ČJF (České jezdecké federace). 

 

     Hiporehabilitace znamená  nové, odlišné zaměření, které  se vymyká dosavadnímu vy-

užívání koní. Proto i hipolog si  musí doplnit znalosti, orientovat se v oboru, znát jednotlivé  

formy hiporehabilitace, rozdílnost metodik a s tím související  odlišné nároky na koně. Prak-

ticky musí byt schopen koně  pro účely terapie připravit.  
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NEPROFESNÍ UPLATNĚNÍ OSOB V OBORU 

POMOCNÍCI 

   Jako pomocníci se mohou uplatnit všechny plnoleté osoby bez rozdílu kvalifikace. Zajišťují 

bezpečnost klientů, pomáhají vodit koně, asistují při hrách, soutěžích. Terapii neprovádějí 

samostatně, vždy v týmu pod vedením terapeuta nebo cvičitele jezdectví při sportu 

handicapovaných.  

KLIENTI A RODIČE DĚTSKÝCH KLIENTŮ 

   Rozhodně by neměli experimentovat a provádět hipoterapii sami bez odborného vedení 

v zájmu zdraví svého a svých dětí. Hipoterapii by neměli zahájit bez povolení lékaře. Klienti 

s poruchou hybnosti se musí svěřit do rukou fyzioterapeuta, o jehož přítomnost ve stáji se 

zajímají. 

2.3.4. NUTNÉ VYBAVENÍ                  

Vyvazovací otěže docilují sebrání koně. „Pohybové impulzy ze zádě se odrazí v tlamě od 

udidla a výsledné držení hlavy a krku je předpokladem pro přenesení hřbetních kmitů. 

Dochází k ekonomickému vybalancování váhy pacienta. V kroku jsou nejvíce zatíženy přední 

končetiny. Odražením hybných impulzů od udidla vede k vyklenutí hřbetu a přesunem váhy 

na záď, proto je korektní úprava vyvazovacích otěží nesmírně důležitá. Pro hipoterapii mají 

být na obou stranách stejné délky.“10 

 

Sedlo, tam kde to jde, vždy jezdit bez sedla, neboť „působení pohybů je bezprostřední, hlubší 

sed k těžišti zlepšuje rovnováhu, takže se podstatně zvětšuje léčebný efekt i teplem působícím 

na vnitřní plochu stehen. Přednosti sedla spočívají v pocitu větší jistoty pacienta, usnadňují 

mu sed, je-li hřbet příliš široký.“11 

 

Třmeny působí uklidnění dolních končetin, proto se užívají všude tam, kde se končetiny 

nekontrolovatelně pohybují – „dyskinetici, parézy, nebo tam, kde je třeba odlehčit tah na 

                                                 
10   KULICHOVÁ J. . a kol.: Hiporehabilitace. str. 21 
11  KULICHOVÁ J. . a kol.:  Hiporehabilitace. str. 22 
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kyčelní klouby. Vždy je nutno dát pozor u spastiků na vznik klonu. Nastává celkové uvolnění 

trupu, neboť pohyby končetin se přes pánev přenášejí na trup. Kde končetiny visí v klidu ve 

střední poloze, nejsou třmeny zapotřebí a nepoužijí se. Volné nohy jsou totiž lehce 

stimulovány v pohybu rytmu chůze.“12 

 

Madla se používají tam, kde nedáme sedlo. Jízda probíhá jako na nenaosedlaném zvířeti. 

Používají se z bezpečnostních důvodů. Klient se tak může lehce přidržovat, což dodává pocit 

jistoty.  

 

Tříbodová přilba zmírňuje náraz hlavy při pádu. Je nevyhnutelnou podmínkou při jízdě na 

koni. Dokáže zachránit život. 

 

Nasedací rampa je další podmínkou, bez které bychom hipoterapii snad ani nemohli 

provádět. Výška rampy se řídí výškou koně. Měla by zasahovat do výšky břicha koně, dále by 

měla být přístupná z obou stran, ideální je i s nájezdem na vozík, z obou stran se zábradlím, 

plošina rampy by měla být dostatečně široká, aby se tam vešel pomocník i s pacientem. 

Rampa by neměla mít ostré hrany, aby nedošlo k poranění koně a tím k vytvoření nepříjemné 

asociace v mysli zvířete. 

2.3.5. METODIKA 

Nasedání 

     Kůň musí stát klidně u rampy, měl by být zvyklý na nasedání z obou stran (důležité 

u hemiparéz). Pomocník musí držet koně v klidu. Pokud rampa není k dispozici, je nasedání 

vyzdvižením na koně pro zvíře nejpříjemnější. Kůň by měl být na ruch okolo nasedání 

navyklý. Prudké necitlivé pohyby pacientů se snažíme co nejvíce minimalizovat. Pro začátek 

se může nasedání zkoušet se zdravým jezdcem, který bude postižení stimulovat. 

 

 

                                                 
12  viz.  Hiporehabilitační středisko Bohnice [online], [cit. 2007 -06 -11].  Dostupné na: 
http://members.tripod.com/cshipo/index.html 
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Způsob vedení koně 

     Optimální je na dlouhé dvojité lonži, tj. na dlouhém vodítku. Vodič jde asi metr za koněm, 

má sebraného koně, neruší jej v rovnováze ani v rytmu a neruší jej svoji přítomností, jako je 

tomu při vedení na otěži, kdy vodič jde vedle hlavy koně. 

Jištění při hipoterapii 

     Vedle vodiče je potřeba 1-3 další pomocníci při jištění pacienta na koni. Pokud je stav 

pacienta těžký, provede se asistovaný sed tím, že se za něj posadí další osoba a další 2 

pomocníci, jdou každý z jedné strany. V lehčích případech stačí 1-2 pomocníci, kteří jdou 

vedle koně a jistí pacienta ze země. Názory na jištění pacienta řemeny a pásy se různí. Pokud 

se použije k jištění nohou třmenů, může se použít i tenká gumička nebo suché zipy. 

Jištění při přechodu k aktivnímu ježdění 

     Při přechodu k aktivnímu ježdění mohou pro pacienta představovat jistotu fixační pásy na 

sedadle, nejlépe suché zipy. 

Sesedání 

     Častější je sesedání bez rampy, pokud to pacientův stav dovolí. Kůň musí stát klidně. 

Pomocník dbá na to, aby se pacient nesmekl pod koně nebo se nedostal do blízkosti přední 

nohy koně. Na přesun nohy přes záď koně se také musí dávat pozor, aby pacient nekopl koně 

do slabin. 

 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI HIPOREHABILITACI  

   Při hiporehabilitaci platí stejná bezpečnostní pravidla jako v běžné sportovní nebo provozní 

stáji. Kromě nich však existují speciální pravidla platná při vykonávání hiporehabilitace.  

Hiporehabilitace musí být organizačně zabezpečena tak, aby se předešlo zranění klientů i 

koní. Za odborný i bezpečný průběh terapie zodpovídá vždy pouze jedna osoba, která vidí 

aktivitu klientů, vodičů koní a pomocníků. Osoby, zúčastňující se terapie i koně musí mít 

trvale pod kontrolou a možným krizovým situacím musí operativně předcházet. Pomocníci 

zajišťují vedení koně nebo bezpečnost klientů, musí být plnoletí, zkušení především vodiči 
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koní a schopní rychle reagovat při nečekané krizové situaci. Děti by neměly být posazovány 

na koně bez souhlasu rodičů. Klienti musí mít při hipoterapii vždy ochrannou pokrývku 

hlavy. Koně zařazení na hiporehabilitaci musí mít ukončen základní výcvik na 

hiporehabiliatci. Každá nová aktivita např. nakládání vozíčkáře, házení míče, musí být 

nejdříve vyzkoušena se zdravými dětmi a jezdci. Hiporehabilitaci provádíme zásadně na 

místě, které kůň zná. Projevuje-li se u koně během hiporehabilitace změna chování (extrémní 

únava, odmítání poslušnosti, nervozita, atd.), musí být okamžitě z terapie vyřazen, dřív, než 

selže. 

 

2.3.6. ÚČINKY HIPOTERAPIE NA LIDSKÝ ORGANISMUS 

 

Vliv na svalový tonus 
Kůň má vysokou schopnost normalizovat svalové napětí.  

 

Vliv na posturální motoriku 
Bez kvalitního fungování posturální motoriky není možný správný vývoj lokomoční a 

manipulační motoriky. Trénink posturálních svalů a reflexů patří mezi "speciality" 

hipoterapie. 

 

Vliv na svalovou koordinaci  
     Balancování na hřbetu koně. Snaha udržet těžiště, z kterého je klient v pravidelném rytmu 

vychylován, není možné bez zapojení a následného tréninku posturálních, antigravitačních a 

rovnovážných reflexů. Výsledkem je zlepšení stability, rovnováhy a koordinace. 

 
Vliv na CNS 
Během hipoterapie je centrální nervová soustava (CNS) přes receptory informována o správné 

podobě motorického stereotypu. Fyzioterapeut dokáže pomocí koně "naprogramovat" 

motorický vzorec u dětí s poruchou řízení pohybu nebo "opravit" vzorec poškozený. Vzorec 

je CNS přijímán v podobě, kterou mu vtiskne fyzioterapeut. 
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ANALÝZA POHYBU KONĚ 

     Kůň se pohybuje krokem, klusem nebo cvalem. Vedle těchto přirozených chodů existují 

ještě chody umělé. Každá končetina prochází těmito fázemi: odraz – vznos (pohyb nad zemí – 

přísun a vykročení ) – došlap – nesení – podpírání – odraz. U mechaniky pohybu koně 

posuzujeme : pravidelnost, čistotu, prostornost, akci, kadenci, kmih a ruch.     

Pravidelnost je rytmické střídání končetin, při kterém se u žádné končetiny neprodlužuje ani 

nezkracuje jednotlivá fáze na úkor fáze druhé. Čistota  chodu znamená, že kůň nevytáčí 

končetiny zevně ani dovnitř, sousední končetiny se nestřetávají a nestřetávají se ani zadní a 

přední končetiny. Dále znamená zachování nohosledu typické pro jednotlivé druhy 

základních pohybů. Prostornost je délka kroku – vzdálenost odrazu a došlapu. Závisí na 

tělesné stavbě koně a na temperamentu a chuti jít dopředu. Akce je výška a způsob zvedání 

končetin. Předpokladem vysoké akce je vysoko nasazený krk, strmá lopatka a dlouhá holeň. 

Kadence je počet kroků za časovou jednotku. Je buď pomalá nebo rychlá. Je nepřímo úměrná 

prostornosti. Kmih je energie pohybu závislá hlavně na odrazu zadních končetin a 

temperamentu   koně. Ruch je rychlost, tempo chodu – krátký, střední, zrychlený. Jedna 

kroková sekvence obsahuje osm fází, přičemž opora na třech je střídána oporou na 

končetinách dvou, jednou stejnostranných, podruhé diagonálních. Síla, která žene vpřed, 

vychází ze zádě a probíhá trupem do krku, který má funkci rovnovážnou. Kmity – hybné 

impulsy – probíhají ve třech rovinách: horizontální, sagitální a frontální. V horizontální rovině 

působí odraz zadní končetiny pohyb vpřed a její došlap záraz pohybu. V této rovině se 

projevuje též rotační pohyb, způsobený diagonálním střídáním končetin. V sagitální rovině 

dochází odrazem zadní končetiny k poklesnutí zádě a vyklenutí beder,při došlapu ke zvednutí 

zádě a poklesu beder. Výsledný pohyb je vzhůru a dolů. V rovině frontální působí opora na 

stejnostranných končetinách pokles těla na druhou stranu a opačně, čili dochází k výkyvům 

do stran.(KULICHOVÁ, J.a kol. Hiporehabilitace. 1995. ) 

 

PŘENOS POHYBU Z KONĚ NA JEZDCE 

     Nese-li kůň neživý náklad, je zatížen staticky, nese-li jezdce, jde o zatížení dynamické, 

neboť nese břemeno s vlastní dobrou, či špatnou balancí. „Každým krokem se mění kontaktní 

plochy hřbetu a pánve, s následným rušením a znovu nalézáním rovnováhy. Oba partneři 
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podvědomě, v každé pohybové fázi, se snaží udržet obě těžiště v jedné rovině. To je možné 

jedině jen stálým, jemně koordinovaným balancováním. 

