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Abstrakt 

 

    Název: Vliv plemene a tempa jeho kroku na timing svalů v hipoterapii  

    

Cíle: Cílem práce je v tématicky se seznámit s problematikou hiporehabilitace a 

hipoterapie. Dále pak zjistit, zda plemeno koně a tempo jeho kroku má vliv na   

timing svalů v hipoterapi v pozici opačného sedu s oporou o předloktí a 

s oporou o dlaně. Zároveň předpokládáme, že ze zvolených svalových skupin je 

možné usoudit, zda v poloze opačného sedu dochází k diferenciaci. To by 

opodstatnilo provádění hipoterapie u dětí neschopných samostatného sedu a u 

dětí v již  raném věku.  

  

 

     Metody: Diplomová práce má charakter intraindividuální případové studie. 

Skládá se z části obecné, která obsahuje shrnutí problematiky hiporehabilitace 

a hipoterapie. V části druhé je intraindividuálně řešen timing svalů na dvou 

plemenech koní při rychlém a pomalém tempu. Jako hipoterapeutická pozice byl 

zvolen opačný sed s oporou o lokty a s oporou o dlaně. K hodnocení bylo využito 

komplexní fyzioterapeutické vyšetření fyzioterapeutem a výstupy z přenosného 

SEMG přístroje ME6000. 

      

 Výsledky: Timing svalů byl rozdílný u vybraných plemen koní, také při 

rozdílném tempu kroku koně. Diferenciace byla potvrzena, pouze však na koni 

Slezský Norik, v poloze opačného sedu s oporou o lokty, v rychlejším tempu. 

 

Klí čová slova: hiporehabilitace, hipoterapie, opačný sed, kvadrupedální 

lokomoce, plemeno        koně, polyelektromyografie 
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Abstract 

 

Title: Influence of race of horse and speed of it’s walk on timing of muscles in 

hippotherapy            

Purposes:  The goal of study is to find out if race of horse and  speed of it‘s walk 

approaches muscles timing in the reverse sitting position. We also 

pretend quadrupedal locomotion activation. That would substantiate 

hippotherapy with sitting-unable children. 

:  

Methods:  Surface Electromyography, physiotherapeutic screening  

 

Results: Muscles timing was different with selected races as well as with different 

speed of walk. Quadrupedal locomotion was certified. 

       

 

Keywords: hiporehabilitation, hippotherpy, reverse sitting, quadrupedal locomotion, 

race of a horse, surface electromyography  
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1  ÚVOD 
 
 

Odcizení od přírody a deformace vztahu k přírodě je jedním 

z nejdiskutovanějších problému dnešní doby a je součástí civilizační krize. Všechny 

náboženské a duchovní systémy lidstva od těch nejjednodušších až po ty 

nejsofistikovanější se ve své podstatě zabývají jednotou mezi člověkem, přírodou, 

vesmírem a jsoucnem a usilují o dosažení harmonie mezi vnějším a vnitřním. 

Narušení této harmonie vede nejen k existencionálním krizím, ale dle některých 

názorů i ke vzniku nemocí. Léčení pouze somatických obtíží s konzervativním 

myšlením dnes bývá v mnoha případech (z dlouhodobého hlediska) nedostačující a 

lidé vyhledávají jiné možnosti, odborníky nazývané jako alternativní metody. Avšak 

ne všechny metody sem spadající jsou ryze alternativní, některé z nich respektují 

lékařské poznatky, díky čemuž se dostávají do povědomí lékařů. Jedním z těchto 

případů je obor hiporehabilitace, který v dnešní době zažívá velký rozmach jako 

součást komplexní léčby pro jedince s postižením, ale i jako prevence závislostí a 

neuróz pro „zdravé“ děti a dospělé.  

Je tomu tak i v České Republice. Hiporehabilitace začíná být v Čechách velmi 

aktuální, a to zejména z toho důvodu, že jako jediná země v celosvětovém měřítku léčí 

děti již od 3 měsíců věku. Jejím unikátem je empirický poznatek, že při polohování 

dítěte horními končetinami na koňskou záď dle stupně ontogenetického vývoje 

dnes docílíme progresivního úspěchu v léčbě vyplývající z mnohých kazuistik. 

Kombinují se přitom dva poznatky. Prvním z nich je poznatek, že posuvná síla kroku 

koně vychází se zadních končetin; druhým je kraniokaudální vertikalizace dítěte. Díky 

této kombinaci se předpokládá stimulace globálního lokomočního vzoru obdobně jako 

u Vojtovy metody, resp. facilitace reflexní lokomoce plazením díky specifikace 

pohybu koňského hřbetu. 

Úspěchu v léčbě však docílíme pouze při profesionálním provádění hipoterapie. 

Bohužel mnohá střediska disponující koňmi mají hipoterapii ve své nabídce, aniž by 

měla pojem o hipoterapii jako jedné z forem fyzioterapie.  

Hlavní roli v hipoterapii hraje kůň a kritéria na jeho zařazení do léčby jsou dnes 

nejdiskutovanějším tématem na poli hiporehabilitace. Zatím je empiricky uznávaný 

názor, že v hiporehabilitaci by měli pracovat koně mladí, speciálně vycvičení na 

terapii, a to zejména kvalitní dresurní přípravou a horsemanship výchovou. Vzhledem 
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k veliké finanční náročnosti jsou do terapie často zařazováni spíše koně staří, nehodící 

se již do sportu, popř. koně se zdravotními potížemi či huculské plemeno s nekvalitní 

biomechanikou hřbetu.  

Cílem práce je objektivizovat názor, že plemenná příslušnost koně hraje velkou 

roli ve výsledcích léčby a že pro každého klienta je vhodný jiný kůň. Z toho vyplývá, 

že středisko disponující pouze jedním plemenem koně, nemůže hipoterapii provádět 

kvalitně. 

Objektivizace výsledků hipoterapie je velmi složitá, zejména z důvodů velké 

škály individualit vstupujících do výsledků (jezdec, kůň, vodič, popř. fyzioterapeut). 

Zároveň  z důvodu náročnosti provedení, které je možné pouze v terénu. 

Prvním a jediným měřením odpovídajícím stejným úvahám této práce je výzkum 

paní Would (1999), která pomocí elektrogoniometru analyzovala pohyb pánve jezdce 

na různých koních. Jednotliví jezdci vykazovali na stejném koni různé odpovědi 

pohybového aparátu. Autorka na základě výsledků zdůrazňuje nutnost možnosti 

výběru koně při jeho použití pro rehabilitaci. Elektromyograf byl k měření použit 

dvakrát (pouze však v jezdeckém sportu), a to Peham et al. (2001) při vytvoření 

modelu pro pohyb páteře v úseku Th 12, Th 16. Robert et al. (2001) sledoval vliv 

rostoucí rychlosti na aktivitu a kinematiku pohybu. Malé změny rychlosti (0,5 m.s"1) 

způsobují významné změny v pohybu končetin. 

Přínosem této práce by měla být apelace na fyzioterapeuty, aby při své terapii 

velmi dbali na výběr koně pro klienta. Zároveň snaha pro opodstatnění opačného sedu 

využívaného v hipoterapii u dětí mladších 1 roku. Ve většině zemí je kritérium pro 

přijetí do péče v hipoterapii věk 3 let, a to navíc pouze u dětí schopných samostatného 

sedu. V poloze opačného sedu předpokládáme stimulaci kvadrupedální lokomoce, 

která je přítomná u dětí nevertikalizovaných jako první lokomoční tendence a je 

využívána v léčbě u dětí s opožděným či narušeným psychomotorickým vývojem 

(např. Vojtova metoda aj.). 

 

 



2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

2.1  Vývoj hiporehabilitace 

2.1.1  Vývoj hiporehabilitace a vznik odborných organizací 
 

Hiporehabilitace patří do metod využívající jako léčebný prostředek zvíře - 

koně, které zahrnujeme pod název Animoterapie. Ale rozvoj především hipoterapie 

předběhl vývoj animoterapie jako celku o téměř 30 let. V 2. polovině 17. století lipský 

profesor Samuel T. Quellmaz jako první analyzoval pohyb jezdce a zavedl pojem 

trojdimenzionálních kmitů. Na začátku 20. století pak začaly vycházet první práce, ve 

kterých je jízda na koni hodnocena již jako léčivý prostředek. Po 1. světové válce 

začíná být kůň využíván cíleně k rehabilitaci nemocných. V letech 1950 – 1960  

můžeme mluvit o období vzniku hipoterapie v dnešním slova smyslu. Kůň léčí děti 

postižené epidemií poliomyelitis anterior acuta, do podvědomí veřejnosti se dostává 

díky knize „Už zase skáču přes kaluže“. Dále již následoval velký rozmach oboru 

hiporehabilitace (Jiskrová, 2005). 

V roce 1964 vzniká ve Velké Británii organizace Advisory Counsil of riding, 

nejprofesionálněji se hipoterapie provádí v Německu, kde je v roce 1970 založeno 

Kuratorium fur Therapeutischen Reidung. Na americkém kontinentu je o něco později 

v roce 1979 založena organizace NARHA – North American Riding for the 

Handicapped Association. Za nejdůležitější se považuje vznik organizace založené 

v Miláně roku 1985 Riding for the Disabled International (RDI) (Jiskrová, 2005). 

Cílem této organizace je celosvětově sjednocovat veškeré organizace zabývající 

se léčbou pomocí koně a snažit se o výměnu metodických, vědeckých a organizačních 

zkušeností. V roce 1985 sjednocovala tato organizace 14 států, které souhlasily 

s následujícím statusem: 

- Všechny národní organizace budou podporovat rozmanité formy kontaktu s koněm 

za účelem zlepšení kvality života lidí s handicapem 

- Všechny země souhlasí s definováním různých oblastí použití koně 

- Všechny země souhlasí s vypracováním standardu pro trénink kvalifikovaných osob 

vhodných k různému použití koně. 

Dnes je tato organizace přejmenována na Mezinárodní federaci pro jízdu na koni 

– FRDI, sjednocuje 130 zástupců z více než 50-ti zemí a každé 3 roky pořádá 
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mezinárodní kongresy. Nejbližší se bude konat na jaře roku 2012 v Aténách (Casková, 

2010). 

Dosavadní terminologie, která byla přijatá již v roce 1988 v Torontu, člení 

hiporehabilitaci do 3 složek, a to: 

 - zdravotní – hipoterapie (oblast fyzioterapie) 

- pedagogická a psychologická (oblast pedagogiky, speciální pedagogiky,  

         psychoterapie a sociální práce) 

- sport handicapovaných (Jiskrová, 2010). 

 

Přesto se jedná o model pouze orientační, léčebné působení koně je velmi široké 

a vychází z lékařské a pedagogické úrovně jednotlivých států, ale také z jejich historie 

vztahu s koněm, úrovní jezdectví zejména dresurního a celkovými názory na 

„alternativní metody“. Proto dnes neexistuje dokonalé sjednocení a každá zem má 

svoji terminologii se svými specifickými terapiemi.  

Kanada využívá pojem „therapeutic horse riding“, který zahrnuje všechny 

aktivity s koňmi pro lidi s postižením. Druhým používaným termínem je 

„hippotherapy“. Jedná se o rehabilitační metodu využívající pohyb koně k ovlivnění 

motorické a posturální kontroly jezdce. Spadá do oblasti fyzioterapie, praktických 

lékařů a fyzioterapeutů (Champagne, 2008). Australská asociace  Riding for the 

Disabled používá termín „hippotherapy“ ve stejném významu, termín „therapeutic 

riding“ používají ve významu psychologické léčby (Moore, 2010). Na Novém 

Zélandě je pojem „hippotherapy“ totožný, dalším oblastem již ale nevěnují velkou 

pozornost, lidé s postižením mají však možnost pokračovat ve sportovní aktivitě – 

„equestrian sport“ (Whitby, 2006). 