     Jezdec impulsy přijímá přes kontaktní plochu - hýždě. První se do pohybového vzorce 

zapojí pánev a při dodržení určitých podmínek bezprostředně kopíruje pohyby dorzálního 

svalstva. Způsob zapojení pánve rozhoduje o konečném terapeutickém efektu. Z pánve se 

pohybové impulsy přenášejí na páteř (páteř na správně zapojené pánvi rotuje a balancuje) a na 

svalstvo trupu. Vlivem setrvačnosti hmoty je pohyb ramen bržděn, dochází ke kontrarotaci, 

tzn.ke zkříženému nastavení pánve a ramen. Bez odezvy nezůstávají ani končetiny. Jsou 

rozpohybovány prostřednictvím rotujících pánevních a ramenních pletenců. Výsledek je 

bipedální chůzový vzorec člověka.“13 

 

POHYB KONĚ A JEZDCE PŘÍMO A PO KRUHU 

     „Jde-li kůň přímo, tvoří jeho páteř přímku táhnoucí se od záhlaví k ocasu. Jde-li po kruhu, 

zaokrouhluje se u dobře přiježděného koně po obvodě kruhu. Chce-li jezdec zůstat 

v rovnováze, musí udržet své těžiště v linii s těžištěm koně a udržet pánev rovnoběžně s pánví 

koně. Nesmí uhýbat dovnitř kruhu proti odstředivé síle, nýbrž pouze zatížit více vnitřní sedací 

kost, aniž by pánev poklesla.“14 Při pohybu po kruhu je jezdcovo svalstvo zatěžováno 

jednostranně. V praxi se osvědčilo realizovat hiporehabilitaci ve venkovním přirozeném 

prostředí a vyjet i mimo areál, kde jsou stimuly zvenčí. Dále se osvědčilo minimalizovat 

pohyb po kruhu, aby svalstvo jezdce bylo zapojováno rovnoměrně.  

 

PATOLOGICKÁ ODPOVĚĎ 

     Po usazení klienta na koně se ne vždy automaticky docílí výše zmíněného efektu. K tomu 

je nutno vytvořit určité podmínky: 

• dokonalý zdravotní stav a mechanika koně, 

• výběr koně podle diagnózy a klientových příznaků, 

• znalost etiologie, klinických příznaků a terapie onemocnění, 

                                                 
13   KULICHOVÁ J. . a kol.: Hiporehabilitace. str. 41 
14    KULICHOVÁ J. . a kol.: Hiporehabilitace. str. 43 
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• znalost kineziologie, 

• znalost metodiky hipoterapie, 

• psychické předpoklady klienta - záporné emoce mohou ztížit nebo zabránit provedení 

terapie. 

 

     Při nedodržení správné metodiky terapie reaguje klient na pohybové impulsy patologicky. 

„Pánev nezareaguje na laterální (kontra) pohyb koňského hřbetu fyziologicky. Pohyb pánve 

probíhá en bloc, tzn.pravá a levá kyčelní kost provádí anteverzi a retroverzi najednou. Tím je 

zablokována jakákoli možnost rotace páteře. Páteř a trup reaguje reflexně-extenčním 

pohybem.“15 

     Nastimulovat u klienta s poruchou hybnosti fyziologicky správný pohybový vzorec bývá 

nelehké i pro zkušeného fyzioterapeuta.  

 

 

 

 

                                                 
15   KULICHOVÁ J. . a kol.: Hiporehabilitace. str. 44 
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3.PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 ČESKÁ HIPOREHABILITAČNÍ SPOLEČNOST 

(ČHS) 

 

   ČHS je občanské sdružení registrované od 28.08.1991, se sídlem v Praze 8, Ústavní 91.16 

Jeho smyslem je šíření rehabilitace prostřednictvím koně, včetně psychoterapeutického 

přístupu, integrace a sportovního vyžití postižených. ČHS sdružuje lékaře, fyzioterapeuty, 

pedagogy i jezdecké instruktory, všechny ty, kteří používají koně v lékařství, pedagogice a 

sportu. Významnou složku členské základny Společnosti tvoří pacienti - klienti a rodiče 

handicapovaných. 

 

   Cílem činnosti ČHS je prosazovat a udržovat odborné provádění metody, školit pracovníky, 

zajištovat vydávání odborné literatury, sloužit jako informační databáze a zprostředkovat 

kontakt mezi jednotlivci. Dále navazovat kontakt s příslušnými odbornými organizacemi v 

Čechách i na mezinárodní úrovni, pomáhat při zakládání nových center a při výměně 

zkušeností mezi centry již fungujícími i rozvíjet kontakty se společnostmi podobného 

zaměření - Česká rehabilitační a fyziatrická společnost, Česká jezdecká federace, Riding for 

the Disabled Association.  

 

 

                                                 
16 viz.  Seznam hiporehabilitačních zařízení [online], [cit. 2008-11-24].  Dostupné na: 

http://www.chs.unas.cz/ 
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3.2. PŘEHLED HIPOREHABILITAČNÍCH 

ZAŘÍZENÍCH V ČR 

Praha: 

KLUB KVÍTEK: Křižovnická 6, 11000 Praha 1  

Psychiatrická léčebna Bohnice (PL Bohnice) : Ústavní 91, 181 Praha 8  

REHA-sdružení pro rehabilitaci, Košická 25, Praha 10  

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím: Poděbradská 587/140, 19800 Praha 9  

Tělovýchovná jednota Orion Praha (jezdecký oddíl): U ledáren 48, 14700 Praha 4 - Braník  

TIS - nezávislé sdružení přátel přírody HUCUL CLUB / TIS - HUCUL CLUB: Zmrzlík 1, 

15500 Praha 5 - Řeporyje  

AKTIVITA o.s.: Praha 6, U 5. baterie 758/13  

Středočeský kraj: 

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež při ÚSP Mladá Boleslav:Václavkova 950, 

29301 Mladá Boleslav  

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově: DÚSP v Tloskově, 25756 Neveklov  

Dítě a kůň - Sdružení pro hipoterapii : Přítoky 33, 28401 Kutná Hora  

HSO Falco Kladno (Hiporehabilitační sdružení občanů Falco Kladno): Italská 2306, 

27201Kladno2 

CHOV CHAROLAIS spol. s. r. o. Panoší Újezd 123: PO BOX 1, 27041 Slabce  

OS Modrá podkova: Prosenická Lhota, 264 Prosenická Lhota 30  

Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým BUCEPHALOS: Nučice 5, okres Kolín, 

28163 pošta Kostelec nad Černými lesy  

TEMPERIES Sdružení pro hiporehabilitaci: Hlavní 10, 27711 Neratovice - Mlékojedy  

Ústav sociální péče Lochovice (ÚSP Lochovice): ÚSP Lochovice 222, 26751 Lochovice  

Jihočeský kraj: 

Dětské centrum ARPIDA (DC ARPIDA): U Hvízdala 09, 37011 České Budějovice 

Farma /Y (Farma diagonála ypsilon): Cunkov 5, 39133 Jistebnice  

HIPOCENTRUM KORYČANY : Zámecká 328, 76805 Koryčany  

Občanské sdružení KONÍK (o.s. KONÍK) Studentská za vysokoškolskými kolejemi, areál 

Jihočeské univerzity, 37029 České Budějovice  
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Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Mačkov (ÚSP Mačkov): Mačkov 79, 

38801 Blatná  

Jihomoravský kraj: 

Dětská léčebna pohybových poruch (DLPP): B. Smetany 7, 68001 Boskovice  

EPONA BRNO : Bolzánova 28, 61800 Brno  

Sdružení Piafa ve Vyškově : V Brňanech 35, 68201 Vyškov  

Občanské sdružení šEMÍK (o.s. ŠEMÍK): Tyršovo návrší 119, 66401 Bílovice nad Svitavou  

Karlovarský kraj: 

Hipocentrum pá-ja: Kolmá29, 36001 Karlovy Vary  

JEZDECKÁ STÁJ BOUČÍ (JS BOUČÍ – Sokolov): Nové domy 48, 35707 Oloví  

Jezdecký oddíl TJ AGRO Cheb - Nebanice (JO TJ AGRO Cheb – Nebanice): 10, 35112 

Nebanice  

Královéhradecký kraj: 

TJ KRAKONOš TRUTNOV jezdecký oddíl: poštovní schránka 7, 54224 Svoboda nad Úpou  

Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Bydžovská Lhotka: Bydžovská Lhotka 21, 50401 

Nový Bydžov  

Státní léčebné lázně, Janské Lázně, státní podnik : Státní léčebné lázně (SLL), státní podnik, 

54225 Janské Lázně  

Jezdecký klub - Čagan o.s.: U Zámku 309, 51742 Doudleby nad Orlicí  

Liberecký kraj: 

Farma Hucul, s.r.o.: Janova Hora 92, 51238 Vítkovice v Krkonoších  

Jezdecká stanice Čikvásky: Čikvásky 41, 51202 Košťálov  

Mobilita obecně prospěšná společnost (Mobilita o.p.s.): Chrastavská 188/27, 46031 Liberec 2  

Moravskoslezský kraj: 

Cipísek, o.p.s. : Okrajová 4, Středisko ubytování Merkur, 73601 Havířov - Podlesí  

EQUICENTRUM spol. s.r.o. : Paskovská 335/1, 720 Ostrava - Hrabová  

Speciální mateřská škola pro tělesně postižené děti: E. Krásnohorské 8, 74601 Opava  

SPORTOVNÍ STÁJ HERMELÍN KLUB NOVÝ JIČÍN: Hřbitovní 101, 74101 Nový Jičín  

Olomoucký kraj: 

Aplikované pohybové aktivity, volný čas a sport Olomouc: Marie Horákové 6, 772 Olomouc  

DĚTSKÉ CENTRUM 1990 OLOMOUC (DC 90 OLOMOUC) : Nedbalova 36, 772 Olomouc 

- Topolany  
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HANDICAP PAMÍR RADÍKOV (REKREAČNÍ STŘEDISKO RADÍKOV): Pod Věží 30, 

77200 Olomouc - Radíkov  

VOLTIŽ OLOMOUC : Selské náměstí 36, 77300 Olomouc - Chválkovice  

Pardubický kraj: 

Dětské středisko a rehabilitace: Chemiků 129, 53009 Pardubice  

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé v Lužici-Košumberku (HL Košumberk): 53854 

Lužice-Košumberk  

Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým (APOLENKA): Bělohradská dubina 1080, 

466261739 53012 Pardubice  

Ústav sociální péče Žampach: Žampach, 56401 Žamberk  

Plzeňský kraj: 

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch (ÚSP Zbůch): Ústav sociální péče 

pro tělesně postiženou mládež Zbůch, 33022 Zbůch  

Občanské sdružení pro hiporehabilitaci Jitřenka: Koterovská 134, 326 Plzeň  

CALVEROVA FARMA-sdružení Podkůvka: Habartice 55, 33901 Klatovy  

Ústecký kraj: 

VALDEK, o.p.s.: Slatina 11, 411 Libochovice  

REHABILITACE KATEŘINA Dagmar Toncarová: Teplická 148,, 40502 Děčín  

Vysočina kraj:  

Psychiatrická léčebna Jihlava ( P. L. Jihlava ZOO koutek): Brněnská 54, 58624 Jihlava  

VOSA (Stáj VOSA, nemocnice v Třebíči): Znojemská 22, 67401 Třebíč  

Občanské sdružení Stáj Honzík Kralice: Kralice nad Oslavou 146, 67573 Rapotice  

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod: Rozkošská 2322, 58023 Havlíčkův Brod  

Zlínský kraj: 

HIPPOCENTRUM Jasenka: Jasenka 20, 75501 Vsetín  
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3.3. ČINNOST NĚKTERÝCH ZAŘÍZENÍ

3.3.1 PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BOHNICE (PL Bohnice)  

adresa: Ústavní 91, 181 Praha 8  

právní subj. státní zařízení 

tým: 3 fyzioterapeuti, 3 ošetřovatelé koní, dobrovolníci 

cílová skupina: klienti hospitalizovaní v PL Bohnice, ostatní - doporučení lékaře 

činnost: hipoterapie, léčebně pedagogicko-psychologické ježdění 

Finanční krytí organizace: dotace, úhrada zdravotní pojišťovnou, přímá úhrada klienty 

 

   Středisko vzniklo v roce 1991 jako součást léčebny pod záštitou ředitele léčebny MUDr. 

Bašného. Začínalo ve skromných podmínkách se třemi koňmi. Postupem času se středisko 

rozšiřovalo.V současné době je jeho součástí malá krytá jízdárna, standartní otevřená jízdárna, 

cvalová dráha, travnaté a pískové výběhy. Je vybaveno i nasedacími rampami s nájezdem. K 

dispozici je celkem 8 koní.  

   Služby jsou zaměřeny zejména na pacienty PL Bohnice. Ti se pravidelně zúčastňují 

pedagogicko-psychologického ježdění. Každá terapeutická jednotka je vedena terapeutem a 

jeho asistentem. Práce s klienty je zaměřena zejména na nácvik a korekci sociálních 

dovedností.  Terapeut je v přímé interakci s klienty a je nápomocen při rozborech různých 

situací, které vznikají při terapii.Terapeutickou skupinu společný zážitek sbližuje, učí se 

kooperovat a důvěřovat si.  

   PL Bohnice dále nabízí hipoterapii. Tato služba je užívána zpravidla ambulantně. Nejčastěji 

se jedná o diagnózu dětské mozkové obrny a roztroušenou sklérózu mozkomíšní. Klient musí 

přinést doporučení lékaře.  