Velmi propracovaný systém má americká organizace NARHA - The North 

American Riding for the Handicapped Association. Pod společný pojem Equine-

Assisted Activities and Therapies - EAAT shrnuje speciální disciplíny Equine 

Facilited Psychotherapy (EFP) and Equine Facilited Learning (EFL), Therapeutic 

riding, Therapeutic driving, Interactive vaulting, NARHA Horses for Heroes. Součástí 

EAAT je Equine Assisted Therapy (EAT) – léčba s pomocí koňských aktivit a 

prostředí koní. EFL využívá koně ke zlepšení učení a pracovního růstu. V češtině se 

používá termínu „kaučink“. EFP je terapie s pomocí koně,  speciálně určená pro léčbu 

psychiatrických a psychologických pacientů. Hippotherapy léčí klienta s postižení s 

využitím 3D pohybu koňského hřbetu. Sekce Interactive vaulting je obdobná naší 



 18 

paravoltiži, cvičenci vykonávají cviky jako klek či stoj na koni, stejně tak therapeutic 

driving je pojem obdobný našemu paravozatajství a momentálně je velmi žádaným 

sportem pro lidi s postižením v USA. Therapeutic riding je sportovní ježdění pro lidi 

s postižením, nevěnují se však klasickým jezdeckým závodům jako je parkur či 

dresura, ale jedná se o speciální metodiku s vlastními závody, vytvořenou pro lidi 

s postižením. Obsahem je jízda na koni s využitím různých her. Horses for Heroes je 

speciální terapie pro vojáky v Afghánistánu, která využívá přístupu Horsemanships 

pro jejich fyzickou, psychickou i sociální rehabilitaci (Farrier, 2010). 

ANDE-BRASIL, asociace terapeutické ježdění v Brazílii, shrnuje veškeré 

aktivity využívající koně v léčbě pod pojem „equotherapy“. Jedná se o ucelenou 

metodiku, která má za cíl dosáhnout u jedinců s postižením sportovní výkonnosti, od 

čehož očekávají rehabilitaci v oblasti fyzické, psychické i sociální. V terapii vždy 

využívají sedlo (Granjo do Toro, 2005). Korejská organizace Federation Equestrian 

International má metodiku velmi obdobnou metodice brazilské, používají však termín 

„therapy riding“ a jejich zaměřením jsou pouze dresurní soutěže (Altai, 2007).  

Německé Kuratorium pro léčbu s pomocí koní je průkopníkem tzv. 

„psychotherapy with horse“. Jedná se o psychoterapeutickou metodu vycházející 

z logoterapie a Daseinanalýzy (Mehlem, 2006). Bývalé československo je podobným 

průkopníkem v tzv. „stimulačním polohování“, které se využívá u dětí 

nevertikalizovaných, a to již od 3 měsíců věku (Hollý, Hornáček, 2002). Více kapitola 

2.4 Hipoterapie v rané péči. 

 Fotky pro bližší popis terminologie ve světě viz.  Příloha č. 4. 

2.1.2  Terminologie v hiporehabilitaci 
 

Hiporehabilitace je dnes sice mladou, ale velmi rychle rozvíjející se léčebnou 

metodou. Existují různé modely pracovišť, které tuto metodu nabízejí. Prvním z nich 

je model integrační, kde se setkávají jedinci s postižením se zdravými „jezdci“ , 

druhým je model segregační, kdy hiporehabilitační koně jsou určeny pouze pro práci 

s lidmi s postižením (Casková, 2010). 

Z hlediska organizace se může jednat o samostatná pracoviště při léčebnách, 

v rámci provozu ústavní péče, jako součást nabídky jezdeckých farem či 

hiporehabilitační koně mohou vlastnit pouze fyzické osoby. Nejčastějším zřízením 

jsou neziskové organizace (NNO), zejména občanská sdružení (Casková, 2010). 
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Tento velký rozsah možné působnosti (a to jak plošný, tak lidský) zapříčinil do 

dnešní doby výraznou terminologickou nejednoznačnost. Do hiporehabilitace se 

začaly přejímat slova z jezdeckého sportu, z lékařství (zj. rehabilitace), ze speciální 

pedagogiky, z psychiatrie a psychologie a také z cizojazyčné literatury. Dokladem je i 

mezinárodní konference v Brazílii roku 2006, kde bylo použito více než 25 různých 

názvů popisujících stejné disciplíny (Jiskrová, 2010). 

Po obnově České hiporehabilitační společnosti (ČHS) vydal výkonný výbor 

Oficiální slovník a určil tak terminologii, která by se měla v České Republice 

dodržovat a bude tedy použita i v této práci (Smíšková, 2009a): 

 

Hiporehabilitace (HR) – zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie 

v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním 

postižením/oslabením/handicapem/se specifickými potřebami. 

 

Hipoterapie (HT) – sekce hiporehabilitace. Metoda fyzioterapie využívající 

přirozenou mechaniku pohybu koně v kroku a pohybových impulzů při něm 

vznikajících, k programování motorického vzoru hřbetem. Výsledkem je facilitace 

reparačních procesů na úrovní neurofyziologické a psychomotorické. Provádějí ji 

terapeuti se speciálním vzděláním, kteří prošli speciálním výcvikem –fyzioterapeut, 

ergoterapeut. 

 

Aktivity s využitím koní (AVK)  (pro oblast pedagogickou, sociální) – sekce 

hiporehabilitace, původně pod názvem Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění 

(LPPJ). Metoda speciální/sociální pedagogiky a sociální práce, využívá prostředí 

jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, 

aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami. Provádějí ji osoby, které prošli 

speciálním výcvikem – pedagog, speciální/sociální pedagog, sociální pracovník apod. 

 

Terapie s využitím koní s pomocí psychologických prostředků (TVKPP) – sekce 

hiporehabilitace, původně pod názvem Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění. 

Metoda psychoterapie, která využívá k terapii vzájemné interakce lidí s koňmi. 

 

Parajezdectví – sekce hiporehabilitace, dříve pod názvem Sportovní ježdění 

hendikepovaných. Jezdec se zdravotním postižením/oslabením/handicapem se 
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s ohledem na svoje postižení a za použití speciálních pomůcek učí technice jízdy na 

koni (klasické i westernové), voltižním cvikům, vozatajství, eventuálně se zúčastňuje 

sportovních soutěží. 

Celá verze viz. Příloha č. 3 

 

Toto členění je pouze didaktické a v praxi je nutné na terapii pohlížet 

komplexně. Nelze při cíleném provádění (pouze) hipoterapie opomenout i mimovolný 

vliv koně na psychiku dítěte a jeho sociální chápání. Tato komplexnost staví 

hiporehabilitaci nad ostatní rehabilitační metody. U málokterého fyzioterapeutického 

přístupu se setkáme s tak mohutnou aktivací limbického systému či s možností 

„přestupu“ do zájmové aktivity, v tomto případě parajezdectví. Původní „léčba“ se 

pak stává koníčkem a často i smyslem života pro lidi s postižením. 

2.2  Účinky hiporehabilitace 
 

Hiporehabilitace – rehabilitace za účasti koně. Ucelená rehabilitace člověka 

s postižením dnes zahrnuje prakticky všechny oblasti našeho života (Nerandžič, 

1999). Proto rehabilitací dnes míníme aktivaci člověka s postižením ve fyzické, 

psychické a sociální sféře. Označení hiporehabilitace je zcela na místě, kůň jako 

terapeut může léčit všechny „složky“ našeho života. Adler (1993) dělí individualitu 

jedince do sfér soma, psyché a socio. Avšak soma a psyché jsou provázané systémy, o 

kterých nelze uvažovat odděleně, stejně tak jako na ně navazující „socio“. Z důvodu 

lepší orientace v kapitole 2.2 Účinky hiporehabilitace budu přesto tyto systémy 

popisovat odděleně. Prolínání účinků se z téhož důvodu nebude možné vyhnout. 

2.2.1  Účinky na „soma“ 
„Vždy je nutné mít na mysli, že kůň je vysílač a klient přijímačem. Cílem je naladit 

přijímač na bezporuchový příjem.“ (Zelenka, 1992, s 67) 

 

Hipoterapie se řadí mezi facilitační metody. Facilitace je způsobena aktivitou 

proprioceptivních receptorů a je dnes základem moderních resuscitačních postupů. 

Jedná se o reedukační postup, kterým se dosahuje snížení prahu dráždivosti 

motoneuronu s následným zvýšením dráždivosti nervových struktur, a tak dochází 

k usnadnění pohybu. Facilitační metody využívají v nadměrném množství facilitačně 
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působící podněty – taktilní, zrakové z periferie, které tak cíleně ovlivňují postižené 

funkce  a klestí tím cestu správné funkci (Pfeiffer, 1976).  

Hipoterapie nám poskytuje obrovské množství facilitačních podnětů, zvláště 

proprioceptivních ( Hermannová, 2002 ). Balanční plocha hřbetu koně nám nabízí 

výborné podmínky k senzomotorické stimulaci probíhající v rytmu a v prostoru 

(Dvořáková, 2009). Pokud budeme vycházet z toho, že propriocepce je hlavním 

zdrojem facilitace (v případě hipoterapie) ( Derkits, 2000), můžeme definovat čtyři 

všeobecné principy facilitace, které v sobě hipoterapie spojuje:  

- Proprioceptivní neuromuskulární facilitační techniky  založené na podstatě ovlivnění 

aferentace. 

- Aktivace jednoho svalu facilituje ostatní svaly v daném pohybovém řetězci. Stupeň 

facilitace je nepřímo úměrný vzdálenosti mezi oběma svaly a přímo úměrný intenzitě 

aktivace daného svalu. 

- Ideomotorické reakce aktivací limbického systému – jsou podstatou cvičení 

v představě, mají startovací význam a stačí k udržení svalové trofiky. 

- Aktivace odpovědných svalových skupin opačné poloviny těla cestou transkalózní 

facilitace a odporových cvičení (Mikula, Šturc, 1985). 

 

Klíčovou roli v hipoterapii má ovlivnění postury. Posturou je míněna klidová 

poloha těla vyznačující se určitým uspořádáním pohyblivých segmentů. Její udržování 

je dynamickým fenoménem, ač se zevnímu pozorovateli jeví jako fenomén statický 

(Véle, 2006). 

Můžeme na ní působit přímo – přes pohybový systém a nepřímo – přes 

respirační systém a psychosociální ovlivnění osobnosti. Dochází ke spojení dvou 

řídících systémů – k vzájemné adaptaci posturálních systémů koně a jezdce 

(Hornáček, Hollý, 2002). 

 

Vliv hipoterapie je tedy velmi komplexní a jako komplexní děj jej lze 

analyzovat na jednotlivé prvky. Hornáček a kol. (1995) dělí vliv hipoterapie na 

faktory, které jsou: 

- Nespecifické 

- Specifické 

- Psychosociální 
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2.2.1.1  Nespecifické faktory hipoterapie 

 

Z nespecifických prvků, tj.prvků typických i pro jiné rehabilitační metody, jsou 

nejdůležitějšími: 

Taktilní kožní stimulace. U hipoterapie je důležité pro maximální efekt tohoto 

faktoru nepoužívat sedlo, pouze tenkou dečku; zároveň by měl mít pacient lehký oděv 

v dotykové části. 

Vliv tepla. Kůň má tělesnou teplotu 38°C a tím podstatně ovlivňuje svalovou činnost 

a tlumí spasticitu. 

Cvičení proti odporu. V hipoterapie je představováno hmotností daného segmentu 

podporované labilitou koňského hřbetu. 

Podpůrné reakce. Díky třmenům lze facilitovat extenzory dolních končetin, což je 

jeden z méně využívaných prvků v hipoterapii. 

Obranná reakce proti pádu. Labilita koňského hřbetu podmiňuje zapínání 

posturálního svalstva podle naklánění pacientova těžiště během jízdy. Jedná se o 

stejný princip, který vyslovil Janda (1992) o senzomotorické stimulaci – o dvou 

typech motorického učení. První stupeň je charakterizován zvládnutím nové 

motorické dovednosti a tvorbou funkčních spojení, druhý stupeň kódováním 

motorické dovednosti na nižší, podkorové regulaci z důvodu menší náročnosti a větší 

rychlosti. Nevýhodou je pak fixace dovednosti, která se velmi těžko mění. 

Labyrintové reflexy. Uplatňují se v poloze napříč, která vyvolává kolébání a 

houpání, čímž dochází k výrazné relaxaci pacienta. 