3.3.2 AKTIVITA o.s. 

vznik: 20.09.2001, Adresa: Praha 6, U 5. baterie 758/13  



 

právní subj.: občanské sdružení 

tým: 2 fyzioterapeti, 1 sociální pedagog, 1 hipolog, dobrovolníci. 

cílová skupina: mentálně postižení 

činnost: hipoterapie, sport handicapovaných 

finanční krytí organizace: granty, dary, finanční spoluúčast klientely 

 

   K hiporehabilitaci jsou k dispozici 4 koně. Cílovou skupinou je mentálně postižená mládež. 

K dispozici je nasedací rampa bez nájezdu a železný kůň, který slouží pro nácvik klientů. 

Klienti docházejí ambulantně 1 x týdně.  Většina klientů má kombinované postižení, těm se 

věnuje fyzioterapeut, který dohlíží na průběh hipoterapie. Někteří klienti jsou zařazeni do 

sportu handicapovaných – paravoltiž (sestava cviků na koni). AKTIVITA o.s. se prezentuje 

na různých koňských výstavách a akcích, kde cvičenci předvádějí úkázky z paravoltiže. 

 

3.3.3. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ORION 

Vznik: 05.02.1991, Adresa: Praha 4, U ledáren 48  

právní subj.: občanské sdružení 

tým: 4 zaměstnanci:2 fyzioterapeuti, 4 hipologové, dobrovolníci 

cílová skupina: věk od 3 let, kdokoliv na doporučení lékaře 

činnost: hipoterapie, léčebně pedagogicko-psychologické ježdění,paradrezúra, paravoltiž 

Finanční krytí organizace: sponzoři, dotace, granty, přímá úhrada klienty 

 

   K hiporehabilitaci jsou k dispozici 3 koně, jízdarna a nasedací rampa bez nájezdu. Každá 

rehabilitační jednotka je pod dohledem fyzioterapeuta. Klienti docházejí 1-2x týdně. 

Organizace je zaměřena zejména na klienty s diagnózou roztroušené sklerózy mozkomíšní, 

dále dochází na hipoterapii zrakově postižená mládež  ze Školy Jaroslava Ježka a další. 

 

   Specializací organizace je nabídka sportu pro handicapované – paradrezúra (ovládání koně) 

a paravoltiž (setava cviků na koni jdoucím na lonži). Do sportu handicapovaných se nejvíce 

prosazují klienti s mentálním postižením, kteří reprezentují TJ ORION na řadě soutěží. 

 



 

 

3.4. INDIKACE 

   Hiporehabilitace se doporučuje zejména u těchto diagnóz - dětská mozková obrna, 

roztroušená skleróza, mozkové a míšní trauma (3-6 měsíců po úraze bez dlahové 

osteosyntézy), degenerativní nervová onemocnění ve stabilizovaném stavu, tortikolis spastica, 

skoliózy, svalové dysbalance, amputace končetin, kardiovaskulární onemocnění (pokud je 

stav dobrý), astma bronchiale, cystická fibróza, funkční sterilita, senzomotorická postižení, 

lehká mozková dysfunkce, autismus, poruchy chování, neurózy, psychózy, závislosti, 

mentální retardace. 

3.4.1. MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ 

     Tímto typem postižení se zabývá úsek speciální pedagogiky - psychopedie. Řeší možnosti 

rozvoje, výchovy a vzdělávání osob se sníženými rozumovými schopnostmi. 

     V roce 1966 navrhla Světová zdravotnická organizace hodnoty pro jednotlivé stupně 

rozumového zaostávání. U nás se řídíme i kritériem podle K. Herforta, kde je v klasifikaci 

mentálního postižení uvedena schopnost výchovy a vzdělávání. Obě dvě kritéria se uvádí 

souběžně. 

• mírné mentální postižení – IQ 68-86, schopnost výchovy a vzdělávání v základní 

škole 

• lehké mentální postižení – IQ 52-67, schopnost výchovy a vzdělávání v omezeném 

rozsahu a speciálními metodami ve zvláštní škole 

• střední mentální postižení – IQ 36-51, schopnost výchovy a praktického výcviku, 

případně základů vzdělávání v ústavu sociální péče, případně pomocné škole 

• těžké mentální postižení – IQ 20-35, neschopnost výchovy a vzdělávání, doporučuje 

se umístění v sociálním ústavu a sociální péče pro mentálně postižené 

• hluboké mentální postižení – IQ 0-19, neschopnost reagování na sociální podněty, 

nutnost ošetřovatelské péče pro ležící pacienty 



 

     Mentální postižení se rozlišuje i podle doby svého vzniku. Může být vrozené. Příčiny jsou 

různé např. alkoholismus matky, rentgenové záření, onemocnění matky. Během samotného 

porodu vzniká asi jen 8% slabomyslnosti, v období poporodním asi 25% až 30% způsobené 

třeba zánětem mozku, úrazem hlavy apod. (SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky.  1986) 

• Dětská mozková obrna perinatálního původu (littleova nemoc) se vyznačuje 

příznaky poškození mozku, hlavně obrnami končetin. 

• Downův syndrom (mongolismus) se vyskytuje asi u 3% lidí s mentální retardací. 

Jedná se o poruchu ve skladbě chromozómů v zárodečných buňkách (trisomie 21. 

chromozómu). Postava je malá, poněkud zavalitá. Stupeň slabomyslnosti je různý, 

nejčastěji jde o střední stupeň mentální retardace (35 – 49 IQ). Tyto děti jsou 

obzvláště tulivé, dobrácké a mazlivé. Je u nich vyvinuta schopnost napodobovat. 

   Další skupinu tvoří lidé s mentálním postižením získaným v době, kdy už se vytvořil základ 

řeči a obratnosti. Jde o následky různých onemocnění a úrazů mozku, který postihuje dítě po 

druhém roce života. To, co bylo do té doby vytvořeno, se postupně nestejnoměrně rozpadává 

a ztrácí. Proto tato forma mentálního postižení nepostihuje celou osobnost dítěte, nýbrž 

izolovaně jednotlivé činnosti a vyvolává různé poruchy vnímání, poruchy citově volní sféry 

apod. (SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky.  1986) 

     Za předpokladu účinných opatření lze dosáhnout určitých úspěchů, zvláště u lehčích 

forem. I když rozumové schopnosti zůstávají omezené, nejedná se o stav neměnný. Do jisté 

míry lze rozvíjet sociabilitu a usměrnit socializaci postiženého. 

     Péče o tyto lidi je komplexní a podílejí se na ní opatření preventivní, léčebná, výchovná 

a sociální. 

METODIKA HIPOTERAPIE U DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNY (DMO) 

     Výskyt DMO se v posledních letech zvýšil, částečně i vlivem snížené úmrtnosti 

novorozenců a kojenců. DMO má téměř polovina všech tělesně postižených dětí. Děti s DMO 

mají poruchy hybnosti a řeči. Často bývá velmi těžce a rozsáhle narušen i intelekt. Příčinou je 

poškození mozku v období jeho raného vývoje a nezralosti nervových drah v období 

perinatálním, tj. před porodem, při porodu a po narození, zvláště během prvního roku života.  

     Děti s DMO mají narušenou některou nebo některé struktury CNS podílejících se na řízení 

pohybu. Tento stav však není nezvratitelný. Nezralý mozek dítěte má obrovskou schopnost 



 

učit se, je tedy možné vytvořit program nový nebo opravit poškozený. Hipoterapie má i vliv 

na snížení svalového tonu adduktorů kyčelních kloubů, který je jedním z projevů DMO. Z 

hlediska fyzioterapie patří léčba dětí s DMO mezi nejsložitější. Hipoterapie se významnou 

měrou podílí na rozvoji základního, geneticky naprogramovaného motorického vzorce hrubé 

motoriky, bez kterého není možný správný vývoj funkcí ostatních - řeč, jemná motorika a 

umělé motorické programy (sebeobsluha, práce, sport atd.).  

Hipoterapie u DMO klade vysoké nároky na odbornost prováděné metody. Kůň musí 

klientovi doslova pasovat na míru. Držení těla u DMO bývá zpravidla spastické, proto se volí 

kůň s relaxačním krokem, kde jsou otřesy ve hřbetě minimální. Pokud volíme polohu pacienta 

v sedě, kůň by měl mít úzký hřbet (spasmy dovolí roznožit jen omezeně). Dále se volí 

nenáročný terén, tzn. rovina, pevný povrch – nejlépe silnice (kůň nemá o co zakopnout, 

nebude se bořit, chod bude čistý), pohyb po kruhu se nedoporučuje kvůli jednostrannému 

zatížení klienta, tempo koně musí být opravdu pomalé ( minimalizujeme tak silnější otřesy). 

Pokud bychom se pohybovali členitým terénem, kde je kůň nucen přizpůsobovat se 

nerovnostem - tu tam klopýtne, zkracuje, natahuje krok, klient s DMO nebude správně 

fyziologicky odpovídat a terapie nebude efektivní. Klient s DMO není zpravidla motoricky 

vybaven, aby jízdu v terénu aktivně vyvažoval. Výsledek správně prováděné rehabilitace je 

viditelný po 5-10 minutách jízdy, spastické držení povolí a klient na koni lépe balancuje.10-

20 minut je dostačující na jednu jednotku terapie, doporučuje se 2x týdně.   U DMO je 

vhodné začít s terapií co nejdříve. Je možno takto rehabilitovat už od kojeneckého věku, 

kojenec je polohován v leže. Při hipoterapii se terapeuticky ovlivňuje vývoj pohybových 

vzorců a vytváří se náhradní spoje v poškozeném CNS. Je to účinný prostředek ke stimulaci 

CNS. Výsledkem kvalitní terapie je ovlivnění psychomotorického vývoje v kladném smyslu. 

Není však k dispozici metoda, která by mohla prokázat míru tohoto ovlivnění a zhodnotit, 

které vývojové prvky se objevily spontánně a které byly získány či stimulovány terapií.  

 

JIRKA 

První kontakt s klientem: 

   Jiří narozen 1996.  Mozková obrna získaná v útlém věku, dále infantilní diparesa, 

psychomotorická retardace, sekundární epilepsie, porucha sluchu. Mentální postižení je ve 

středně těžkém pásmu. Žije s rodiči, má 2 sourozence, jsou zdrávi. Chlapec navštěvuje  

Integrační centrum Zahrádka od roku 2000. 



 

 

Posouzení klientových potřeb a zdrojů  a počáteční plán k pomoci 

   Navazuje snadno sociální kontakt. Je pozitivně laděný. Má sklon k motorickému neklidu. 

Kvůli závažné ztrátě sluchu se učí alternativní komunikaci pomocí obrázků. Znakové řeči 

nikdy neporozuměl. Neuměl si dát do souvislosti znak a jeho obsah. V chování je dlouhodobě 

sklon ke zvýšené aktivitě, ale má obtíže cílené koncentrace pozornosti. Chůze je samostatná, 

ale toporná. 

 

Podpora a pomoc soběstačnosti 

   Vzhledem k závažné ztrátě sluchu je důraz kladen na alternativní komunikaci. Provádí se 

pozvolný nácvik sebeobslužných dovedností. Hipoterapie byla doporučena z důvodu parézy a 

k aktivizaci chůzového mechanismu. 

 

Další průběh práce na případu 

   Ve 4 letech jezdil v asistovaném sedu kvůli velkému rozkmitu těla na hřbetě koně. Začal 

chodit až v 6-ti letech. Chůze byla o široké bázi (s upaženýma rukama), vrávoravá, nejistá. 

Chodil s oporou druhé osoby. Za součinnosti hipoterapie a cílené rehabilitace se chůze 

zlepšila. Nyní jezdí na koni sám. Fixuje se mu už jen úchop na madlech. Klienta se ukázalo 

nevhodné přidržovat na koni. Jde záměrně proti tlaku a nalehne na vodiče. Na koni po 2 

letech získal jistotu. Monitoruje okolí. Otáčí se, dívá se kolem sebe, nebojí se. Na koni dělá 

jednoduché cviky – tleská, hladí koně na různých částech těla. Na konci lekce dává koni 

pamlsek, ale zřejmě nechápe souvislost, že je to odměna pro koně.  

 

Spolupráce s dalšími pracovníky a fungování sociální sítě 

   Rodina je funkční. Matka se znovu provdala po smrti Jiříkova otce.  

Spolupráce – neurologie-Motol, pediatr, psycholog 

 

Reflexe vlastní role v případu 

   Cílená rehabilitace umožnila Jirkovi nastartovat chůzový mechanismus. V samostatné chůzi 

dělá pokroky. Učí se sebeobsluze a alternativní komunikaci. 

 

 



 

KLÁRA 

První kontakt s klientem: 

   Klára narozena 2000, DMO (kvadruparéza s levostranou převahou) v pásmu těžkého 

mentálního postižení. Navštěvuje od roku 2005 IC Zahrádka. Žije s oběma rodiči, mladší bratr 

narozen 2006.  

   Těhotenství probíhalo normálně. Porod byl předčasný. Narodila se bez corpus callosum 

(propojení hemisfér), byly zvětšené ledviny, dále luxace kolene a postižení zraku. Téměř od 

narození cvičí Vojtovu metodu. 

Posouzení klientových potřeb a zdrojů  a počáteční plán k pomoci 

   Klára dobře snáší pobyt v kolektivu. Dobře se adaptuje na nové prostředí. Umí přijímat 

sociální kontakt. Preferuje především podněty sociální a zvukové, má vrozenou vadu sluchu. 

Ve hře s předměty má sklon ke stereotypu. Mírně jsou zhoršené manipulační aktivity. Dle 

slov matky reaguje na zvuky a proto ji schluchadlo nedává. Dále byla doporučena pohybová 

rehabilitace. 

 

Podpora a pomoc soběstačnosti 

   Individuální plán se zaměřuje na nácvik sebeobslužných dovedností a na nácvik alternativní 

komunikace. Klára se podrobuje intenzivní rehabilitaci. Hipoterapie byla doporučena. 

 

Další průběh práce na případu 

   Klára začala s hipoterapií ve věku 5-ti let. Vzhledem k nízkému věku klientky byl dobrý 

předpoklad motorického vývoje. Po 2 letech jsou už znatelné výrazné pokroky. Klárka 

vyzkoušela všechny různé polohy. Nejvíce se osvědčil opačný sed (sed proti směru jízdy). 

Výrazný pokrok nastal o letních prázdninách 2007, kdy klientka strávila 14ti denní pobyt 

s koňmi (každodenní ježdění). Zesílily ji zádové svaly a nepotřebuje už v sedačce opěrky. 

Od podzimu 2007 je klientka bez výraznějších problémů v jízdě na koni po směru. Na koni 

zpočátku každé terapie balancuje velkým rozkmitem těla, ale asi po 15 minutách se sladí a 

uvolní. Získá pak jistotu a sama se pouští madel, baví ji stimulace vlastního těla. Trvalo delší 

dobu, než se naučila úchop madel. Ruce prozatím neumí účelně používat. 

 

Spolupráce s dalšími pracovníky a fungování sociální sítě 

   Vztahy v rodině jsou harmonické, rodiče mají o Klárku velký zájem. 



 

Využívala středisko rané péče v Haštalské. 

Neurologie - Motol 

 

Reflexe vlastní role v případu 

   U klientky došlo k výraznému pokroku především v motorickém vývoji. Je to výsledkem 

kvalitní a cílené rehabilitace již od útlého věku. Dále plněním individuálního plánu došlo i k 

vývoji v oblasti psychické. 

 

MARTÍNEK 
 

První kontak s klientem: 

   V roce 2005 přišel Martínek do o. s. Aktivita na svoji první hipoterapii, bylo mu 5 let. Práce 

s ním trvala něco přes rok. Ve 4 letech měl epileptický záchvat. Po záchvatu nastala regrese 

v psychomotorickém vývoji. Záchvaty se opakují. Dochází opakovaně k regresím. Klinický 

obraz klienta odpovídá DMO. Do svého prvního záchvatu byl podle slov rodičů zdravý a 

vývoj normální. Žije s rodiči, má starší sestru (10let). Všichni zdrávi. 

 

Posouzení klientových potřeb a zdrojů počáteční plán pomoci 

   Opakovaně dochází k regresi psychomotoriky. Vytratila se schopnost samostatné chůze. Při 

chůzi nutno přidržovat. Pravá strana těla je hypotonická s prognózou, že do budoucna přejde 

do spastického držení. Cílem hipoterapie je obnovit bipedální motoriku a oddálit prognózu 

spastického držení. Schopnost řeči je na základní úrovni. Opakuje říkanky, rozumí slovům, 

jazyk ke komunikaci používá neochotně, upřednostňuje neverbální komunikaci.  

 

Podpora a pomoc k soběstačnosti 

   Martínek je v domácí péči, starají se o něj střídavě oba rodiče a ostatní příbuzní. Dále 

spolupracují s fyzioterapeutem. Martínek nemá pravidelný kontakt s vrstevníky.  Rodičům 

bylo tedy doporučeno využít služby např. IC Zahrádka (každé dítě má individuální plán, 

věnuje se mu několikrát týdně i fyzioterapeut.)  

 

Další průběh práce na případu 

   Z počátku byl přínos hipoterapie pozitivní, nastalo zlepšení zejména v motorice. Po půl roce  

přestala být terapie přínosem, klient dával najevo nelibé pocity, došlo ke zhoršení kvality 



 

motorických funkcí a na koni neudržel posturu. Někdy ale došlo k mírnému zlepšení. Tým 

o.s. Aktivita případ konzultoval s pracovištěm PL Bohnice.  

 

   Fyzioterapeutka v PL sledovala, jak Martínek reaguje na koni. Připravila pro něj 2 koně  

s odlišnou biomechanikou. Fyziologická odpověď byla nepříznivá. Ani na jednom koni klient 

neudržel posturu. Vyšetření ukázalo, že Martínek nemá vybudovanou posturální motoriku 

(důsledek regrese). Předchozí terapie totiž nereagovala na opakované regrese v 

psychomotorickém vývoji. Doporučeno Martínka na koni polohovat v leže (klient leží na 

břiše, hlavu má položenou na zádi koně). Tato poloha je motoricky méně náročná a pro 

nevyzrálou strukturu CNS více srozumitelná, i v této poloze klient na koni aktivně balancuje, 

není pasivní. Až se podaří opět spustit vzorec posturální motoriky, bude schopen Martínek 

balancovat v sedě, jako tomu bylo dříve. 

   Terapii jsme pak prováděli v leže. Martínek si během jízdy sám zkoušel sedat. Zapřel se o 

ruce, aby měl větší základnu. Když ho to unavilo, opět se položil. Na léčbu reagoval dobře.  

 

Fungování sociální sítě 

   Martínek je v domácí péči. Do o. s. Aktivita ho doprovázela celá rodina, rodiče, prarodiče i 

jeho 10tiletá sestra. Sestra byla spíše zamlklá, na svůj věk se chovala dospěle. 

Rodina stále prochází řadou vyrovnávacích procesů. Zdravotní stav Martínka je nestabilní. 

Někdy se zdá, že se uzdravuje, pak se opět stav zkomplikuje. Martínek nemá kontakt 

s vrstevníky. 

 

Reflexe vlastní role v případu 

   Opakované epileptické záchvaty způsobují u klienta regres v psychomotorickém vývoji. 

Několikrát se podařilo alespoň částečně nastartovat některý pohybový vzorec, ale silnější 

záchvaty dosažené výsledky anulovaly. Vlivem četných hospitalizací docházelo i k narušení 

kontinuity terapie. Rodiče asi po roce ukončili spolupráci s Aktivitou o.s. Případ je 

komplikovaný a prognóza nejistá.
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METODIKA HIPOREHABILITACE U OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 

   V rámci péče o mentálně postižené má v současné době rozhodující význam ucelená 

rehabilitace. Ucelená rehabilitace efektivně podporuje rehabilitaci léčebnou, pedagogickou, 

sociální a pracovní. Hiporehabilitace je jednou ze složek ucelené rehabilitace. Klient se učí 

adaptaci, koncentraci, sebeprosazení a uvědomování si vlastních reálných schopností. 

Neopomenutelné jsou psychosociální vlivy - prostředí stáje, jízdárna apod. Taktéž se 

osvobozuje od zaběhlých stereotypů zdravotnických a sociálních zařízení.   V prvních etapách 

léčebné jízdy je řízení pohybu koně přenecháno jiné osobě. Cílem je tvorba adaptačních 

mechanismů na pohybující se koňské tělo, vnímání pohybů a pokus o jejich predikaci. 

Důležitá je tvorba pohybového dialogu, což je spojeno se silnými psychologickými zážitky. 

Až po zvládnutí tohoto a vytvoření pouta, lze přikročit k aktivnímu řízení pohybu koně. Zde 

se klient učí vysílat signály, na které kůň reaguje, a které akceptuje. Po té může být zařazen 

do sportu handicapovaných a být tak veden k účasti na různých soutěžích pro zdravotně 

handicapované. Klienty se osvědčuje taktéž zapojit do lehčích prací ve stáji. 

 

   U hiporehabilitace je zapotřebí vždy reagovat na zdravotní stav klienta a jeho úroveň 

rozumových schopností. Je třeba počítat i s faktem, že k mentálnímu postižení jsou často 

přidružené i další vady. U kombinovaného postižení je nutno zvážit, na jakou složku se má 

terapie zaměřit. Zda na zdravotní stránku, či na rozvoj celkových dovedností. 

 

JIRKA II. 

První kontakt s klientem:  

   Jirka (narozen 1973) navštěvoval o. s. Aktivita mezi léty 2002-2006.  Je kvadruplegig. 

Úroveň rozumových schopností v pásmu lehkého mentálního postižení. Žije ve společné 

domácnosti s matkou. Do 3let věku vývoj normální. 

 

Posouzení klientových potřeb a zdrojů  a počáteční plán k pomoci 

   V dolních končetinách je výrazná svalová tenze. Nohy jsou zrotované, nestejně 

rostlé.Vlivem narušené motoriky došlo k patologickému vývoji osového aparátu. Není 

schopen vzpřímené chůze – kolébavá chůze v předklonu, v chůzi potřebuje oporu jiné osoby. 

Terapie se zaměří na relaxaci spastického svalstva. 
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Podpora a pomoc soběstačnosti 

   Jirka má osvojené sebeobslužné činnosti. Umí psát, číst a zvládá jednoduché počty. 

Verbálně komunikuje. Chodí s matkou na kurz plavání. Hipoterapie se zaměřila s ohledem na 

zdravotní stav klienta zejména na tonizaci spastického držení. 

 

Další průběh práce na případu 

   Zásadním úkolem bylo zvolit pro Jirku vhodného koně. Jeho stav vyžadoval koně 

s relaxačním krokem. O.s. Aktivita mělo k dispozici v té době jen 2 koně. Oba byli 

chladnokrevníci. Kůň, co Jirkovi vyhovoval svoji biomechanikou, měl pro Jirku příliš široký 

hřbet. Jirka pro svoji spasticitu nedokázal roztáhnout nohy a pohodlně usednout. Pociťoval 

nepříjemné bolesti. Během jízdy spasticita v nohách také neustupovala. Kůň byl příliš široký. 

   Druhý kůň byl ve hřbetě užší. Ten byl sice Jirkovi pohodlnější, ale svoji biomechanikou 

nevyhovoval. Kůň byl chodivý, měl stimulační rázný krok. Pohyb pánve u Jirky probíhal en 

bloc a nedocházelo tak k rotaci páteře. Nakonec se zjistilo, že kůň je ochotný ke klidnějšímu 

tempu v areálu statku na pískovém kolbišti. Výchylky ve hřbetě byly pak znatelně menší. 

Klient tak udržel posturu, aktivně balancoval. Z počátku měl na koni strach a zatínal svaly, 

nedocházelo k uvolnění spasticity. Asi po třech měsících terapie získal v sedě větší jistotu, 

aktivně začal balancovat. Po každé jízdě docházelo k uvolnění svalového napětí. 

Spolupráce s dalšími pracovníky a fungování sociální sítě 

   Jirka žije se svoji matkou a vážně nemocným otcem ve společné domácnosti. Matka do 

zaměstnání nechodí. Pečuje o Jirku a jeho otce. Spolupráce navázána s Modrým klíčem. 

 

 

Reflexe vlastní role v případu 

   Hipoterapie krátkodobě optimalizovala u klienta svalové napětí. Udržovala ho v dobré 

fyzické kondici. Prospíval. V roce 2006 byly kůň, na kterém Jirka jezdil, prodán. O. s. 

Aktivita si zakoupilo 2 huculské koně. Jedná se o menší plemeno. Vzhledem k větší 

hmotnosti klienta (100Kg), byl Jirka z hipoterapie vyřazen. Jiné pracoviště, kam by mohl 

Jirka docházet na rekondiční jízdy, se nepodařilo nalézt. V roce 2007 jsem Jirku krátce viděla. 

Na hipoterapii nikam nedochází. Podle slov jeho matky se Jirka zhoršil, je hůře pohyblivý. 
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JANA 
 

První kontakt s klientem: 

   Jana (narozena 1965). Od roku 2003 navštěvuje o. s. Aktivita. Je v pásmu mírného 

mentálního postižení, soběstačná, komunikativní, iniciativní a dobře spolupracuje. Dopravuje 

se sama. Žije s matkou.  

 

Posouzení klientových potřeb a zdrojů  a počáteční plán k pomoci 

   Lékař jízdu na koni doporučil. Klientka si stěžuje na občasné bolesti zad - skoliosa. Je 

omezena rotace kyčelního kloubu. Klientka mívá vzácně epileptické záchvaty. Vzhledem 

k tomu, že má velký vztah ke koním, je iniciativní a spolehlivá, je zapojena i do pracovních 

aktivit ve stáji.  

 

Podpora a pomoc soběstačnosti 

   Jana je v pásmu mírné mentální retardace. V běžných záležitostech je samostatná, dobře se 

orientuje. Jemná motorika je narušená. 