Iradiace podráždění. Při hipoterapii je pohybovým vzorcem stereotyp jízdy na koni, 

přičemž hmotnost segmentů a vliv gravitace vytvářejí odporovou sílu (Mikula, Šturc, 

1985). 

Aktivace limbického systému. Limbický systém je aktivní při každém pohybu; 

emocí ovlivňuje intenzitu pohybové reakce a zajišťuje i tvorbu paměťových stop pro 

fixaci pohybových programů v paměti. Lze tedy říci, že „ limbický systém je 

iniciátorem každého pohybu“ (Véle 2006, s 237). Podněty z vnitřního i zevního 

prostředí, které přicházejí do CNS z receptorů a jimiž hipoterapie překypuje, iniciují 

mentální i pohybovou aktivitu. Navíc pravidelný rytmus pohybu o určité harmonické 

frekvenci (který je v tomto případě dán krokem koně) je provázen emotivním 

zážitkem a ovlivňuje psychiku a tím i pohybové chování osobnosti (Véle 2006).  
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Význam limbického systému při pohybu zformuloval ve své teorii Pribram. Dle 

Pribramovy holografické teorie k paměťové fixaci v mozku dochází interferencí dvou 

aktivit, a to smyslovou projekcí do mozkové kůry a druhá aktivací limbického 

systému. K ukládání informací do paměti na více místech současně dochází 

interferencí těchto dvou aktivit, podobně jako u hologramu. Z toho vyplývá, že 

poškozením části záznamové plochy, informace jako celek nezaniká, ztrácí se jenom 

její podrobnosti. Véle (2006) navíc dodává, že vysoká platicita CNS, aktivována 

intenzivní stimulací z periferie umožňuje novotvorbu synapsí a pravděpodobně i 

regeneraci nebo dokonce i neogenezi některých neuronů. Aktivace pocitového mozku 

je tedy pro vznik paměťové stopy nutná a je jednou z nejvýznamnějších faktorů 

úspěšnosti hipoterapie oproti jiným fyzioterapeutickým přístupům, zj. u kojenců a 

batolat. 

Ovlivnění hlubokého stabilizačního systému. Během hipoterapie se při střídavém 

poklesávání pánve  pacienta do lateroflexe stimulují a cíleně posilují zejména 

monosegmentální mm. Multifidi, semispinales atd., které mají klíčovou roli při 

segmentální stabilizaci páteře. Dochází tak i k mobilizaci pohybových segmentů a tím 

k odstranění kloubní hypomobility. Pohyb koňského hřbetu nám naváží pánev klienta 

na stranu s rotací páteře ke kontralaterální straně zatíženého tuber ossis ischi, čímž 

dochází ke svalové stabilizaci páteře v napřímení a k cílenému tréninku krátkých 

rotátorů (Rothaupt a kol., 1998). 

Stimulace globálního posturálně-lokomočního vzoru. Podle současných názorů 

není porucha statiky pouze výsledkem přetížení předtím ideálního postoje, ale může 

být způsobena neadekvátním vývojem oporné báze, hlavně do konce prvního 

trimenonu (Hornáček, Hollý, 2002).  

 

 

2.2.1.2  Specifické faktory hipoterapie 

 

Specifickými prvky, tj.prvky, které nenalezneme v jiných rehabilitačních  

přístupech, jsou faktory vázané na vliv koně a jeho krok. Jedná se tedy o pohyb 

koňského hřbetu a s tím související rytmus. Díky blízkosti kroku koně a člověka  

podmíněnou zkříženým pohybovým vzorem je hipoterapie jedinou rehabilitační 

metodou, která reedukuje chůzi shora (Hornáček, Hollý, 2002). Posazením klienta na 
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koně „vysadíme“ z jeho chůze pohyb rušící dolní končetiny. 

Splynutím pánve s pohybem koňského hřbetu (klient by měl 

docílit pocitu uvedeného na obrázku č.1) zaktivujeme veškeré 

reflexní mechanismy nutné k chůzi a nastavíme tak možnost 

k fyziologickým souhybům trupu, šíje, hlavy a horních 

končetin. Takto se rozvíjející pohybový dialog mezi koněm a 

pacientem narušuje zbylé patologické hybné stereotypy a 

zároveň facilituje z periferie do centra obraz fyziologické chůze 

(Zahrádka, 1992). 

Druhým specifickým faktorem, daným ale také krokem 

koně, je rytmus. Narušení rytmu vede k asymetrii, poruše, 

vyčerpání, chorobě. „Naše tělo je v mnoha ohledech rytmickým 

strojem, kde všechno synchronizovaně pulzuje – od činnosti 

zažívacího traktu po spojení neuronů v mozku“ (Hart in 

Campbell, 2008, s 36). Rytmus je ještě v dnešní době 

u některých národů jedinou léčebnou metodou – např. 

u sibiřských národů a australských Aboridžinců. Teoretickým 

vysvětlením, které je zatím pouze domněnkou, je, že je-li lidský 

organismus vystaven působení pravidelného vyrovnaného rytmu, spouští se obdobná 

reakce i v přirozených rytmech našeho těla, které se obnovují do své původní 

rovnováhy (Crotazz-Herbette, 2004). 

 

2.2.2  Účinky na „psyché“ 
 

Jednání člověka je řízeno rozumem a emocemi. Emoce jsou nejbližší spojkou 

mezi psychikou a tělesnem, jelikož mají přímý vztah k vegetativnímu a endokrinnímu 

systému (Hnízdil, 2010). 

Každé dítě má své citové pole, které se v hiporehabilitaci přímo stýká s citovým 

polem koně. Naskýtá se otázka, zda i zvíře dokáže prožívat své emoce. Kladná 

odpověď dala za vznik oboru animoterapie (Klik, 1999). Jak cíleně tento 

mechanismus využívat dnes není zcela jasné. Z původního „vození se na koni“, kdy se 

klient cítil dobře a následně pak i lépe překonával překážky v životě, dnes vzniká celá 

Obrázek 1 Správný 
„pocit“ ideálního sedu 
v hipoterapii   ( Swift, 
2003) 
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řada konceptů a přístupů, jak cíleně využívat koně v léčbě psychologických i 

psychiatrických klientů. V následujícím textu uvedu nejznámější z nich. 

 

2.2.2.1  Psychotherapy with the horse 

 

Tato speciální metodika vytvořena paní Mehlem (2006) vychází 

z psychoanalytických přístupů, které kombinuje s psychosomatickými poznatky. 

Působení koně na psychiku částečně rozděluje na 2 škály. 

Psychosomatické problémy a psychická traumata se vyskytnou tehdy, když je 

člověku narušena možnost v jeho „letu“ životem. Většina příčin nemocí tkví v tom, že 

člověk se snaží být někým jiným, než je. Není lepšího společníka k nalezení sebe 

samého než je kůň. Kůň přináší člověku nalezení sebe samého právě teď a tady. 

Člověk cítí, že žije – že neplánuje, nevzpomíná, ale právě prožívá ten okamžik, 

v kterém je. Kůň rozpozná člověka takového, jaký byl předtím než ztratil sám sebe. 

Terapií je myšlen „doprovod na cestě“ k sobě samému. A na začátku tohoto procesu 

stojí kůň. Je brán jako zrcadlo osobnosti. Pokud klient a kůň budou v harmonii, je 

velmi pravděpodobné, že člověk je autentický, sám sebou. Kůň učí klienta v čase 

„Teď a Tady“ laskavosti, pečlivosti, bedlivosti a „uvědomování si“ (žití) (Mehlem, 

2006). 

Druhým pohledem je potlačení bioenergie u psychických poruch. Jízda na koni 

vyvolává tělesné a svalové uvolnění a rozplynutí potlačujících mechanismů. Potřeba 

sžít se pohybově s koněm vyvolá aktivaci všech tělesných pochodů a tím i duševní 

aktivity, která vede ke zlepšování chorobných symptomů (Klik, 1992). 

 

2.2.2.2  Psychoterapeutické ježdění dle francouzské školy 

 

Zastávají názor, že kůň v hiporehabilitaci není pouze jako pozitivní léčebné 

medium, ale jako ko-terapeut. Jejich učení vychází z teorie stáda a hierarchie v něm. 

Kůň ve stádě respektuje dominanci (dominantního hřebce, člověka) a zároveň 

ochraňuje slabší (těhotné klisny, hříbata, dítě s postižením). Kůň se naučil s lidmi 

nonverbálně komunikovat, a proto může být do psychologického procesu s výše 

uvedenými etologickými poznatky plně zapojen (Klik, 1992). 
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2.2.2.3  Terapeutické ježdění dle psychoanalytického přístupu Karla Gustava Junga 

 

Dle psychoanalytických přístupů K. G. Junga jsou vysvětlovány kladné pocity při 

hipoterapii touhou žít s koněm, která vychází z archetypální symboliky. Kůň jako 

zvíře představuje symbol síly. Hipoterapie dává možnost vstoupit do živoucí 

komunikace s tímto symbolem (Klik, 2002). Peter Lange (In Klik, 1992) uvádí, že 

koně mohou jakožto symbol zprostředkovat most mezi vědomím a nevědomím. 

„Odrážejí vnitřní přirozenost /natur/ člověka a zvlášť vnitřní konflikty mezi Ich a Ex 

/Ego a Id/. Nabízejí mnohostranné identifikační a projekční možnosti, též pro zasuté a 

potlačené emoce.“ (Klik, 2002). 

U schizofreniků jde dle Scheidhackerové (In Klik, 1995) o kapitulaci Ega a hlubokou 

permanentní úzkost. Kůň je chápán jako obraz velké dobré matky, která nese a živí 

mladé muže. Dává jim křídla, kterými se „mohou přiblížit k slunci a bohům“ jako 

Pegassus.  

  

2.2.2.4  Terapeutické ježdění dle psychoanalytického přístupu Sigmunda Freuda 

 

Účinky hiporehabilitace na psychiku se z pohledu psychoanalýzy Sigmunda 

Freuda zabývá Psychiatrická léčebna v Haaru. Jeho popis osobnosti Id/Es, Ego/Ich a 

Superego/Uber aplikuje na klienta, fyzioterapeuta a koně. Na koni se mohou 

projevovat úzkosti a pudovost pacienta, ten cítí přenosovou reakci a sám reaguje 

příslušným chováním. U jednotlivých chorob se pak uplatňuje různý přístup. Např. při 

slabém Es u neuróz je cílem větší pohyblivost koně s následným posílením osobnosti 

klienta. U psychóz s kapitulací Ich musí terapeut vystoupit ze své role Uber a předat 

své Ich klientovi aj. (Klik, 1992). 

Druhým proudem je využití preoidipovského stigmatu. Komunikace s koněm 

má být podobná časné komunikaci mezi dítětem a matkou, u léčených se vybavují 

preoidipské zkušenosti. Kývavé a houpavé pohyby během jízdy na koni vzbuzují 

vzpomínky na život v děloze. Hlavním představitelem tohoto směru je Z. Kluver 

(Klik, 1995). 
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2.2.3  Účinky na „socio“ 
 

Aktivity s využitím koní jsou nově vzniklou oblastí hiporehabilitace, původně se 

řadící mezi LPPJ. Samostatně byla vyčleněna v roce 2009 při změnách v oficiálním 

názvosloví ČHS. V AVK jde, s ohledem na pracovníka vedoucího a zodpovědného za 

realizaci metodiky, o proces výchovně – vzdělávací (Smíšková, 2009b). 

Avšak působení koně v oblasti výchovně vzdělávací není zcela známé a 

v hiporehabilitaci je této oblasti věnována nejmenší pozornost. Existuje několik 

empirických poznatků. 

Z dřívějších názorů se Scheihackerová (In Klik, 1999) náznakem zmiňuje o tom, 

že vzájemné kontakty jezdícího s koněm vytváří paralely pro mezilidské přejímání 

vztahů. Nenahraditelná je osobnost koně. 

Casková (2009) uvádí, že AVK nám nabízí mnoho způsobů práce. S klienty 

pracujeme jak individuálně, tak ve skupině. Do terapie zařazujeme práci ve stáji i 

přípravu koně pro ježdění (čištění a sedlání), aktivní ježdění, voltiž, je možné 

kombinovat i různé hry a práci klienta s koněm ze země s činnostmi prováděnými ze 

sedla.  

Přesná metodika zatím není dána, každé pracoviště si přístupy AVK vytváří dle 

svých zkušeností a klientely. Z našich pracovních zkušeností se nejvíce ujal 

následující model, jedná se však o pracovní, nepodložené teorie. 

AVK jsou rozděleny dle indikační škály na čtyři skupiny: 

Děti s těžkým motorickým handicapem 

Pro tyto děti je oblast AVK pouze doplňkem pro celkovou maximální účinnost 

hiporehabilitace. Cílem je integrace do kolektivu, vytvoření většího vztahu ke koni, 

v některých případech zlepšení jemné motoriky a kognitivní složky při čištění koně. 

Děti s lehkým motorickým handicapem 

Jedná se zejména o děti, které již hipoterapii absolvují déle jak 3 roky a jejich 

handicap jim neznemožňuje absolvovat hipoterapeutickou jednotku déle jak 15 min. 

Nejčastěji se jedná o diagnózy: lehká mentální retardace, Aspergerův syndrom, 

respirační onemocnění, vadné držení těla aj. V tomto případě jsou AVK zařazeny do 

hipoterapie formou různých cviků, vodění koně, prácí ze země, či zvládáním vytyčené 

trasy. Samozřejmostí je práce ve stáji – čištění koně, krmení, připravení pro 

hipoterapii či odvedení na pastvinu. Cílem je „zpestřit“ hipoterapii, popř. postupně 

připravovat klienta na přechod do parajezdectví. 
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Děti přímo indikované k AVK 

Zde se setkáváme s diagnózami: pervazivní vývojové poruchy, ADHD, ADDD, 

mentální retardace a děti s kombinovaným postižením – hluchoslepota, depresivní 

klienti, aj. Pro tyto klienty je hipoterapie až druhotnou formou terapie, v AVK cíleně 

působíme na jejich chování a celkovou sociální integraci. Speciální metodika je 

vytvořena pro děti s autistickým spektrem, kde se snažíme přes emoce dítěte 

vytvořené s koněm proniknout do společné komunikace (Součková, 2011). 

Děti v přípravě pro parajezdectví 

Jedná se o klienty starší, kteří jsou na maximu svých dovedností a jejich handicap se 

již značně neposouvá, v hipoterapii je spíše cílem udržet stávající stav. V tomto 

případě je možné uvažovat o přechodu do parajezdectví, samozřejmě se stávající 

hipoterapií. Cílem je připravit klienta pro samostatné ježdění a vybrat pro něj 

nejvhodnější formu parajezdectví. Prakticky pak začínáme na lonži bez jištění 

s voltižními prvky pro odbourání strachu, následně pak s nácvikem klusu a se 

samostatným krokem na ohlávce s otěžemi (obzvlášť tento cvik nám rozliší, zda u 

klienta zvolit spíše paradresuru či paraparkur).    

2.2.4   Další pozitivní aspekty v hiporehabilitaci 
 
„Já se na to dívám, jako na ekologickou terapii ve vztahu k přírodě.“ (Véle, 2009, s 1) 
 

Odcizování přírodě je součástí civilizační krize a souvisí se spirituální krizi a 

s krizí sociální. Krize ve vztahu člověka k přírodě je vlastně součástí širší duchovní 

krize člověka. Zvláště adolescentní mládež ve svém „metafyzickém období“ potřebuje 

ke svému vývoji duchovní zázemí a vizi, dávající životu jedince vyšší smysl. Jasně 

ukazují, jak jejich generace je odcizená přírodě, ale zároveň i tzv. druhé, společností 

uměle vytvořené přírodě. Utíkají z reality, ne však nazpět, ale k drogám, internetu, 

počítačovým hrám, televizi aj., které změní vědomí. Sak (2004) uvádí, že přes 50% 

adolescentů trpí existencionální krizí či úzkostí z budoucnosti. Hipoterapie nám 

umožňuje vrátit se zpět k přírodě, do reality a k intenzivnímu prožitku všedního dne 

(Sak, 2004). 

Pro děti s postižením je vykonstruovaná realita o to více náročná, jelikož jejich 

sociální orientace a porozumění jsou výrazně sníženy. Příroda a jí reprezentovaný kůň 

jim dává stejné překážky jako společnost, avšak pro ně srozumitelné a tím řešitelné. 
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„Přírodní překážky“ jsou dnes považovány za těžší než „překážky společenské“, což u 

dětí zvyšuje sebevědomí a lepší sebehodnocení (Struminska, 2006). 

Dalším neopomenutelným aspektem je pocit normality u dítěte s postižením. Dle 

Véleho (2005) je člověk zdraví tehdy, je-li schopen se adaptovat. Člověk s postižením 

je označován tehdy, vyniká-li z normy. Tato norma je však dána společností. 

V přírodě jsou však normy jiné a v potaz je nutné brát etologii koní, kdy kůň 

ochraňuje slabší a nemocné. 

Anna Struminska (2006) pro děti s postižením uspořádala dvoudenní 

hipoterapeutickou vyjížďku s cílem přiblížit děti k přírodě, vyvézt je ze stereotypu 

jejich uzavřeného světa do nového cizího prostředí a naučit je rychle se habituovat na 

nové, cizí věci. Vyjížďky se účastnily děti ve věku 13 až 16 let. Během i po 

absolvování výletu napsaly báseň, kterou Struminska a kol. (2006) analyzuje a 

usuzuje tyto závěry: 

 - Děti natolik věřily koním, že byly s jejich pomocí schopné překonat veškeré 

překážky. 

- Děti v přírodě poprvé ztratily strach z jejich „výjimečnosti“ a zažily výrazný pocit 

úlevy. 

- Děti s Aspergerovým syndromem popisují cestu jako pravé zážitky, kterým musí 

čelit v životě – obtížný život s pocitem bezmoci. 

 

2.3  Vývoj člověka 

2.3.1  Fylogenetický vývoj člověka 
 

Jedním z důvodů využití opačného sedu v hipoterapii je navrácení lokomoční 

funkce horní končetině a zlepšení kvality opory. Zejména kvalita opory a schopnost 

diferenciace je nutným předpokladem pro vertikalizaci dítěte. 

Evoluce tvaru se uskutečňuje prostřednictvím změn ontogenetických pochodů. 

Na této myšlence pak vznikla nová věda evoluční vývojová biologie, která vypátrala 

gen evoluce společný pro všechny formy živočichů. Tato „sada“ jednoznačně zařazuje 

člověka do živočišné říše (Carroll, 2010). 

Se šimpanzy a gorilami máme společných až 99% genů. Nastává ale pak 

paradox velké genetické podobnosti. 1,5% DNA kóduje v našem těle cca 25 000 

proteinů. 3% úseků DNA jsou regulační. Tato regulační DNA obsahuje instrukce pro 
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výstavbu anatomických struktur, tj. její evoluční změny vedou k rozmanitosti formy. 

Příčinou evoluce jsou změny v řízení genů (Carroll, 

2010). 

V průběhu evoluce vystoupili obratlovci na 

souš a ploutve se přetvořily na končetiny. 

Rozhodující skutečností pro evoluci lokomoce byla 

existence opory na souši. Z pravolevého vlnění trupu 

ve vodním prostředí vznikl logicky zkřížený 

kvadrupedální lokomoční vzor, jak je patrné na 

obrázku č. 2 (Dean, 1981). Kostra předních končetin 

je oddělena od čelistí a vzniká primitivní pánev 

(Krobot, 2004). 

Fyzická evoluce člověka se od evoluce ostatních živočichů nijak neliší. Příčinou 

evoluce typicky lidských znaků – vzpřímený postoj, velký mozek, opozice palce, řeč a 

jazyk jsou ontogenetické změny, které modifikovaly stávající znaky primátů a velkých 

lidoopů a které se hromadily řadu let a prostřednictvím mnoha speciačních událostí. 

Nejstarším homininem je Sahelanthrophus tchadensis, celkově známe 15 – 20 

homininů v rozpětí uplynulých 6 – 7 milionů let (Carroll, 2010).  

Za základní typ evoluce lokomoční aktivity je považována výše zmíněná 

kvadrupedie, která je dostatečně univerzální pro její vývoj v rozdílných ekosystémech. 

Lokomoční impuls byl většinou na předních končetinách. Z původní  bazální 

kvadrupedie (viz. Obrázek č.3) se vyvinuli 2 základní lokomoční linie – brachiace 

(posuvná síla na HK) a bipedie (posuvná síla na DK), která vznikla reporalizací 

zadních končetin (Kračmar, 2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Přechod z pravolevého 
vlnění vodních živočichů ke 
kvadrupedální lokomoci 
suchozemských živočichů 
(Kra čmar, 1997) 

Obrázek 3 Fylogenetický vývoj bipedální lokomoce z kvadrupedální 
lokomoce (Vančata, 1981) 
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Důkazy o vzniku bipedální lokomoce se odvozují ze znaků kostní morfologie. 

Vše, co souvisí s naším vzpřímeným postojem, bylo dosaženo dříve a nezávisle na 

pomalejším zrání lebky (Carroll, 2010). K bipedální lokomoci bylo zapotřebí 

rozsáhlých anatomických změn: dolních končetin, pánve, páteře, lebky, posun týlního 

otvoru, kostěného labyrintu (Koukolík, 1997). Kvadrupedální model lokomoce je tak 

v ontogenezi (fylogenezi) člověka transformován ve formu lokomoce bipedální 

(Kračmar, 2007). Pohyb vpřed je organizován ve zkříženém lokomočním 

kvadrupedálním vzoru, kdy horní končetiny se neúčastní lokomoce v uzavřeném 

kinematickém řetězci, ale vyrovnávají torzní momenty vznikající při chůzi (Véle, 

1997). 

„Progresivní vývoj lidské CNS provázený vzpřímeným držením a bipedální 

lokomocí nadřadil sice člověka nad ostatní živé tvory a umožnil mu ovládnutí 

rostlinné i živočišné říše světa, ale zaplatilo se za to vyšší fragilitou speciální lidské 

motoriky ve vertikále, náchylné k poruchám jak při přetížení tak i při nedostatku 

pohybové aktivity.“ (Véle, 2004, s 17). 

Osvobození pletence ramenního od lokomoce přibližně ve čtvrtém trimenonu 

života dítěte umožňuje dokončení vývoje funkce úchopu ruky a manipulace horní 

končetinou. Fylogeneticky determinovaná lokomoce zajišťována přes pletence 

ramenní není funkcí dominantní, je pouze zasuta za funkci manipulace a úchopu a je 

léčebným prvkem v některých fyzioterapeutických konceptech, zj. Vojtova metoda, 

Kabatova technika, Bobathův koncept (Véle in Kračmar, 2006). Původní propojení 

svalových řetězců při kvadrupedii není posilováno a může být příčinou některých 

vertebrogenních obtíží (Kračmar, 2005). 

 

2.3.2  Psychomotorický vývoj člověka 
 

O síle genetické informace, která způsobuje, že z jedné jediné oplodněné buňky 

vznikne lidský jedinec, víme velmi málo. Pokud je však jednou tento proces uveden 

do chodu (tj. splynutí spermie s vajíčkem), probíhá jako přesné hodiny. Během celého 

vývoje platí, že  následky na vývoj dítěte jsou tím vážnější, čím dříve bylo do vývoje 

dítěte negativně zasáhnuto a naopak, dítě má v nižším vývojovém stádiu větší 

regenerační schopnosti v důsledku růstu a velké schopnosti adaptability (Hellbrugge, 

2007). 
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Psychomotorický vývoj má své vývojové etapy, které následují za sebou v určité 

posloupnosti – má svůj chronologicky daný průběh v souvislosti se zráním a 

myelinizací CNS. Tyto přechody nelze mezi sebou jednoznačně ohraničit, neboť 

jednotlivé vlastnosti se nevyvíjejí stejným tempem (Vojta, 1993). Přesto lze daná 

věková období charakterizovat: 

 

Novorozenecké období 

Jedná se o období holokinetické ve věku 0. – 2. měsíce. Charakteristické je 

výskytem primitivních reflexů a zaujmutím polohy novorozeneckého držení bez 

diferencované opory a tím bez rovnovážných funkcí. Novorozenec se projevuje 

spontánními, mimovolními pohyby se schopností krátkodobě opticky fixovat. 