 

Další průběh práce na případu 

   Jana již měla v minulosti zkušenosti s hiporehabilitací. Na farmu dochází už hodinu před 

začátkem terapie. Chce se vším pomáhat. Dostává lehčí úkoly např. nanosit koním vodu, nebo 

zamést ve stáji. Nejraději ze všeho ale čistí koně. Zvíře je z bezpečnostních důvodů uvázáno. 

Jana už vše zná, vyzná se v jednotlivých pomůckách a dokáže koně vyčistit sama. Činnosti, 

které kladou větší nároky na jemnou motoriku (čištění z kopyt a pod.) se s Janou pozvolna 

nacvičují. Ke všem zvířatům má vřelý vztah, koně má ale nejraději. Se zvířaty si povídá. Na 

koně je dost fixovaná. V roce 2003 měla epileptický záchvat a to v důsledku obavy, že ji lékař 

jízdu na koni zakáže. 

   Dřívější zkušenosti s jízdou na koni byly znatelné. Bez problému udržela posturu. Zvládala 

vybalancovat jízdu ve zvlněném terénu. Pro zpestření jsou zařazeny jednoduché cviky na 

zlepšení rovnováhy. Koně se pokouší už ovládat sama pomocí otěží (kůň je z bezpečnostních 

důvodů upnutý na vodítko). Na jízdu se pak lépe soustředí. Jelikož nemá klientka správný cit 

a odhad, koně by sama řídit nedokázala.  
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   Po sesednutí necháváme klientku koně provést. Jana se na tento úkon maximálně soustředí. 

Chytne otěže tak, aby si do nich kůň nešlápl, jde v dostatečné vzdálenosti, aby ji zvíře 

neduplo na nohu. Pak si koně ještě pohladí, rozloučí se. 

 

Spolupráce s dalšími pracovníky a fungování sociální sítě 

   Jana žije s matkou v podnájmu. Udržuje kontakty se svoji starší sestrou. V běžných věcech 

(sebeobsluha, nákupy) je Jana samostatná. Do budoucna by bylo vhodné zajistit bydlení u 

sestry. 

 

Reflexe vlastní role v případu 

   Jana má vřelý vztah ke zvířatům – kontakt s nimi je pro ni velice důležitý. Bolesti zad 

ustoupily. Hiporehabilitace má pro Janu význam především psychický. Je mezi koňmi, může 

si je hladit, čistit, krmit, jezdit na nich. Janu nelze směřovat do sportu handicapovaných 

(omezená rotace kyčelního kloubu). 

 

PRÁCE S CHLAPCI S DAWNOVÝM SYNDROMEM  

TOMÁŠ 

První kontakt s klientem: 

   Narozen v r. 1970, dawnův syndrom, pásmo středního mentálního postižení. O.s. Aktivita 

navštívil poprvé v r. 2001.  

Posouzení klientových potřeb a zdrojů  a počáteční plán k pomoci 

   Tomášův zdravotní stav je dobrý. Přes týden se věnuje i jiným aktivitám – plavání, 

tancování. Na koni se nebojí. Je vnímavý a co se mu ukáže a vysvětlí ihned provede, je 

pohybově zdatný. Tomáš je směřován do sportu handicapovaných – paravoltiž. 

Podpora a pomoc soběstačnosti 

   Chybí vlastní iniciativa. Je naučený na pokyny. Nemá potřebu kontaktu s koněm.  
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Další průběh práce na případu 

   Tomáš byl ve vztahu ke koním a spolupracovníkům dlouho citově chladný. Koně chápal 

jako prostředek. Zhruba po 3 letech si začal koně hladit sám od sebe a dávat mu za odměnu 

pamlsek. Koně si umí nachystat sám, naučil se ho čistit. 

   Vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu bylo možno použít pro Tomáše jakéhokoliv koně. 

Preferovali jsme ale koně se stimulačním krokem kvůli sníženému svalovému tonu. 

 

   Tomáš je pohybově nadaný, má smysl pro akci, není zbrklý, na koni je sebejistý a nebojí se. 

To jsou ty nelepší předpoklady pro paravoltiž. Rozhodli jsme se Tomáše připravit na závody. 

S Tomášem neustále nacvičujeme základní sestavu cviků pro paravoltiž. Všechny soutěže se 

skládají z povinné a volné sestavy.  

Povinných cviků je pět :  

základní sed s upažením,  

holubička,  

mlýn,  

klek  s upažením, 

seskok s přednožkou dovnitř.  

 

Při paravoltiži musí mít každý soutěžní tým své vybavení.  

Postroj koně:  

uzdečka,  

voltižní pás se dvěma pevnými madly a dvěma postranními kličkami s podložkou, 

dvě vyvazovací otěže, 

zádová poduška max. délky 100 cm a šířky 90 cm, 

lonž a lonžovací bič. 

 

     Zprvu jsme nacvičovali na kovovém koni, kde si Tomáš zkoušel povinnou sestavu. 

Kovový kůň je železný barel na podstavci se dvěmi madli na držení. Pak jsme už začali 
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nacvičovat na živém koni, nejdříve pouze na stojícím a pak lehčí cviky na jdoucím koni. Mezi 

jednotlivými cviky necháme Tomášovi čas na odpočinek. Pohyb na lonži zatím simulujeme 

pohybem po kruhu, kdy koně vedeme na uzdečce. Je ale pořád co vylepšovat. Postupujeme 

velmi pomalu, aby si Tomáš všechny cviky “ošahal” a pak se nebál na koni jdoucím na lonži. 

Práci zpomaluje i to, že máme trénink jen 1x týdně.  

 

Spolupráce s dalšími pracovníky a fungování sociální sítě 

Tomáš pravidelně navštěvuje Modrý Klíč, je v pěstounské péči u svých prarodičů. 

 

Reflexe vlastní role v případu 

   Tomáš si dokázal vybudovat vztah ke koním a pracovníkům, je více iniciativní. Na koni měl 

už několik veřejných vystoupení, zpočátku měl trému, nyní je jistější. 
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3.4.2. RETTŮV SYNDROM (RS) 

   Rettův syndrom je projevem neurologických poruch zapříčiněných mutací genu MECP2 na 

X chromozomu. Postihuje výhradně dívky, chlapci jsou buď potraceni nebo po porodu 

umírají. Průměrně po celém světě je početnost tohoto syndromu 1:10 000 narozených dívek. 

Jedná se o onemocnění vrozené, které se začíná projevovat v 9-18ti měsících života. Dívky se 

vyvíjejí normálně do období, kdy nastává stagnace nebo regres. Ztrácí se získané dovednosti 

v komunikaci nebo cíleném pohybu, hlavně  rukou. CNS je postižena také. Často se chybně 

diagnostikuje a zaměňuje za autismus nebo mozkovou obrnu, ale to lze určit genetickým 

vyšetřením.(TEPLÁ, M. Rettův syndrom. 2005) 

   Není známá účinná terapie. Základem léčby jsou dlouhodobé zkušenosti vycházející 

z vlastního odpozorování. Cílem rehabilitace u dívek s RS je udržet je v co možná nejlepší 

fyzické a psychické kondici. Projevy a příznaky mohou být různé. Rozdíly v klinickém 

obraze jsou velké.  Při terapii je třeba brát v úvahu takové problémy, jako je apraxie, třes, 

celková hypotonie, v oblasti krku jsou svaly naopak hypertonické, snížená schopnost 

koordinace pohybů, zhoršená stabilita, omezená schopnost používat účelně ruce, snížená 

citlivost končetin, skolióza, omezená pohyblivost kloubů způsobená spasticitou atd. 

 

METODIKA HIPOREHABILITACE U RS 

   Během terapie by mělo být dítě uvolněné, cítit se příjemně. Tíži stresové situace lze vyčíst 

z pohledu očí anebo nepravidelnostmi dechu ve smyslu apnoických pauz. 

Za jednu z nejdůležitějších dovedností se považuje chůze. Jednak je to nejlepší způsob 

stimulace kloubů a svalů, současně ale dovoluje dívkám udržovat kontakt s okolím. Udržet 

schopnost chůze co nejdéle je jeden s hlavních cílů. Jedním z příznaků RS, který komplikuje 

péči, je skolióza. Vlivem narušené motoriky nedochází k fyziologickému vývoji osového 

aparátu a objevují se jeho zakřivení. Hipoterapie dokáže bránit progresi křivky. U dítěte 

sedícího či ležícího je během jízdy ovlivňována motorika. Kůň poskytuje pohyblivý 

„rehabilitační stůl“. Dítě balancuje (aktivně reaguje) při rytmickém pohybu. Vyvolané pohyby 

ovlivňují svalstvo, které je pro chůzi potřebné. Dochází k ovlivnění svalového napětí, 

posturální motoriky (vůlí neovladatelné držení určité polohy), svalové koordinace (časově 

správné zapojování jednotlivých svalů v pohybu), centrálního nervového systému (receptory 
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ve svalech a kloubech působí na mozek a míchu) a laterality pohybu (jedna polovina těla je ve 

fázi podpěrné a druhá ve fázi posuvné).“17 

Působí i složka psychosociální. Kůň ovlivňuje emocionální chování dítěte, motivuje, 

zprostředkovává kontakt s okolím, je dobrým prostředníkem pro komunikaci. Může být 

dobrou motivací pro zapojení rukou dítěte, například dotýkání, hlazení koně nebo dávání 

pamlsků. 

 

KATEŘINA 

První kontakt s klientem: 

   Kateřina narozena 1995. Žije s rodiči. Diagnóza: rettův syndrom, epilepsie, hyperventilace. 

Navštěvuje IC Zahrádka. 

Posouzení klientových potřeb a zdrojů  a počáteční plán k pomoci 

Klientka nereaguje na oslovení. Zrakový kontakt udrží jen chvíli, typické je zahledění. 

Hiperventilace se projevuje hlavně ve stresu nebo při změně počasí. Klientka také dělá 

apnotické pauzy, někdy je promodralá. 

 

Podpora a pomoc soběstačnosti 

   Rehabilitace se zaměřuje na pohybový rozvoj klientky. Cílem je, co nejdéle udržet 

schopnost chodit a lépe ji naučit ovládat své tělo. Dále má sestavený individuální učební plán. 

 

Další průběh práce na případu 

   Klientka nemá správné pohybové návyky. Tělo je v extentzi (záda, nohy, ruce...). Pro 

klientku je těžké se ohnout. Chůze je kolébavá, chodí se ,,zamčenými,, koleny. Neumí je sama 

pokrčit. Klientka je pohybově neobratná. V chůzi a sedě je nestabilní. Při výkyvu nehledá 

rovnováhu a čeká, kam spadne. Je v neustálém napětí – bojí se spadnutí. K uvolnění dochází 

pouze v leže. Klientka nemá uvolněná záda, v chůzi má statické držení. Cílem hipoterapie je u 

klientky vytvořit dynamické napětí. Kůň by ji měl rozpohybovat páteř a udělat korekci 

pohybového vzorce. Klientka se stále brání uvolnění, reaguje ještě větší extenzí. U 

asistovaného sedu se klientka brání také uvolnění. Je tedy v plánu začít klientku polohovat na 

koni v leže. 

 

                                                 
17  TEPLÁ, M. Rettův syndrom. str 37.  
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Spolupráce s dalšími pracovníky a fungování sociální sítě 

   Rodina je harmonická. Rodiče mají vřelý vztah ke Kateřině.  

Spolupráce – dětský psychiatr, neurologie – Motol. 

 

Reflexe vlastní role v případu 

   Klientka neumí dát zpětnou vazbu na odpovídající úrovni. Pracuje se na prodloužení 

intervalů v udržení očního kontaktu. Dále je třeba intenzivně pracovat na rozvoji motoriky.  
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3.4.3. AUTISMUS 

CHARAKTERISTIKA AUTISMU 

     Autismus je chorobná zaměřenost k vlastní osobě spojená s poruchou kontaktu s vnějším 

světem. Projevuje se od nejútlejšího věku a trvá celý život. Autistické děti nedokáží správně 

interpretovat informace pocházející  z jejich okolí a jsou z toho důvodu neschopné upevnit to, 

co se naučily. Autismus  poprvé specifikoval americký pedopsychiatr Leo Kanner . Domníval 

se, že autismus je příbuzný se schizofrenií. Autismus označuje za vrozenou vadu komunikace 

založenou na afektivním nesouladu. V současné době se autismus řadí mezi vývojové 

vady.(THOROVÁ, K.  Poruchy autistického spektra. 2006) 

     Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu jsou stanovena na základě přítomnosti 

poškození ve třech základních oblastech, v sociální interakci, komunikaci a stereotypu.  

   sociální interakce 

• zřetelná neschopnost používat obecných forem vystupování, jako je pohled z očí do 

očí, výraz tváře, gesta, pohyby těla atd., k vzájemné sociální interakci, 

• selhání při vytváření vztahů se svými vrstevníky, 

• neschopnost sdílet radost, smutek a zájmy s ostatními lidmi, 

• nedostatek sociální a emocionální vzájemnosti ( neschopnost se aktivně účastnit 

jednoduchých her, preferování samotářských aktivit). 

   komunikace 

• vývoj mluvené řeči je opožděn nebo zcela chybí. Chybí i pokusy o alternativní způsob 

komunikace pomocí gest nebo mimiky, 

• je-li řeč vyvinuta, chybí schopnost začít a udržet konverzaci, 

• používání jazyka je stereotypní, opakující se, 

• chybí rozmanitost, spontánnost a představivost i schopnost napodobit   pravidla 

společenského chování při  hře přiměřené věku. 

   stereotyp 

• přílišné zaujetí jednou nebo více stereotypními a omezenými činnostmi, které jsou 

abnormální buď intenzitou, nebo předmětem zájmu, 
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• zjevným přilnutím ke specifické nefunkční rutině nebo rituálu, 

• stereotypní a opakující se pohybové manýry (třepání rukama, prsty, kroucení 

prsty …), 

• vytrvalé zaujetí detailními částmi jednotlivých předmětů. 