Páteř má konvexní oblouk k čelistní straně a nachází se v hyperkyfóse či 

hyperlordóze. Hlava je přirozeně reklinována, ukloněna k jedné straně a otočená ke 

straně opačné. Pánev je v silném flekčním 

postavení (Vojta, Annegret, 2010). 

 Ve 4. – 6. týdnu, pokud je dítě 

dostatečně motivováno a mentálně zdravé, se 

spouští globální koaktivační model, kdy se mění 

držení těla. To je způsobeno vznikem konstantní 

optické fixace. Držení těla se stává symetrické a 

dochází k synergii mezi agonisty a antagonisty. 

Zapojují se jak svaly posturální, tak fázické, které 

umožňují vznik opěrných a rovnovážných reakcí 

(Vojta, 1993). 

Páteř je v poloze na břiše více napřímená, 

lokty se spouštějí na podložku a putují vpřed, 

pánev je méně flektována. Hlava je více zvednutá 

a s napřímenou šíjí. Vytváří se první diferenciace 

svalových funkcí (Vojta, Annegret, 2010).  

 

Přechodné stádium k začátku cílené motoriky 

Toto stádium ve věku 7.týdne až 3.měsíce se vyznačuje vyhasínáním většiny 

primitivních reflexů. Vyvíjí se antigravitační svaly na ventrální straně trupu – zj. 

Obrázek 4 Poloha primárního 
vzpřímení na konci II. trimenonu 
(Trojan, 2005) 

Obrázek 5 Poloha primárního 
vzpřímení na konci III.trimenonu 
(Trojan, 2005) 
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břišní svaly a m. pectoralis major. V 8. týdnu dochází ke kontaktu ruka – ruka. Vzniká 

posturální zajištění s centrovanými klouby a punctum fixum pro cílenou svalovou 

aktivitu. Dítě je schopno samostatné symetrické opory. Na konci 3. měsíce dokáže 

krátkodobě nadzvednout dolní končetiny nad podložku a z ulnární strany uchopit 

předmět (Vojta, 1993). 

 

Stádium přípravy na lidskou lokomoci 

Jedná se o období 4. – 7., 8. měsíce věku dítěte, ve kterém dochází k dokončení 

vývoje páteře v sagitální rovině. Dítě se z polohy na zádech přetočí do polohy na 

břiše, později vydrží i v homolaterálním vzoru (poloha na boku). Úchop se posouvá 

k radiální straně. Od 4. – 4,5 měsíce dítě začíná 

používat vzor z lokomočního modelu plazení ve 

snaze uchopit předmět v pronačním držení. Propojují 

se šikmé břišní řetězce. V 6. měsíci by se dítě mělo 

plynule otáčet, v 8. měsíci dostat na čtyři a do 

šikmého sedu. Tyto fáze ho již připravují pro lezení 

po čtyřech. Objevuje se opozice palce a pinzetový úchop (Vojta, 1993). 

 

Stádium vertikalizace 

V období 9. – 12., 14. měsíce je dítě 

schopno uchopit předmět ve flexi a abdukci horní 

končetiny nad 110 – 120 stupňů. Rozvíjí se 

stereognózie nohy. Pomocí horních končetin se 

vzpírá do stoje. Začíná s kvadrupedální lokomocí 

ve vertikále (s oporou) a po získání stability již 

hovoříme o stádiu bipedální lokomoce, které 

nastává kolem 12. – 14. měsíce (Vojta, 1993).  

 
 

2.4  Hipoterapie v rané péči 
 

Pro vertikalizaci jsou potřebné svalové souhry, které jsou přítomné již 

v modelech reflexní lokomoce. Děti s opožděným psychomotorickým vývojem či děti 

neschopné vertikalizace se projevují právě chyběním některých svalových souher. 

Obrázek 6 Lezení po čtyřech 
(Čápová, 2008) 

Obrázek 7 Kvadrupedální lokomoce 
ve vertikále (Čápová, 2008) 
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Přesto oddělení senzomotoriky je plně funkční a v těchto případech „sáhne po tom, co 

je po ruce.“ Dochází k tzv. patologickému vzpřímení, jelikož dítě je „posedlé 

pohybem“ (Gassel in Vojta, 1993) a velká motivace k pohybu má za následek 

bipedální chůzi v jakémkoliv provedení. Tj. vlivem optických vzpřimovačích 

mechanismů je aktivován koordinační komplex reflexního plazení ve vertikální poloze 

(Vojta, 1993). 

Proto je nutné nabízet takovémuto novorozenci aferentní cestou fyziologické 

vzorce k trvalému použití. Dítě však terapii pokládá za cizí zásah z vnějšku do 

vnitřního života a je nuceno k činnosti, které si samo nevybralo. Tj. úspěšnost léčby 

tkví v max. sumaci aferentních vstupů („aferentní set“) v kombinaci s výraznou 

motivací k pohybu – tato kombinace tvoří pro CNS tzv. heslo potřebné ke spuštění 

daného pohybového programu. Nalezení důvodu, proč se učit, je základem úspěchu 

(Vojta, 1993). 

V hipoterapii předpokládáme, že nám kůň svojí kvadrupedální lokomocí nabízí 

potřebné svalové souhry přítomné v modelech reflexní lokomoce. Podle současných 

názorů není porucha statiky pouze výsledkem přetížení ideálního postoje, ale 

neadekvátního vývoje oporné báze, hlavně do konce prvního trimenonu. Facilitaci 

globálního vzoru podmiňuje senzorická, zj. proprioceptivní facilitace. Aferentní set je 

velmi široký díky oslovení receptorů ne tak běžných (zrak, čich, sluch). 

Proprioceptivní facilitaci akcentuje koaktivace svalových skupin prostřednictvím 

pohybových synergií typu uzavřených řetězců. Při nichž akra jsou punctum fixum a 

trup punctum mobile (Hornáček, 1995). Velmi důležitá je již zmíněná aktivace 

limbického systému. Při provádění hipoterapie u kojenců zároveň nelze mluvit o zásah 

z vnějšku, pouze o „vlastní adaptaci na jiný pohyb“. „H ipoterapii je dnes považována 

jako jedna z nejpřednějších rehabilitačních postupů, která se pro jedince stává 

„u čením hrou“.“ (Hollý, Hornáček 2002, s 50 ). 

Vyjma České Republiky a Slovenska je hipoterapie indikována u dětí nad 1 rok 

věku, ve většině případů navíc pouze u dětí schopných samostatného sedu 

(Dvořáková, 2010). U nás se však hipoterapie zaměřená na věkovou skupinu pod 1 

rok života začíná velmi rychle rozvíjet, terminologicky je dnes nazývána jako 

Stimulační polohování na koni či jako Hipoterapie v rané péči. Dle stádia 

psychomotorického vývoje se pak volí následující polohy (pozn. jedná se o pracovní 

nepodložené teorie). 
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2.4.1  Jednotlivé polohy využívaní v hipoterapii 
 

Indián 

U poruch, které jsou nejtěžší z hlediska 

posturální ontogeneze, se začíná polohováním 

kolmo na koňský hřbet, nejdříve na stojícím koni, 

poté na kráčejícím. Dítě se situuje distálněji od 

koňského krku, kde je nejširší oblast trupu koně a 

zároveň dochází k mírnějšímu snížení od střední 

roviny, což nám umožňuje oproti klasickému 

nastavení lepší extenzi trupu, zevní rotaci a 

abdukci stehna a vyhlazení krční páteře. 

Díky pohybu koňského hřbetu zároveň 

dochází k výraznému snížení spasticity na dolních 

končetinách, které nám umožňuje přejít do 

samostatného sedu. 

 

Poloha primárního vzpřímení 

Jedná se o polohu, u které se 

využívá podélné polohování na břiše, 

kdy už jde o imitaci normálního 

držení těla na konci druhého trimenon 

- dítě je opřené o lokty s otevřenými 

dlaněmi. Později se v závislosti na 

vývoji plynule natahují ruce dítěte 

v loktech až do extenze. Dítě se tak 

postupně dostává do polohy vzorce 

normálního držení těla na konci 

druhého trimenonu (Hermanová 

2002). 

 

 

 

 

Obrázek 8 Poloha indiána (foto 
archiv autorky) 

Obrázek 9 Poloha primárního vzpřímení (foto archiv 
autorky) 
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Asistovaný sed 

Asistovaný sed využíváme: 

- Je-li dítě schopno po delší dobu kvalitně zvládnout 

Polohu primárního vzpřímení. 

- Jeho motorický handicap neumožňuje 

fyzioterapeutovi kvalitně napolohovat klienta 

v Poloze primárního vzpřímení. 

- V Poloze primárního vzpřímení je neaktivní, odmítá 

spolupracovat. 

-  Nezvládne-li ideálně provést samostatný sed po 

slovní korekci. 

U této polohy dochází již k „pravému“ 

ovlivnění chůzového mechanismu, tj. ovlivnění 

pánve pohybem koňského hřbetu a tím k reedukaci svalových souher na trupu 

s vyloučením dolních končetin. S využitím různých pomůcek je možné vytvořit 

punctum fixum na horní končetině a pracovat v uzavřeném kinematickém řetězci. 

Vhodné je u dětí s výraznou spasticitou začínat v kleku, jelikož patologie na 

končetinách nám neumožňuje dokonalou souhru pánev – pohyb koňského hřbetu, což 

by mohlo mít za následek vytvoření patologických pohybových stereotypů. 

 

Opačný sed 

Pozicí opačného sedu v hipoterapii se snažíme imitovat fáze lezení a plazení. 

Využíváme přitom oporu o lokty a oporu o natažené horní končetiny. Tato pozice je 

využívána v těchto případech: 

- Dítě není schopné samostatného sedu. 

- Dítě má svalové dysbalance v oblasti ramenního pletence. 

- U klientů se skoliózou. 

Více viz. samostatná Kapitola 2.4.2 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Poloha asistovaného 
sedu v pozici kleku (foto archiv 
autorky) 
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Samostatný sed 

Jedná se o polohu 

u dětí samostatně 

sedících a dětí 

začínajících s bipedální 

lokomocí, či u dětí plně 

vertikalizovaných. U 

této polohy maximálně 

zatěžujeme posturální 

systém dítěte a to 

v ideálních pohybových 

stereotypech 

odpovídajících 

bipedální lokomoci bez patologického vlivu dolních končetin. Cílem je dokonalé 

splynutí pánve dítěte s pohybem koňského hřbetu, a to s korekcí výchylek trupu 

nezávisle na tempu koně. Při dokonalém zvládnutí samostatného sedu je možné 

zvýraznit zatížení posturálního systému samostatným sedem bez držení či různými 

aktivitami (házení overballem apod.). 

 

Výše zmíněné polohy jsou polohami základními a při praktickém provádění 

nejčastěji používanými, modifikované polohy a polohy méně využívané viz Příloha 

č.6. 

 

 

2.4.2  Opačný sed z pohledu vývojové kineziologie 
„Chceme-li v terapii směřovat k fyziologii jakýchkoliv lokomočních projevů, pak 

je nám v tomto okamžiku jasné, že nebudou-li splněna kritéria pro fyziologický průběh 

již na těch nejnižších  stupních ontogeneze, budou díky změněnému aferentnímu setu 

abnormálně probíhat posturální funkce ve všech vyšších úrovních a naopak.“ 

(Čápová, 2008, s 31)  

 
Řízení držení těla a pohybu zůstává až do konce života nevědomým pochodem. 

Podkladem pro ideální modely držení těla během motorického vývoje jsou globální 

diferenciace svalových funkcí, které vedou dítě v prvním roce života k volné chůzi. 

Obrázek 11 Poloha 
samostatného sedu (foto archiv 
autorky) 

Obrázek 12 Poloha 
samostatného sedu s využitím 
overballu (foto archiv autorky) 
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Rozhodující je jak vyrovnání se s gravitací, tak schopnost svalstva měnit směr 

působení. K diferenciacím svalových funkcí dochází v důsledku svalových synergií po 

celém těle současně. Lze je rozdělit do jednotlivých svalových řetězců (Vojta, 

Annegret, 2010). 

Člověk používá k pohybu vpřed zkřížený vzor chůze. Přitom můžou být 

končetiny pokládány synchronně nebo asynchronně. U synchronního krokového 

pohybu horní končetiny a kontralaterální dolní končetiny působí na celou páteř rotační 

síla. Krční a hrudní páteř se intersegmentálně otáčí směrem k horní končetině kráčející 

vpřed. Méně rotabilní bederní páteř se pak nastavuje konvexně k opěrné dolní 

končetině.V tomto dynamickém spontánním pohybu člověka vidíme analogie nebo 

paralely se svalovými souhrami ve vzorech reflexního pohybu vpřed (Vojta, Annegret, 

2010). 

První lokomoční tendencí je plazení. Dítě se pohybuje kupředu opřeno o lokty, 

dolní končetiny zůstávají volně nataženy. Spastické dítě se také plazí, ale později, 

přičemž dolní končetiny jsou tonicky extendovány, nebo činí flekční pohyby 

v abdukci kyčlí. Dosažení stadia plazení patří ke kladným milníkům vývoje. Plazení 

považujeme za patologické tehdy, jestliže se dítě opírá pěstmi či o kořen ruky a 

jestliže při lezení má stehna rotována dovnitř a bérce tak divergují (Čápová, 2008). 

Nástupem optické orientace (u 50% kojenců ve 4 týdnech) ustupuje flekční 

držení pánve a paže se aktivují pro podpůrnou funkci, aby se hlava jakožto nosič 

mohla začlenit do procesů optického a akustického stereoanalyzátoru. S tímto 

nástupem dochází k vývoji symetrické opory a posunu těžiště těla kaudálně. Ustupuje 

flekční synergie DK, dítě je schopno dalšího stupně ontogeneze – opření o kolena a je 

připraveno k lezení (Čápová, 2008). 

Kvadrupedální lokomoce se uskutečňuje ve zkříženém pohybovém vzoru, kdy se 

recipročně střídá opěrná a fázická funkce kontralaterálních končetin. Osový orgán se 

tak pohybuje vpřed pomocí spirálního pohybu spojnic ramenních a kyčelních kloubů. 

(Čápová, 2008). 

Pokud se jednotlivé svalové skupiny zapojují ve specifickém sledu (podle toho, 

jaký je v daném pohybovém režimu systém opěrných bodů), spouští se specifický 

timing uvnitř svalů s velkým rozsahem úponů na páteři. Dochází k diagonálnímu 

uspořádání aktivovaných svalů a produkci kombinovaných trojdimenzionálních 

pohybů ( Čápová, 2008). 
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U pacientů s centrální poruchou je motorika omezena na ohraničený vzor držení, 

ze kterého není možné se vymanit. Pacientovi chybí nejen spontánní fyziologická 

svalová činnost, ale především „pozadí“ pro automatické řízení držení těla, které je 

nezbytným předpokladem pro normální fázickou hybnost. Opěrné funkce jsou 

nedostatečné nebo chybějí. Tak se vyvíjejí primitivní 

motorické náhradní vzory (Vojta, Annegret, 2010). 

Klinický obraz je jako následek porušeného 

blokovaného vývoje všem společný a tím si je podobná i 

ontogeneze lokomoce. Jedná se o obraz: na horních 

končetinách (HK) jsou ramenní klouby ve vnitřní rotaci, 

loketní klouby v maximální flexi či extenzi, zápěstí 

v pronaci a ruka v pěst, na dolních končetinách pak 

nalézáme extenzi v kyčelních kloubech (KyK), vnitřní 

rotaci a addukci, kolenní klouby jsou v extenzi, prstce také 

a hlezno je drženo ekvinózně (viz. obrázek č. 14) (Kraus, 

2005). 

Obrázek 13 Zjednodušené schéma vybraných (pro účely praktické části) svalových řetězců 
(Čápová, 2008):  

Vlevo: 1. m.serratus ant. , 2.m.obliquus abd.ext., 3.m. obliquus abd. int., 4. m.gluteus medius, 5.m. 
piriformis, 6.m. obturatorius ext. et int., 7.m. levator ani, 8.mm. rhomboideií, 9.m. splenius cap., 
10.m.rectus abdominis 

Vpravo: 1. m.pectoralis min., m. levator scapulae, 3.m. omohyoideus,  4.m. digastricus, 
5.m.pectoralis maj., 6.m.trapezius pars asc., 7.m. psoas major, 8.m. quadratus lumborum, 
9.m.serratus post. inf. 

Obrázek 14 Chlapec 
se spastickou kvadruparézou, 
Kraus (2005) 
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Poloha opačného 

sedu nám umožňuje 

patologické projevy 

blokovaného vývoje 

globálně reedukovat, navíc 

v rytmu a ve většině 

případech s pozitivní 

aktivací limbického 

systému. Na obrázku je 

vidět ideální opření o horní 

končetiny  s centrací 

lopatky, extenze prstů, 

flexe a abdukce KyK, centrace KyK a centrované postavení hlezna. Kůň nám navíc do 

terapie svým krokem přináší rytmus a pohyb, s posuvnou sílou na dolních 

končetinách, která dává první stimul na horní končetinu klienta, což souhlasí 

s vertikalizací kraniokaudálním směrem. 

Cílem léčby dětí s narušeným psychomotorickým vývojem je dosáhnout 

diferenciace svalových funkcí s kvalitní oporou. Poloha opačného sedu s oporou o 

předloktí nám v sobě oba tyto předpoklady spojuje.  

 

2.5  Kůň v hipoterapii 
 

Od té doby, co byl kůň domestikován (předpokládá se již 8. stol. př. n. l. 

(Kulichová, 1995)), jsou na něj kladeny obrovské nároky. A to ve všech odvětvích, ve 

kterých byl a je využíván (bitvy, zemědělství, sport atd.). Přesto se dá říci, pokud 

vycházíme z etologie, že největší nároky musí splňovat v oblasti zdravotnictví a 

pedagogiky. Takovýto kůň musí nejen maximálně spolupracovat, ale musí být i 

v dokonalém fyzickém stavu, aby jeho biomechanika hřbetu byla vyhovující pro 

potřeby hipoterapie. 

Kůň je stádové zvíře s přesně stanovenou hierarchií. Vzájemné chování, které 

se projevuje ve vztazích (např. jako dominance nebo stav podřízenosti), je na základě 

respektu,  důvěry, ale i strachu. Kůň patří mezi herbivora a v přírodě byl vždy v pozici 

kořisti. Je tedy zvířetem velice pozorným až lekavým. Před predátory se musel bránit, 

a to buď kousáním, kopáním, ale převážně útěkem. Proto jsou nohy nejdůležitějším 

Obrázek 15 Poloha opačného sedu s oporou o předloktí        
(foto archiv autorky) 
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nástrojem koně. Kůň má výborný i čich, jeho nejslabším smyslem je zrak. Vidí 

bilokálně díky posazení očí v lebce. Toto kompenzuje výraznou ohebností krku, díky 

níž pokryje přibližně 99% prostoru kolem svého těla (viz. obrázek č. 16). Jediné 

místo, kam se kůň nemůže podívat, je jeho čelo ( Bartošová, 2009). 

Z etologie je známé, že koně žijí ve 

skupinách o maximálním počtu  20-ti kusů. 

Již při počtu vyšším než 16 vznikají 

„šarvátky“ a to pouze z toho důvodu, že si 

kůň není schopen zapamatovat všechny 

jedince skupiny a jejich umístění 

v hierarchickém žebříčku stáda (Bartošová, 

2009).  

Z těchto výše zmíněných důvodů je 

výchova koně pro hiporehabilitaci velmi 

náročná. Dnes je kůň sice domestikované zvíře, ale se stávajícími základními pudy, 

kterými je zj. plachost. Leká se cizích předmětů či zvuků a brání se útěkem, což je 

v hiporehabilitaci nepřípustné. Tento obranný mechanismus ztrácí starší koně díky 

habituaci. Ti však nejsou vhodní z důvodu jejich fyzického stavu ( Švarcová, 2010). 

Proto je dnes nejčastější volbou v hiporehabilitaci mladý kůň. U něj předpokládáme 

výbornou biomechaniku hřbetu zejména z důvodu dobrého zdravotního stavu (díky 

jeho věku), pouze však v kombinaci s „drezurním přeježděním“ a včasnou výchovou. 

Je několik metod, jak koně vychovávat, ale pro práci v hipoterapii a nejen v ní 

se nejvíce osvědčila metoda tzv. přirozené komunikace - Natural Horsemanship a dnes 

již vznikající nová „odvětví“ Natural Partnership (Bartošová, 2009). Z důvodu 

obsahového zaměření této práce se budu nadále věnovat pouze fyzické přípravě koně 

v návaznosti na využití biomechaniky hřbetu koně v hipoterapii. 

 

 

2.5.1  Plemeno koně 
„Plemeno koně je skupina geneticky příbuzných zvířat shodujících se 

v morfologických, fyziologických, případně i psychických vlastnostech, které ve 

stejném prostředí dědí jejich potomstvo.“ (Jiskrová, 2010, s 19) 

 

Obrázek 16 Zorné pole koně 

 (Švehlová, 2007) 
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Tak jako u lidí, kdy si každý člověk ve své genetické informaci přináší strukturu 

skeletu i funkci (pohybové dílčí programy) a má tím svoje typické pohybové chování 

(Véle, 2005), tak i kůň svojí stavbou a typickými „chody“ čili prostorem a akcí kroku, 

nám přináší jiný pohybový vzor svého hřbetu. V hipoterapii toho využíváme ke 

stimulaci vybrané prostorové složky pánve klienta. Tj. stimuly koňského hřbetu jsou 

přenášeny na pánev člověka a dle jejich intenzity, která je dána vlastnostmi hřbetu, 

nám ovlivňují jinou prostorovou složku pohybu pánve,  ale i celkového nastavení 

pánevního pletence, trupu a kontrolu hlavy. Pokud je cílem dokonalé splynutí klienta 

s koněm, je tedy plemenná variabilita hipoterapeutických stájí naprosto zásadní. 

Největší rozmach v počtu plemen byl v druhé polovině 19. stol. z důvodu 

potřeby mobilních prostředků pro vojenské i civilní služby. Úpadek nastal v průběhu 

20. století v důsledku technického pokroku (Jiskrová, 2010). Počet plemen koní se 

dnes pohybuje kolem 400, vyjma koní bez plemenné příslušnosti (Švarcová, 2010). 

Každé plemeno nám díky rozlišnosti stavby těla dává jiný terapeutický stimul. 

Nejčastěji a i nejprimárněji se plemena koní třídily a třídí dle temperamentu, a to 

na plnokrevníky, teplokrevníky a chladnokrevníky (Jiskrová, 2010). Z důvodu 

zaměření této práce dále popíši pouze dva typy plemen, a to Slezského Norika – 

zástupce chladnokrevných koní a Welsh Coba – zástupce teplokrevných koní. 

Plnokrevní koně nejsou díky temperamentu pro hipoterapii zcela vhodní. 

 

2.5.1.1  Slezský norik 

 
Slezský norik je chladnokrevný kůň, 

dospívá kolem 5 roku života. Je delšího 

rámce, hlava je suchá, krk vysoko nasazený, 

středně dlouhý, často s méně výrazným 

kohoutkem. Lopatka je delší, dobře 

úhlovaná až strmá, což umožňuje široký a 

prostorný chod. Hrudník je široký a oválný. 

Záď je delší, skloněná, mohutná a široká, 

s náznakem šavlovitého postoje pánevních 

končetin. Dnes je nejčastěji používán pro dospělou klientelu, jelikož díky svojí 

mohutnosti dovede nést velkou zátěž. Je cíleně vyhledáván také z důvodu jeho 

Obrázek 17 Slezský norik 

 (foto archiv autorky) 
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psychické odolnosti a účelnému šlechtění pro stereotypní monotónní práci (Jiskrová, 

2010). 