    Pro stanovení diagnózy autismu musí být přítomno nejméně šest z popsaných symptomů. 

 

METODIKA HIPOREHABILITACE U AUTISMU 

   U terapie je zapotřebí klást důraz na pravidelný řád. Je důležité opakovat jednotlivé rituály. 

Např. před začátkem terapie oslovit koně jménem, pohladit ho, po ukončení dát koni pamlsek. 

Osvědčuje se, aby se dítěti věnoval ten samý terapeut každou lekci. Lidé s autismem se cítí 

bezpečně ve stereotypu, negativně reagují na změny.  

 

kazuistiky: 

 

TEREZA 

První kontakt s klientem: 

   Tereza narozena 1990. Diagnóza je infantilní autismus při těžké poruše zraku (nevidomá). 

Celkově je na hranici pásma středně těžké až těžké mentální retardace. Oba rodiče zdrávi i 

širší rodina. Těhotenství rizikové. Porod ve 28 týdnu těhotenství. O poruše zraku byli rodiče 

informováni hned po narození. Tereza měla opožděný vývoj. Od věku 0,5 roku až do věku 3 

let s ní matka cvičila Vojtovu metodu. Od 2 let chodí sama. Od 3 let mluví. Orientace 

v prostoru je dobrá. Občas se vyskytují záchvaty sebepoškozování. 

 

Posouzení klientových potřeb a zdrojů  a počáteční plán k pomoci 

   Klientka  má kulatá záda, lehkou kyfoskoliosu. Chůze je samostatná, vytáčí špičky zevně, 

zatěžuje více LDK. Je hypermobilní. Svalové napětí – hypertonus, spasticita, kontraktury. 

Hipoterapie byla indikována s cílem klientce optimalizovat svalové napětí a k zabránění 

progresi křivky osového aparátu. Klientka má i kladný vztah ke zvířatům, je tedy žádoucí 

docházet na hipoterapii. 

 

 

Podpora a pomoc soběstačnosti 
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   Je žádoucí nácvik správného držení těla, zlepšit motorický vzorec. Dále se klientka učí 

sebeobsluze, má individuální učební plán. 

 

Další průběh práce na případu 

   Hiporehabilitace má pro klientku přínos hlavně ve zkvalitnění zdravotního stavu. 

Optimalizuje svalové napětí, koriguje motorický vzorec klientky, dále se posiluje zádový 

korzet.  

   Klientka je nevidomá. Orientaci v prostoru získává hlavně přes dotyky. Pro klientku je 

problém na koně nasednout, je si nejistá a snadno propadne panice.  Je třeba tedy k dívce 

v průběhu celé terapie hovořit a sdělovat ji, co se děje, na kom pojede apod. Důležité jsou pro 

ní hmatové vjemy. Před terapií se s koněm potřebuje pomazlit a musí ho pozdravit. 

Pozdravení je pro tuto autistickou dívku velmi důležité. Je zvyklá, že pozdravem začíná 

nějaká aktivita a když se rozloučí, ví, že aktivita skončila. Klientka je citlivá na změny. Pokud 

se děje něco neobvyklého (např. jiný terapeut, asistent), je dívka rozladěná a nespolupracuje. 

Nechce pak cvičit, nechce se s koněm mazlit. Během terapie se potřebuje neustále ujišťovat, 

že je vše na svém místě. Hledá, jestli má kůň uši, hmatem hledá terapeuta apod. Od terapeuta 

potřebuje slyšet zpětnou vazbu. Dívka má dobrý hudební sluch (hezky hraje na klavír), vnímá 

prostor citlivěji, vnímá klapot koňských kopyt. 

Na konci terapie dává koňovi chleba. Uvědomuje si, že mu tím dělá radost. Chápe, že 

pamlsky jsou pro koně odměnou za práci. Pravděpodobně je hipoterapie pro dívku velký 

zážitek, má potřebu o tom pak mluvit. Mluví o tom prý i doma. 

Spolupráce s dalšími pracovníky a fungování sociální sítě 

   Rodina působí harmonicky. Otec má zaměstnání. Matka zaměstnání nemá a stará se o 

Terezku doma. 

V 5-ti letech navštěvovala MŠ pro nevidomé na Loretánském náměstí 

1997 AKORD-denní stacionář 

1998 IC Zahrádka 

Reflexe vlastní role v případu 

   Adaptace na nové prostředí do IC Zahrádka probíhala pomalu. Dívka je hodně fixovaná na 

matku. Nakonec adaptace proběhla úspěšně a dívka navštěvuje IC na 4 hodiny denně. 

Pokroky po psychomotorické stránce jsou evidentní. 

VILÉM 
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První kontakt s klientem: 

   Vilém narozen 1992. Diagnóza – časný infantilní autismus v pásmu středně těžkého 

mentálního postižení. Žije v rodině, má bratra. Všichni zdrávi. 

 

Posouzení klientových potřeb a zdrojů  a počáteční plán k pomoci 

   Klient dobře přijímá sociální kontakt. Pěkně se zapojuje do řízené činnosti. Přes tendenci 

k neklidu a stereotypu je překvapivě vytrvalý a soustředěný. Trvá sklon k impulsivitě reakcí 

(bouchá předměty o podložku a pod.) V sociálním kontaktu je reaktivní se snahou vyhovět, 

ale s malou spontánní iniciativou. Dobrá kvalita vizuální paměti. Pohybově obratný, jemná 

motorika ruky bez kvalitativních odchylek, pohyby plynule koordinované. Při snaze o užití 

manipulačních schémat v nových souvislostech jsou patrné dyspraktické obtíže. V oblasti řeči 

je vývoj nerovnoměrný. Aktivní komunikaci omezuje spíše na náznaková slůvka či gesta. 

Čeká na pobídky z okolí. Potřebu sociálního kontaktu dává najevo maladaptivním či 

provokativním chováním. Klientovi byl stanoven individuální plán a byl zařazen do 

specializované třídy pro děti s autismem. 

 

Podpora a pomoc soběstačnosti 

   Vilém již ovládá sebeobslužné dovednosti, je poměrně šikovný. Má snahu učit se novým 

věcem. Byl stanovený dlouhodobý cíl, směřovat klienta do chráněné dílny v Dolních 

Počernicích. Jednalo by se o výpomoc v prádelně. 

 

Další průběh práce na případu 

   Během hiporehabilitace se dokáže klient zklidnit a zrelaxovat. Je to jeho oblíbená činnost a 

těší se na ni. Naučil se samostatně nasadit si přilbu, zapnout a odepnout přezku (poměrně 

náročné na jemnou motoriku). Další činnost je dávat koním na konci hodiny pamlsky. Učí se 

tak pochopit, že za  práci následuje odměna. Uvědomuje si i, že nedělá radost jen sám sobě, 

ale i zvířeti. Na koni se učí drobnou sestavu jednoduchých cviků na rovnováhu. Např. obě 

ruce na přilbu, aniž by se držel, střídavě levou, pravou rukou si má hladit koně. Vštěpuje si 

tak pojem levá, pravá. Při provádění cviků se počítá od 1-10, učí se tak počítat. Naučil se 

rozpoznat, kde má kůň uši, oči. Když dostal otěže do rukou, nedokázal vyvodit souvislost, že 

se jimi kůň řídí. Po 3 letech umí na koně sám nalézt, sám sesednout. Ovládá cviky. Někdy se 

u něj projeví impulsivní reakce a má záchvaty vzteku. Když mlátil nepříčetný do koně, 
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terapeut ho nechal sesednout a pak šel celou lekci pěšky vedle koně. Pro klienta je jízda na 

koni oblíbená činnost a uvědomil si svoji chybu a trest přijal. Agresivní chování ke koni se od 

té doby již neopakovalo. 

 

Spolupráce s dalšími pracovníky a fungování sociální sítě 

   Vilém žije v rodině společně s otcem a nevlastní matkou. Jeho matka zemřela. Vyrůstá 

společně s mladším sourozencem. Prostředí v rodině je harmonické. 

Spolupracují s – neurologie FN Motol, psychiatrie FN Motol, APLA – poradenství, pediatr. 

 

Reflexe vlastní role v případu 

 

   Vilém je sociálně obratný. V budoucnu se předpokládá, že bude úspěšně umístěn 

do chráněné dílny. Je koncentrovaný, učí se novým věcem. Zvládá dobře sebeobsluhu. Stále 

je ale třeba naučit Viléma lépe kontrolovat impulsivní reakce. 

 

 

GÁBINKA 

 

První kontakt s klientem: 

   V roce 2002 zahájila klientka  hipoterapii v o.s. Aktivita, v té době jí bylo 24 let. Klientka je 

v pěstounské péči svých prarodičů. S původní rodinou není v  kontaktu. Na terapii ji 

doprovází babička.  

   Klientka po narození pokračovala ve vývoji normálně, ale byla pasivnější. Ve věku 3 let byl 

u dívky diagnostikován autismus, dále bylo zjištěno i mentální postižení, během růstu se 

objevily ortopedické obtíže. Je schopná samostatné chůze. Chůze je kolíbavá. Klientka 

verbálně nekomunikuje. Zájem o okolí nemá. Ale někdy ji zajímají cizí lidé. Klientka je 

náladová, ale nejeví se mi afektovaně.  

 

Posouzení klientových potřeb a zdrojů a počáteční plán k pomoci 

   Vzhledem k výrazně sníženým rozumovým schopnostem, nemožnosti navázat sociální 

kontakt, by nebylo vhodné pokoušet se klientku zapojovat do aktivit se zvířaty. Klientka má 
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horší bipedální motoriku, proto se terapie zaměřila na zvládnutí aktivního sedu na koni, 

následkem čehož by mohlo dojít k lepší koordinaci pohybů. 

Podpora a pomoc soběstačnosti 

Nutno zaměřit se na nácvik sebeobslužných dovedností. 

 

Další průběh práce na případu 

Klientka z počátku jezdila na koni jménem Arna, plemeno lánského norika. Toto 

plemeno jsme zvolily proto, jelikož má širokou záď a dodává větší pocit bezpečí při pohybu. 

Kobylka má rychlý stimulační krok, její hřbet se výrazně vychyluje, právě proto se zdála být 

pro klientku ideální. Měla klientku naučit více a správně zapojovat posturalní svalstvo. Ale 

nevyhovovala. Klientka nedokázala tyto výrazné impulzy vyrovnat a ztrácela rovnováhu. 

Začali jsme tedy používat kobylku stejného plemene jménem Forma. Tato kobylka má krok 

pomalejší, z hlediska biomechaniky je její krok relaxační. Klientku ze sedu tolik 

nevychylovala, klientka se lépe přizpůsobovala výchylkám.  