Z praxe je vypozorováno, že v poloze tzv. opačného sedu, jeho mohutná koňská 

záď umožňuje klientovi vhodně diferencovat pohyb na horních končetinách, který 

zároveň probíhá pomalu a plynule. Zároveň jeho mohutný hrudník s výrazným 

laterálním rozkyvem druhotně ztěžuje pohyb pánve, v návaznosti však na horní 

končetiny. Předpokládá se tak menší sagitální složka pohybu pánve, zato větší složka 

rotační a frontální. 

2.5.1.2  Welsh Cob 

 
Jedná se o plemeno Velšského 

pony sekce D, což je největší kůň 

z kategorie pony. Temperamentem 

spadá do koně teplokrevného. Dnes 

představují velmi žádanou skupinu 

koní v hiporehabilitaci, zejména pro 

dětskou klientelu. Důvodem je nízká 

kohoutková výška s biomechanikou 

pohybu velkých koní (Jiskrová, 2010). Je čtvercového rámce, s výše nasazeným 

krkem a méně výrazným kohoutkem. Záď je oblá, mírně skloněná. Dominuje výrazná 

akce končetin ( Součková, 2010). 

Dle praktických zkušeností je toto plemeno vhodné pro širokou indikační 

skupinu. Dominuje výrazný pohyb pánve klienta v rovině sagitální. Ač je jeho záď 

méně mohutnější než u chladnokrevných koní, je využíván i pro děti do 1 roku věku. 

Důvodem je menší laterální rozkyv hrudníku a tím minimalizované zatížení A/O 

skloubení. Díky malému rámci není vhodný pro těžší dospělé klienty. V poloze 

opačného sedu dominuje rychlejší a dynamičtější facilitace svalových řetězců 

z horních končetin na pánevní pletenec, díky výrazné akci dolních končetin se 

předpokládá náročnější schopnost diferenciace na horních končetinách. 

 

2.5.2  Biomechanika koňského hřbetu 
 

„Pohyb koně bývá zařazován mezi nejkrásnější pohybové akty, se kterými je 

možné se setkat v běžném životě.“  (Jiskrová, 2005, s 17). Dokud neexistovaly přístroje 
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pro záznam pohybu, mohli se lidé některé skutečnosti pouze domnívat. Přitom se 

v praxi čím dál tím více setkáváme se situacemi, kdy je nutná kvantifikace jistých 

parametrů. Kvalitativní parametry – kadence, kmih, akce, čistota, pravidelnost, 

prostornost chodu, ruch apod. je nutné často doplnit o parametry kvantitativní – dráha, 

úhel, rychlost, zrychlení, síla apod.. Výsledný biomechanický a kineziologický obsah 

pohybových vzorců koně je dán součtem: anatomie, pohybových stereotypů, 

dynamiky chůze, délky kroku a terénu (Kopecká, 2007). 

Kůň se pohybuje homolaterálním vzorem, který jezdci dává pohyb v 3D 

prostoru, tedy v rovině frontální, sagitální i transverzální (Dvořáková, 2004). Tento 

přenos je uskutečňován přes kontaktní plochy (záleží na poloze), které se neustále 

podvědomě přizpůsobují rytmickým změnám. Pacient má tendenci opožďovat se za 

rytmem koně pro snadnější balancování. Vzniká tak přirozený globální pohybový 

stereotyp, který je nejčastěji přenášen přes pánev (Kopecká, 2007). 

 

Pohyb v rovině frontální 

Hřbet koně pohybuje pánví jezdce do stran. 

Bederní svaly koně nadzvedávají každou sedací 

kost zvlášť. 

Ve frontální rovině dochází k laterálnímu 

pohybu břicha koně, které by měl klient následovat, 

ideálně s volnými dolními končetinami. Páteř se 

ohýbá na stranu stojné dolní končetiny koně (v 

tomto případě pravé). Zároveň je levá strana díky 

kontrahované m. latissimus dorsi (nejširší hřbetní 

sval koně) nadzvedávána.  

Na následujícím obrázku je vidět srovnání 

pohybu pánve při chůzi v hipoterapii ve frontální 

rovině, která je charakterizována SIAS na obou 

stranách a lumbálním trnem obratle L5. 

V hipoterapii je vidět klopení pánve do retroverze, která však nikdy nepřekračuje 

střední polohu (do anteverze). „Sed s pánví v retroverzi na neosedlaném koni 

umožňuje uvolněný sed na koni a nelze jej považovat za chybný.“  (Dvořáková, 2004). 

Obrázek 18 Pohyb pánve jezdce ve 
frontální rovin ě (Dvořáková, 2005) 
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Dorsální naklopení pánve je jedním ze základních prvků ontogeneze, stejně tak ve 

fyzioterapii dospělých hraje významnou roli u vadného držení těla. 

 

Obrázek 19 Kinogram pohybu pánve při chůzi a) a při jízdě na koni b) ve frontální rovině 
(Dvořáková, 2005) 

 

Pohyb v sagitální rovině 

 

Obrázek 20 Kinogram pohybu pánve při chůzi a) a při jízdě na koni b) v sagitální rovině 
(Dvořáková, 2005) 

 

V sagitální rovině dochází k mírnému předozadnímu ohýbání páteře jezdce, 

páteř zároveň působí jako „tlumič“ vertikálních stimulů hřbetu koně. Při ideálním 

sedu na sedacích hrbolech dochází k fyziologické lordóze bederní páteře s ideálně 

rozloženým tlakem na meziobratlovém ploténky. Na obrázku č. 3 je znázorněn pohyb 

pánve v sagitální rovině při hipoterapii a při chůzi. U chůze je vidět výrazný pohyb 

z anteverze do retroverze, zatím co u hipoterapii je znázorněno pouze mírné 

předozadní naklápění, tj. v praxi ideální nastavení pánve na nestabilní plošině 

v pohybu a rytmu.  

 

Pohyb v transverzální rovině 

V rovině transverzální dochází k rotaci pánve provázené protiakcí horní části 

trupu, která stabilizuje horizontální průměr hrudníku. Tento zkřížený vzor je podobný 

bipedální lokomoci. Liší se především ve velikosti rozsahu a načasování. Pohyb 

ramen je za pohybem pánve, ramena pánev dobíhají (Dvořáková, 2010). Na 
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následujících grafech je znázorněn pohyb ramen (P4_Y) vůči pohybům pánve (P2_Y) 

v závislosti na rychlosti kroku koně oproti jeho přirozenému tempu, která byla 

dosažena prodloužením jeho kroku. Při pomalejším tempu dochází k menší rotační 

komponentě v pánvi a výraznější v ramenních pletencích, u rychlejšího tempa 

výrazněji rotuje pánevní pletenec, zatímco ramenní pletence jsou téměř nehybné 

(Dvořáková, 2005).  

Pozn. Na vertikální ose je velikost výchylky, udávána v cm. 

 

Obrázek 21 Grafické vyjádření vertikální výchylky vybraných bodů na hřbetě koně při rychlém 
kroku (délka kroku 207 cm), (Dvořáková, 2005) 

 

 

Obrázek 22 Grafické vyjádření vertikální výchylky vybraných bodů na hřbetě koně při přirozeném 
kroku (délka kroku 183 cm) (Dvořáková, 2005) 
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Obrázek 23 Grafické vyjádření vertikální výchylky vybraných bodů na hřbetě koně při pomalém 
kroku (délka kroku 156 cm) (Dvořáková, 2005) 

 

Z výše zmíněného lze usuzovat, že stavba koně či plemenná příslušnost hraje 

vliv na pohyb koňského hřbetu. Ten nám dává pohyb ve všech třech rovinách. Je 

možné se domnívat, že „chybějící rozsah pánve“ nutný k následným svalovým 

souhrám trupu a dolních končetin klienta můžeme vhodným výběrem koně cíleně 

rehabilitovat. 

 

2.5.3   Krok kon ě 
 

Kůň se pohybuje tzv. ruchem - krokem, 

klusem, nebo cvalem. Pro hipoterapii má 

výlučný význam krok. U kroku posuzujeme: 

pravidelnost, čistotu, prostornost, akci a kmih. 

Při hipoterapii  je zásadní, aby: 

- Chod byl čistý, tj. kůň nesmí kulhat nebo mít 

vrozený špatný pohybový vzor. 

- Chod byl pravidelný, tj.nezkracuje se ani se 

neprodlužuje žádná z jednotlivých fází kroku. 

- Byl kvalitní kmih, tj. dostatečná energie závislá 

na odrazu zadních končetin (týká se zj. 

zdravotního stavu a pozornosti koně) (Jiskrová, 

2010). 

 

Obrázek 24 Konvexní (chybná) 
tělesná linie (Swift, 2003) 

Obrázek 25 Konkávní (ideální) tělesná 
linie koně (Swift, 2003) 
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Prostornost a akce je již záležitostí plemena koně, lze zařadit v jistém případě i 

kmih (Zahrádka In Kol.autorů, 1995). Tyto parametry se opět velmi podílejí na 

biomechanice hřbetu a jsou koním geneticky dány, je však možné je „zkazit“ špatnou 

základní přípravou (Švarcová, 2010). Úplným základem je docílit konkávní tělesné 

linie koně (viz. obrázek č. 25) s „motorem pohybu“ na pánevních končetinách. Hned 

v druhé řadě stojí krk koně, který je důležitým prostředkem manipulace. Působí jako 

páka a svým šíjovým vazem zabezpečuje vypnutí hřbetu a odlehčuje záď koně. 

Nasazení krku na hrudník je významným předpokladem výkonnosti (Jiskrová, 2005). 

Ovlivňujících prvků je ještě celá řada, z důvodu zaměření této práce je již nebudu dále 

rozepisovat. 
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3  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1  Cíl práce 
 

Cílem práce je zjistit, zda rozdílnost dvou vybraných plemen koní a tempa jejich 

kroku má vliv na timing svalů v pozici opačného sedu v hipoterapii. Ten bude 

proveden s oporou o předloktí a s oporou o dlaně. Jedná se o dvě plemena nejčastěji 

užívaná v hipoterapii - Slezský Norik a Welsh Cob. 

 

3.2  Úkoly práce  

1) Shromáždění teoretických podkladů o hiporehabilitaci a o využití jednotlivých 

hipoterapeutických pozic v rámci ontogenetického vývoje. 

2) Shromáždění teoretických podkladů o zkoumaných plemenech koní a 

biomechanice koňského hřbetu v kroku. 

3) Zvolení vhodného probanda a příprava vhodného prostředí pro realizaci 

měření. 

4) Zvolení vhodných plemen koní, které vykazují odlišné biomechanické 

vlastnosti v pohybu jejich hřbetu. 

5) Zmapování a vybrání vhodných svalů, které budou předmětem měření. 

6) Uskutečnění měření u vybraných svalových skupin v pozici opačného sedu 

s oporou o předloktí a dlaně při rychlém a přirozeném tempu u dvou plemen koní. 

7) Zpracování a vyhodnocení dat. 

8) Interpretace výsledků. 

9) Diskuse výsledků. 

 

3.3  Pracovní hypotézy 

H1: Na timing svalové aktivace1 vybraných svalů bude mít vliv volba plemene. 

Z tělesné stavby vybraných plemen koní lze předpokládat odlišnou biomechaniku 

jejich hřbetu v kroku. 

 

                                                 
1  „Timing svalové aktivace“ je zde chápán jako pořadí 20% vzdálenosti od lokálních maxim EMG 
křivky sledovaných svalů s přihlédnutím k poměrnému rozložení na časové ose 
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H2: Na timing svalové aktivace vybraných svalů bude mít vliv volba tempa kroku koně 

nezávisle na volbě plemene.  

Krok koně dává klientovi jistý aferentní vstup. Při změně tempa kroku koně dojde i ke 

změně aferentního vstupu a tím k jiné odezvě pohybového aparátu klienta. A to u 

každého plemene koně. 

 
 
H3: Při rychlém tempu nedostaneme obraz kvadrupedální lokomoce. 
 
Pro navození kvadrupedální lokomoce je nutná dokonalá souhra klienta s koněm. 

Pokud k ní nedojde z důvodu rychlého tempa, dítě nepřijme pohybový dialog s koněm 

a dochází k pohybu un-block. 

 

H4: V poloze opačného sedu s oporou o dlaně nebude potvrzena diferenciace, zatím 

co v poloze opačného sedu s oporou o lokty ano. 