   Z počátku terapie ( leden 2002 ) nebyla klientka schopna delšího sedu na koni. Každých 10 

metrů jsme  museli zastavovat a rovnat klientky posturu. Koně vedl vodič a klientku 

přidržovali dva pomocníci. Jelikož je klientka silnější postavy, nemohl být využit asistovaný 

sed ( je to sed, kdy za klientem sedí terapeut a pomáhá mu rovnat jeho posturu ), který se při 

tomto problému ještě v té době užíval18. Terapie zpočátku trvala 7 min. Zprvu se žádné 

výsledky nedostavovaly, její chování bylo lhostejné jak vůči koním, tak i vůči pracovnímu 

týmu. Což je u autistů typické. Jsou velmi citlivé na jakoukoli změnu v jejich životě. První 

výsledky se dostavovaly zhruba po necelém půl roce terapie. V této době byla schopna 

aktivně udržet posturu po dobu 10 min. ( ovšem, že musela být neustále korigována 

terapeutem, ale nebylo to už tak často jako dříve ). Terapie probíhala na venkovní jízdárně 

s písčitým povrchem, která má rozměry cca 45x25 metrů. Ke konci června byla schopna 

absolvovat jízdu na koni po dobu zhruba 15 min. Během letních prázdnin terapii přerušila, 

neboť byla na rekreačních pobytech, kde se zranila. Nešťastnou náhodou si pořezala nohu a 

měla osm stehů, proto se terapie ještě o nějaký týden oddálila. Po návratu k terapii nebylo 

                                                 
18  Asistovaný sed se již nevyužívá. Klient musí  na koni sám aktivně balancovat a udržet posturu, aby 
docházelo k nácviku motorických funkcí. Pokud klient neudrží posturu, hledá se důvod. Můžeme zkusit  jiného 
koně, z hlediska biomechaniky pro klienta méně složitého. Pokud klient neudrží posturu ani pak (pravděpodobně 
nemá vyvinutou posturální motoriku), je polohován na koni v leže.  
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možno plynule navázat na doposud dosažené výsledky práce, neboť došlo k viditelnému 

zhoršení udržení postury při pohybu koně. Nevraceli jsme se na úplný začátek, ale schopnost 

udržet posturu byla oslabena. Terapie byla zkrácena na dobu 10 min. Opět jsme se zaměřili na 

udržení postury během pohybu koně. Ukázalo se, že se klientka na oporu jistících pomocníků 

spoléhala natolik, že dostatečně nezapojovala posturální svalstvo, pouštěla se madel a celkově 

nevěnovala jízdě pozornost. Asistenti byli požádáni přidržovat klientku méně, aby byla 

nucena aktivně zapojovat posturální svalstvo a lépe vyrovnávala výchylky koňského hřbetu.  

   Přes zimu bylo počasím znemožněno využívat venkovní jízdárnu. Jezdili jsme proto 

s klienty do terénu, což klientce vyhovovalo. Tvrdší odrazy kopit a hlavně strojovitá 

pravidelnost koňského kroku ( jelikož jsme chodili po tvrdém terénu především silnici ) více 

stimulovaly posturální svalstvo a docházelo ke zlepšování dosažených výsledků Netvrdím, že 

se stal zázrak a klientka aktivně seděla na koni po celou dobu terapie, ale nemusela být už 

tolik korigována. Na terapii se velice podílela i nálada klientky. Někdy byla terapie ztížena, 

neboť klientka měla velmi veselou náladu a nebyla schopna spolupráce. Po celou dobu terapie 

se neustále jen smála, pouštěla se madel atd. 

Spolupráce s dalšími pracovníky a fungování sociální sítě 

   Gábinka na doporučení lékaře byla jako 7miletá nastálo umístěná do ústavu do Opočna u 

Tábora. Prarodiče si ji pak vzali do pěstounské péče. Matka Gábinku nenavštěvuje, její 

nynější manžel si to nepřeje. 

V 5 letech jí začala matka dávat mezi děti do denního stacionáře v Dejvicích, kde se jí prý 

docela líbilo.   

V 15 letech se dostala do Modrého klíče,  který navštěvuje doposud a kde se jí podle slov 

babičky velice líbí. Má tam vlastní program, učí se sebeobsluze, rehabilitaci, ale 

hlavně má pochopení a péči. 

Reflexe vlastní role v případu 

   Nedošlo k pokroku pouze po fyzické stránce, ale také po psychické stránce. Klientka začala 

s námi více komunikovat ( spíše co se týče neverbální komunikace ). Někdy se zapojuje i do 

komunikace s koněm, ale raději se stýká s kolektivem lidí, kteří spolupracují na terapii. Občas 

si někoho vyhlédne ( většinou je to nějaký člověk, ale stává se, že je to i kůň )  

a k němu se postaví tak těsně, jako by vyhledávala nějaký kontakt. Jelikož si neuvědomuje 

jistá nebezpečí ( jde si hladit koně na jeho zadek atd. ), musí být pod neustálým dohledem své 

babičky nebo někoho jiného. 
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3.4.4. SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ 

   Základní dorozumívací prostředek neslyšících je především nonverbální komunikace. 

Využívají dost mimiku a řeč těla. Podobně je tomu tak u koní. To dává kvalitní předpoklady 

těmto klientům k navázání vazeb s koněm.  

Kůň jako stádové zvíře má velkou schopnost navazování vztahů, ale to se týká i kontaktů 

s člověkem. Koně mezi sebou komunikují pomocí řeči těla, svého výrazu, postavení uší, 

výrazu očí, náznaku pohybu apod. Díky tomu se koním daří číst i v lidech. Navíc platí, čím 

drobnější signály vysílá naše tělo, tím více jim kůň rozumí. Koně umí dobře vnímat malé 

detaily, které my neumíme detekovat. Mezi koňmi se už od hříběcího věku vyvíjí stádová 

hierarchie.  Koně, stejně jako všechna sociální zvířata, potřebují znát své postavení a mít 

jasně vytyčené hranice. V poslední době se mezi veřejností rozšířila práce s koněm podle tzv. 

přirozených metod19. Metoda spočívá v tom, že se jedinec snaží napodobit chování koně ve 

stádě. Člověk zastává alfa pozici zvířete ve stádě. Učí se koně číst a komunikovat s ním. To 

vše na základě nonverbální komunikace, která je koni srozumitelná. Výsledkem je vzájemný 

respekt a porozumění. Tyto metody se hodně používají ve výcviku, lze je ale použít i u 

hiporehabilitace. 

 

   Na Konferenci ČHS 2006 prezentovalo o. s. EPONA svůj projekt ,,Neslyším“. 

Spolupracovalo se základní školou Novoměstská v Brně, kam dochází děti s vadami sluchu. 

Děti navštěvovaly jezdecký areál, kde si mohly vyzkoušet nonverbální komunikaci dítě - kůň. 

Bylo se třeba naučit číst řeč těla koně, pochopit jeho jednání a reakce. Problém často byl 

v dodržování vzdáleností od koně. Lidé se sluchovým postižením vzdálenosti nedodržují, jsou 

navyklí blízkému kontaktu a dotýkání se při komunikaci. Schopnost napodobit pohyby mají 

výborné. Rychle si osvojili řeč těla, které kůň rozumí. Některých lekcí se zúčastňovali i 

rodiče. Všimli si podobnosti reakce dětí a koní. Velmi často se jednalo o nepochopení daného 

povelu a následného trestu. Často se totiž stává že nepochopení povelu si vysvětlujeme jako 

vzdor. Děti když nechápaly reagovaly vztekem nebo křikem. Koně při nedorozumění reagují 

také podrážděně. Pro děti to byla dobrá zkušenost, kůň jim poskytl zpětnou vazbu na 

odpovídající úrovni. 

                                                 
19  Metodu přirozené komunikace zkompiloval a medializoval Pat Parelli, u nás ji proslavil jeho žák Jan 

Bláha. 
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Tyto aktivity vedly k lepší komunikaci dětí s jejich okolím. V průběhu práce měly děti větší 

snahu komunikovat. Zlepšila se spolupráce dětí s učiteli a i rodiči. 
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3.4.5. ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MOZKOMÍŠNÍ (RS) 

 
    Roztroušená skleróza je nepředvídatelné chronické onemocnění nervového systému. Jde o 

skvrnovité zničení myelinové pochvy, jejímž účelem je obalovat a chránit nervy na mnoha 

místech nervového systému a starat se o jejich zásobování živinami nebo o další předávání 

signálů. Poškození se může objevit na různých místech mozku nebo míchy, ale může opět 

ustoupit. Jestliže však dojde současně s porušením myelinu také k poškození nervu je 

poškození trvalé. Zatím je ještě nejasné, proč k takovýmto poškozením myelinu dochází. Není 

vyloučeno, že příčinou je mnohaleté působení určitých virů.Potíže se mohou projevovat 

nejrůznějšími způsoby a zpočátku zcela nenápadně: slabost v pažích, nejasná výslovnost, 

poruchy zraku, pocit necitlivosti v končetinách, chvění. Často se však objeví znovu po 

měsících nebo dokonce letech, mnohdy zůstane alespoň část z nich natrvalo. S každým 

novým nástupem choroby se tedy může její obraz zhoršovat. U většiny lidí probíhá nemoc 

velmi pomalu a nijak drasticky. Jednotlivé záchvaty mohou oddělovat celá léta. Roztroušená 

skleróza se projevuje nejčastěji mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života, přičemž ženy 

bývají postiženy častěji než muži. Prevence není možná. (ADAMČOVÁ H., BENEŠ V. a kol 

Neurologie, 2005)  

 

TERAPIE U RS 

     Nemoc RS je progresivní a přichází v atakách. Po každém relapsu je nutno začít 

rehabilitovat a pokusit se o obnovu ztracených funkcí. Ne vždy se docílí úplné nápravy 

postiženého místa. Při RS jsou doporučovány uvolňovací cviky, které vedou k obnově 

ztracených funkcí a optimalizují svalové napětí postiženého místa. Často je k rehabilitaci 

doporučováno plavání. MUDr. Zamrazilová, hipoterapeutka z TJ Orion, konstatovala, že 

jízdou na koni lze z fyzioterapeutického hlediska dosáhnout stejných i lepších účinků než 

např. plaváním. Hipoterapie nemocným uvolňuje spastické držení a senzomotorickými 

impulzy, které se přenáší z koňského hřbetu na jezdce, dochází k rekonstrukci poškozených 

drah neuronů. Klienti z TJ. Orion, se vyjádřili k hipoterapii tak, že po jízdě pociťují celkové 

uvolnění až po dobu 2 dnů. Zlepšení se projevuje především v kvalitě chůze. Za jízdy se celá 

sedací část vlivem koňského tepla nahřívá, což usnadňuje celý proces rehabilitace. Dalším 

přínosem hiporehabilitace je působení na emoční stránku člověka. Kůň svoji přirozenou 

osobností, autoritou a interakcí zprostředkovává nezapomenutelný zážitek a vzbuzuje u 
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klientů různé pocity. Nelze ani opomenout vliv na sociální stránku jedince. Klienti se schází v 

pravidelných intervalech na terapii a vznikají tak mezi nimi vazby, které se často přenáší i do 

civilního života a  přesahují tak rámec terapie. 

 

Na terapii u RS se zaměřuje v Praze především PL Bohnice a T. J. Orion.T. J Orion nabízí 

klientům s RS hipoterapii a sportovní ježdění -  paradrezúru20.   Klienti z T. J. Orion se 

zúčastňují řady jezdeckých soutěží.   

 

 

 

                                                 
20 Paradrezúra je drezúra pro handicapované jezdce, kdy jezdec předvádí se svým koněm předem danou 
úlohu na obdélníku 20x40 nebo 20x60m po jehož obvodu je umístěno 8-12 písmen. Dvojice je hodnocena 3-5- 
rozhodčími, kteří výkon oceňují známkami od 0 do 10, kdy 10 je známka nejlepší. Výsledek se udává obvykle v 
procentech. Velmi oblíbenou soutěží jsou volné sestavy na hudbu, kdy jezdci musí v časovém limitu předvést 
předepsané úlohy, ale mohou je seřadit podle vlastního uvážení.  
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3.4.6. POHYBOVÝ APARÁT  

   V současné fyzioterapii začíná růst zájem o hipoterapii. Hipoterapie je svou koplexností při 

léčbě pohybového aparátu ojedinělá. Tato komplexnost představuje přesah klasické 

fyzioterapie do dalších oblastí, ve kterých si musí fyzioterapeut doplnit své znalosti a 

dovednosti. Jde především o detailní pochopení biomechaniky pohybu koně a její individuální 

aplikaci při léčbě pacientů. Pomocí senzomotorických impulsů ze hřbetu koně se cíleně 

působí na klienty s poruchou hybnosti nebo poruchou držení těla.  

 

   Velká část populace je zasažena zejména zdravotním problémem - bolestí zad.Většina 

bolestí zad je následek svalového napětí nebo namožení. Potíže může také způsobit vadné 

držení těla, oslabení kostí nebo chrupavek. Pro stabilizaci páteře, zejména pak bederní, jsou 

rozhodující hluboko uložené trupové svaly resp. hluboký stabilizační systém. Při jeho 

oslabení je páteř méně stabilní. To s sebou nese zvýšené riziko vzniku mikrotraumat měkkých 

tkání v oblasti páteře, výhřezu meziobratlového disku apod. Opakovaná pravidelná aktivace 

povrchových svalů (intenzivní posilování břišních a zádových povrchových svalů) při 

dysfunkci hlubokého stabilizačního systému vede ke zvýšení klidového svalového tonu a 

hyperaktivitě svalů povrchových a snížení klidového svalového tonu a útlumu svalů 

hlubokých. Jízdou na koni se efektivně působí na hluboký stabilizační systém, který je 

základem pro rozvoj správného držení těla a předpokladem správného motorického vzorce. 

Aktivizací hlubokého stabilizačního systému, jízda na koni dokáže zamezit rozvoji deformity 

osového aparátu a to především tam,  kde se jedná o funkční vadu. Jednostranná pohybová 

aktiva popř. patologický pohybový stereotyp, při kterém dochází k nerovnoměrnému 

zatěžování daných svalových partií může vést ke skoliotickému držení těla. Tělo si pak 

vytváří vzorce napětí ve vazivovém systému, které zapříčiňují skoliotické uspořádání tělesné 

struktury.  Posléze je vada zafixována a vede k trvalé deformitě s posunem obratle. Je nutná 

včasná diagnóza a okamžitá rehabilitace, aby došlo ke korekci. Zafixovanou vadu páteře, kde 

již došlo k deformitě osového aparátu, hipotrerapií odstranit nelze, ale lze stávající stav 

stabilizovat a odvrátit další rozvoj. Lékař jízdu na koni musí indikovat, např. hyperlordóza a 

hyperkyfóza patří mezi kontraindikace. 

 

   Cílem hipoterapie je ovlivnění nedostatků klienta v oblasti kvality pohybové koordinace, 

svalového napětí a posílení hlubokého stabilizačního systému. Je nezbytné, aby byl klient 
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zároveň intenzivně léčen dalšími vhodně volenými fyzioterapeutickými postupy, v ideálním 

případě stejným terapeutem, se kterým absolvuje hipoterapii.  Dle slov H. Hermanové, 

fyzioterapeutky, medicína neznala v minulosti   příznivé účinky koňského pohybu na lidský 

organismu. Lékaři jízdu na koni kontraindikovali u pacientů, u kterých se začala rozvíjet vada 

pohybového aparátu. Dnes se tyto obtíže paradoxně jízdou na koni léčí. 

 

   Během jízdy na koni je posilováno posturální svalstvo, budován pevnější zádový korzet, 

korigován pohybový vzorec. Vlivem jízdy na koni se posilují hýžďové svaly, rytmizuje se 

dýchání. Vlivem rytmického rozpohybování pánevního dna se léčí funkční neplodnost. 

Vnitřní orgány jsou masírovány, tím se příznivě ovlivňuje střevní peristaltika, což nejvíce 

ocení lidé upoutáni na vozík. 
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3.4.7. ZÁVISLOSTI 

   Závislý je takový člověk, jehož závislost dosáhla takového stupně, že mu to působí zřetelné 

poruchy a újmu ve společenských vztazích, ve společenské činnosti a na tělesném i duševním 

zdraví.  

 

   Hiporehabilitaci je možno v mnohém využít jako terapeutickou metodu u klientů, kteří se 

léčí ze závislosti. Je pro ně velkým přínosem. Při závislostech, ať už mluvíme o alkoholu, 

drogách, gamblerství je veškerá pozornost jedince zúžena na to, opatřit si drogu. Veškerý čas 

a energie je investovaný do shánění prostředku k získání drogy a posléze zotavení se z drogy. 

Ostatní potřeby bývají zanedbávány. Jedinec je ohrožen v rovině biologické, sociální a 

psychické, jelikož tyto potřeby opomíjí naplnit. V sociální rovině se kontakty zúžují pouze na 

drogovou subkulturu.  

 

   V hiporehabilitaci je výhodou práce ve skupině, terapeutickou skupinu společný zážitek 

sbližuje, učí se kooperovat a důvěřovat si. Často se využívá, že členové skupiny jsou 

rozděleni do dvojic a každé dvojici je svěřen jeden kůň. Je to i z bezpečnostních důvodů, 

naprostá většina klientů nemá za sebou jezdecký výcvik. Jeden z nich dělá vodiče a jistí ze 

země. Některá cvičení provádí dvojice společně, u jiných se střídá. Terapeut nabízí bezpečné, 

vnímavé terapeutické prostředí založené na důvěře, ve kterém se klienti cítí respektováni a je 

jim dovoleno experimentovat zdravým způsobem a prožít silný nedrogový zážitek, což je 

důležitý aspekt podporující život v abstinenci. Terapeut pomáhá klientovi porozumět, že jeho 

vlastní tělesné vjemy a impulsy představují důležité informace. U lidí se závislostí je stěžejní 

téma hranic. Kůň jako sociální tvor má také své přirozené hranice, které je nutno při práci s 

ním dodržovat. Klienti neustále hranice překračují a jejich problémem je sebekontrola a 

zdrženlivost. Při práci s takovýmto typem klienta je vybrán temperamentnější kůň, který 

klientovi dá okamžitě zpětnou vazbu při porušení hranic. Toto probíhá v bezpečném prostředí 

a je třeba neustálé přítomnosti terapeuta. Každá ostřejší reakce koně je terapeutem vysvětlena 

a hned probíhá korekce a nácvik přijatelnějšího klientova jednání. Takto se klient naučí 

komunikaci se zvířetem, což je pro něj často v mnoha směrech přijatelnější a snazší, než 

komunikace s lidmi. Je to jeden z prvních kroků v komunikaci, zvláště u traumatizovaných a 

introvertních osob se závislostí.  
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   Kromě verbálního obsahu  je terapeut navíc pozorný k tomu, co klient sděluje modulací 

hlasu, výrazem tváře, držením těla a pohybem. Tyto informace jsou klientovi posléze 

předkládány k jeho vlastnímu sebepozorování. Terapeut může zmínit rozdíl mezi verbálním a 

neverbálním jazykem a pomoci klientovi být si ho vědom. 

   V této atmosféře klient zažívá povolení zkoumat a zažít "tady a teď" své vnitřní zkušenosti a 

možnosti. Klient je zván, aby odhalil, co je v popředí jeho myšlenek, těla a emocí v tomto 

okamžiku Terapeut pomáhá klientovi v procesu hledání tím, že pozoruje a podává svědectví o 

modulaci hlasu, výrazu tváře, postoji a pohybu. Dělá to tak, aby klientovi umožnil dostat se 

do kontaktu s informací, která je v tom všem obsažena.  

   Pokud je hipoterapie prováděna ve skupině, dává možnost prožitku sdílení s ostatními a 

další nedrogové téma ke komunikaci. Zároveň otevírá prožitkovou a hlavně citovou složku 

člověka, kterou vidí osoby se závislostí zkresleně a černobíle (libost-nelibost) a dává jí 

mnohem hlubší a rozdílnou kvalitu. Tělesný kontakt s koněm jasně ukazuje vymezení 

vlastních hranic těla člověka a koně, což dává klientovi pocit bezpečí a zároveň ho to přivádí 

k sobě samému a nutí jej prožívat vlastní tělesnost. Což posiluje jeho sebekontrolu a 

sebepoznávání. Lidé se závislostí se obvykle nedokážou postarat o své potřeby a necítí 

potřeby ostatních. Péče o koně jim dodává pocit důležitosti a zodpovědnosti, znalost vlastních 

schopností a jejich rozvoj, kooperaci ve skupině ve vztahu k dělbě práce a nutnost o tomto 

komunikovat a neuzavírat se do svého světa, nemyslet na drogy. Tím hipoterapie působí i 

jako prevence relapsu. Klienti vidí hned výsledek své práce a její smysl. Kůň je zvíře se 

specifickými potřebami, které logicky následují po sobě. Pracovní terapie u koní zároveň 

zvyšuje fyzickou kondici a zdatnost, která je u osob se závislostí díky dlouhodobému užívání 

návykových látek v katastrofálním stavu a dává stabilitu v řádu péče o koně. Pohyb venku, 

mimo pavilon léčebny, klienty příjemně naladí a často se na tento zážitek těší.  

Každá terapeutická jednotka je uzavřena společnou reflexí všech zúčastněných, kde se 

postupně vyjadřují jak klienti, tak i terapeut k celkovému průběhu terapie. 

 

 

 

 

 

 



60 

4.ZÁVĚR 

   Cílem bakalářské práce bylo představit v teoretické části obor hiporehabilitace a v praktické 

části se zaměřit na metodiku práce s klientem, a to u nejčastějších diagnóz.  Jako empirickou 

metodu jsem zvolila kazuistiky. Jsem názoru, že právě na případové práci je nejlépe vidět 

metodika, postup a výsledek terapie. Při zpracovávání bakalářské práce jsem narazila zéjména 

na nedostek odborné literatury. V dostupné literatuře jsem postrádala popis metodiky při 

terapii. V praktické části jsem tedy vycházela především z vlastních zkušeností. 

   Hiporehabilitace je v ČR stále mladý, ale rozvíjející se obor. Dominantní postavení v oboru 

má občanské sdružení Česká hiporehabilitační společnost, sdružuje jednotlivé organizace 

zabývající se hiporehabilitací na území ČR. Prosazuje a udržuje odborné provádění metody, 

školí pracovníky, zajišťuje vydávání odborné literatury, slouží jako informační databáze a 

zprostředkovává kontakt mezi jednotlivci. Úzce spolupracuje s některými organizacemi 

zejména s PL Bohnice a Epona Brno, kde jsou zajištěny odborné stáže. V ČR, na rozdíl od 

zahraničí, se hiporehabilitace rozlišuje na samostatné disciplíny – hipoterapie,  pedagogicko-

psychologické ježdění a sport handicapovaných. Je to známka vysoce profesionálního 

přístupu. Pro každou z těchto disciplín jsou školeni odborníci-specialisté.  

   V roce 2006 se konala konference České hiporehabilitační společnosti. Během zasedání se 

došlo k zjištění, že v ČR chybí pevná stabilní síť pracovišť zabývajících se hiporehabilitací. V 

příštích letech se tedy uvažuje o vybudování sítě pracovišť, která budou spolupracovat. 

Koncept je následující:   „první linii“ budou tvořit větší centra disponující kompletním 

profesionálním týmem. Zde bude klient diagnostikován a bude mu poskytnuta první péče (2-

3měsíce cílené rehabilitace). Posléze bude klient předán , do ,,druhé linie“, tu budou tvořit 

menší např. dobrovolnická zařízení, která budou s klientem realizovat už jen kondiční jízdy a 

udržovat výsledky terapie. V roce 2008 byl vypracován seznam pracovišť, s některými z nich 

se podařila navázat spolupráce v rámci systému. Zařízení odpovídající standardům České 

hiporehabilitační společnosti jsou v seznamu znázorněna symbolem ČHS. Uvedený seznam 

zatím slouží ke zlepšení informovanosti lékařů, klientů i jednotlivých středisek či zařízení 

mezi sebou. 
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   Zásadní problematiku v oboru shledávám v tom, že na území ČR  stále většina organizací 

nevyhovuje základním požadavkům hiporehabilitace, jelikož nemají v týmu vyškolené 

odborníky. Terapie v takovýchto zařízeních není realizována odborně. Neodbornou intervencí 

lze u klienta způsobit nevratné fyziologické změny. V těchto organizacích osobně vidím 

potenciál. Východiskem by mohlo být, kdyby Česká hiporehabilitační společnost se všemi 

organizacemi navázala spolupráci v rámci zkvalitnění poskytovaných služeb a bezplatně 

nabídla všem dobrovolníkům a zaměstnancům školení. Popřípadě by zřídila tým terénních 

pracovníků, kteří by objížděli jednotlivé regiony a proškolovali. Obor by si do budoucna 

zasloužil být zařazen do terciálního školství, jako specializace ve vybraných studijních 

oborech.  
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Nasedání z rampy. 
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Doteky, pochvala. 
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Polohování u poruchy posturální motoriky. 
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Nácvik na železném koni, klek s upažením, cvik povinné sestavy paravoltiže 
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Resumé 

 

 

Práce se člení do dvou hlavních kapitol. V teoretické části je vymezen obor hiporehabilitace a 
vysvětleny pojmy pedagogogicko-psychologické ježdění, hipoterapie a sport 
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mohla realizovat v praxi.Stěžejní část práce spočívá v praktické části. V ní je představena 
Česká hiporehabilitační společnost, která má v oboru dominantní postavení. Dbá na odborné 
udržování a provádění metody. Následuje přehled hiporehabilitačních zařízení v České 
republice. Pozornost je věnována 3 organizacím, kde jsem stážovala – psychiatrická léčebna 
Bohnice, Aktivita a Tělovýchovná jednota Orion. Popsala jsem služby, které nabízejí. 
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závislosti. V každé kapitole je definována cílová skupina, metodika. Jako empirickou metodu 
jsem zvolila kasuistiky, ve kterých je popsán průběh a zdůvodnění terapie. 
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Summary  

 

 

The work is divided into two main chapters. The field  of hipporehabilitation is defined in the 

theoretical part. There are explained the terms of pedagogical-psychological riding, 

hippotherapy and disabled sport. Furthermore, there are discussed conditions which must be 

satisfied that the hipporehabilitation could carry out in practice. The fundamental part of the 

work lies in the practical part. There is presented hipporehabilitative Czech company which is 

in a dominant position and sees to the maintenance and implementation of the method. The 

following is a summary of hipporehabilitative facilities in the Czech Republic. Attention is 

paid to 3 organizations where I underwent my scholarship - mental home Bohnice, Activity 

and Gym unity Orion. I describe services they offer. The greatest attention is paid to the 

methodology for the most common diagnosis - mental disability, Rett syndrome, autism, 

hearing disability, cerebrospinal multiple sclerosis, motion apparatus and addiction. The 

target group and methodology are defined in each chapter . As the empirical method I chose 

casuistries in which I describe the course and rationale of the therapy. 
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