Pro navození kvadrupedální lokomoce je nutné přijmout pohybový dialog ve správné 

poloze. Z praxe je pozorováno, že klient je schopen lépe udržen ideální postavení 

ramenních kloubů v poloze opačného sedu s oporou o lokty. Zatímco v poloze 

opačného sedu s oporou o dlaně se často dostává do hyperextenze s mírnou decentrací 

RaK. 
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4  METODIKA PRÁCE 

4.1  Základní použitý metodický princip 

Práce je inspirována analytickými případovými studiemi  Kračmara (2002, 

2007) a Bačákové (2010a, 2010b) a má charakter srovnávací intraindividuální 

komparativní analýzy ve formě případové studie. 

Podstatou této práce bude sledování elektrické aktivity svalů nutných pro ideální 

psychomotorický vývoj v období 4. – 8. měsíce v pozici opačného sedu v hipoterapii a 

to na dvou zvolených plemenech koní. Výzkum bude probíhat ve spolupráci 

s občanským sdružením Caballinus za účasti profesionálních fyzioterapeutek a 

trenérek koní na speciálně vycvičených koní pro hiporehabilitaci. 

4.2  Metodologická poznámka 

Výsledky měření na jedné osobě nelze použít ke zobecnění výsledků pro celou 

populaci, zj. pokud se jedná o probanda s postižením. Vzniká chyba ze strany 

probanda, fyzioterapeutky, vodiče koně i koně samotného, ale i ze strany přístroje a 

provádění měření. Některé tyto faktory lze ovlivnit, jiné nikoliv. 

Důležitými neovlivnitelnými faktory, které mají vliv na měření EMG 

potenciálu, jsou (De Luca, 1997): 

− Kauzální: počet a velikost aktivních motorických jednotek, typ a průměr svalových 

vláken, hloubka a umístění svalových vláken ve svalu, různá vodivost kůže na 

různých místech těla, odlišná síla podkožního tuku. 

− Zprostředkované: vliv prostorové filtrace, ovlivnění signálu aktivitou blízkých svalů, 

superpozice a kondukční rychlost akčních potenciálů a vliv softwarové filtrace. 

− Deterministické: počet detekovaných motorických jednotek, stabilita jejich náboru a 

rychlost pálení, amplituda, tvar a trvání jednotlivých sumačních akčních potenciálů 

motorických jednotek, interakce svalových vláken a síla záškubu. 

Pro tyto faktory není možné poměrné posouzení svalové práce mezi 

jednotlivými měřenými svaly. 

Ovlivnitelnými faktory ze strany praktického provádění hipoterapie jsou: 

− Terén. Největší podíl nese na akci dolních končetin – měkký terén kadenci kroku 

snižuje, tvrdý zanechává, max. mírně zvyšuje. Dále zda se jedná o rovinu, či je terén 
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obtížnější (kopce). Z důvodu nesení hlavy by se nemělo chodit na kruhu, ale měl by se 

využívat dlouhý rovný terén. Měření se uskutečnilo na tvrdším, rovném terénu. 

− Vedení koně. Vodič koně je individualitou, jejíž působení se přes koně promítá na 

jezdce (Dvořáková, 2010). Nejzásadnějším je jeho schopnost ovládání koně. Vodič ze 

země musí zvládnout vést koně jeho přirozeným tempem (popř. tempem určeným 

fyzioterapeutem) s ideálním postavením hlavy a krku. V naše případě byl kůň veden 

dle přístupu Pata Parelliho na ohlávce trenérkou hiporehabilitačních koní (max. 

limitace negativních faktorů) jeho přirozeným krokem a krokem rychlým. 

− Poloha krku a nesení hlavy. Hlava musí být nesena ve směru jízdy v ideální výši 

s vyklenutým krkem a otevřeným týlem (bez tahu do strany za vodítko či otěže). 

V našem případě byla poloha krku a hlavy nesena dle biomechanických poznatků, tj. 

ve výši kolenních kloubů (karpů) a ramenních kloubů. 

− Příprava koně. Při nedokonalém přeježdění dochází ke konvexitě koňského těla a tím 

ke špatné biomechanice koňského hřbetu, který není možné zkorigovat ani ideálním 

vedením.V našem případě oba koně mají za sebou základní výcvik, drezurní výcvik 

stupně M-L, jsou ve výborném fyzickém stavu a splňují podmínky pro 

hiporehabilitační koně. Do hipoterapie jsou zařazeni již 3 rokem. 

− Vnější prostředí. Pro konečný efekt terapie je nutné zohlednit působení okolního 

prostředí jako celku. Práce v klidném prostředí bude mít lepší efekt než za jezdeckého 

provozu na jízdárně (Dvořáková, 2010). V našem případě měření probíhalo v hale bez 

dalších jezdců, přesto se domníváme, že správná výchova koně napomůže 

k odstranění reakcí na venkovní podněty a nebude nijak limitovat efekt terapie. 

− Povětrností podmínky. Měření probíhalo při 20°C.  

− Bezpečnost. Základním pravidlem je, že bezpečnost je na prvním místě i před ideální 

kvalitou hipoterapeutické jednotky.  V našem případě však tento požadavek nebyl 

limitujícím. Helma nebyla použita z důvodu lepší objektivizace dat. Zároveň byla 

probandka jištěna z jedné strany. Vodič šel na straně fyzioterapeuta, z důvodu 

.používání výcviku horsemanship. 

− Polohování fyzioterapeutem. Fyzioterapeut by měl být schopný vysvětlit pokyny 

probandovi a motivovat ho k ideálnímu provedení polohy (Véle, 2011). Zároveň by 

měl být schopný v průběhu odečíst správné provedení polohy, popř. nesprávné 

provedení polohy zkorigovat. 

Ovlivnitelnými faktory ze samotného provádění měření jsou: 
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− Lokalizace elektrod. Elektrody by měly zůstat po celou dobu měření na jednom 

místě. Jedná se však o lokalizaci elektrod pouze do místa svalu, popisujeme tedy 

pouze aktivaci svalu v daném místě pod elektrodou. Východiskem je vyhledávaní 

místa svalu s maximální kontrakcí (Tlašková, 2007). Z toho důvodu byla palpace 

uskutečněna v poloze opačného sedu s oporou o předloktí, avšak na velkém míči 

s imitací pohybu koňského hřbetu. 

− Doba a čas. Měření na jedné osobě by měla probíhat ideálně v jeden den, ve stejných 

podmínkách. 

 

Nutné je si uvědomit, že pomocí EMG nelze změřit svalovou sílu ani svalovou 

práci, ale pouze elektrický potenciál svalu vyskytující se při svalové aktivaci. Z něho 

může usoudit práci motorické jednotky a z té práci svalu (Kračmar, 2007). 

Zároveň při zapojení více jak 50% motorických jednotek dochází k deformaci 

křivky, která nestoupá již dále lineárně z důvodu vzájemné interference signálu. Je 

však možné posoudit, zda se svalová síla u vybraného svalu mezi jednotlivými 

činnostmi zvětšila, či zmenšila (Kračmar, 2007). 

Přes všechny tyto faktory limitující objektivaci výsledku, poskytuje polyEMG 

snadný přístup k fyziologickým procesům, které přímo souvisejí se vznikem pohybu a 

produkováním síly (Véle, 2006). Výhodou je zejména neinvazivnost a nebolestivost 

měření, které je možné uskutečnit v terénních podmínkách, čímž se polyEMG stává 

jedním z malá přístrojů vhodných pro objektivizaci hipoterapie. 

 
 

4.3  Zkoumaná populace 

Pro účely této studie byl vybrán proband – dívka ve věku 19-ti let. Byla 

vyšetřena fyzioterapeutem (kineziologický rozbor viz. Příloha IX). Dívka nevykazuje 

žádné strukturální či funkční poruchy pohybového aparátu, které by měly vliv na 

stereotyp pohybu a tím limitace výsledků. Dívka zvládne splnit veškeré instrukce 

v poloze opačného sedu, a to na obou koní stejně.  

Byla dodržena otázka etiky. Proband byl předem informován o veškerých 

měřeních, bylo dbáno na jeho soukromí a anonymitu při zpracování dat. Proband na 

tomto základě podepsal informovaný souhlas.  



 54 

4.4  Použité nástroje 

Ke snímání elektrické aktivity vybraných svalů byl 

použit přenosný SEMG přístroj ME6000. Hlavní výhodou 

tohoto přístroje je možnost jeho využití v terénu a při 

sportovních aktivitách. Celý přístroj se skládá ze snímacích 

elektrod a řídící jednotky. Ta se stará u uchování 

naměřených dat do chvíle, než jsou přenesena. Měřící 

přístroj měla fyzioterapeutka u sebe z důvodu dokonalé 

bezpečnosti a aby nedošlo k ovlivnění pohybových stereotypů. Řídící jednotka je 

vybavena 12-ti kanály, při našem měření bylo využito pouze 10 kanálů. Všechny 

kanály jsou určeny pro příjem signálu z dvanácti párových plochých elektrod.  

 

Technická specifikace EMG přístroje ME6000 

Výrobce: Mega Electronics Ltd  

Typ: Prvotní nezpracovaný / průměrný / RMS / integrovaný 

Počet měřících kanálů: 16 

Paměť: 256 MB – 2 GB 

CMRR: Typ. 110 dB 

Zdroj: 4 x 1,5V batteries 

Rozlišení: 14 bit 

Rozměry: 181 x 85 x 35 mm 

Váha: 344g 

Software: MegaWin 

Pc interface: telemetrie 

 
 

4.5  Sběr dat 

Pomocí výše popsaného přístroje ME6000 bylo provedeno měření elektrické 

aktivity vybraných svalů. Snímkovací frekvence byla 2000 Hz. Přístroj je schopen pro 

zvolenou citlivost rozlišit a zaznamenat maximálně 397 864 úrovní hodnot. Pro 

každou specifickou polohu bylo měření provedeno vždy 3x za sebou, což 

představovalo přibližně 15-20s záznamu.  

Obrázek 26 Přístroj ME6000 
(foto archiv autorky) 
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4.6  Zpracování a analýza dat 

Specifický software MegaWin., z něj data převedena do Microsoft Excel a 

Matlab. Vytvoření grafů s výpočtem ploch pod EMG křivkou při jednotlivých 

krocích, maximum, minimum amplitudy signálu, průměr ploch, statistická signifikace. 

Pro posouzení timingu nástupu a odeznění aktivace sledovaných svalů byly vytvořeny 

EMG grafy s vyznačenými klíčovými pozicemi, odpovídajícími pozicím na 

kinogramech. 

Autorka si je vědoma problematičnosti vztahu mezi snímanou úrovní EMG 

potenciálů ve vztahu k aktivaci svalu a dále ve vztahu k odevzdané práci. Předností 

studie je intraindividuální sledování a relativní posuzování aktivit. 
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5  ROZSAH PLATNOSTI 

5.1  Vymezení 

Měření bylo provedeno na jednom probandovi - dívce. Vzhledem k tomu nelze 

výsledky zobecňovat a je nutné je hodnotit individuálně. 

Kritéria pro výběr probanda byla věk, váha, zkušenosti s koňmi či hipoterapií, 

stav pohybové soustavy bez strukturálních a výraznějších funkčních abnormalit. 

Proband by měl být schopný splnit požadavky fyzioterapeuta a zvládnout vykonat 

požadovanou hipoterapeutickou polohu. Vybraný proband všechny tyto podmínky 

splňoval. 

Byla dodržena všechna pravidla pro maximální efekt léčby při hipoterapii, a to 

jak ze strany koně, vodiče, fyzioterapeuta i prostředí. 

 

5.2  Omezení 

Omezení a limity této studie v sobě zahrnují jak biologické, tak technické 

faktory a samozřejmě i vlivy prostředí. 

Limitujícím faktorem bylo časové provádění studie, nedostatek vhodných 

jedinců a nemožnost použití jehlové EMG z etických důvodů, která by poskytla 

přesnější data. Dále pak omezení vyplývající z praktického provádění hipoterapie a to 

ze stran koně, vodiče, fyzioterapeuta a probanda. Vyjma uvedených v kapitole 4.2 se 

jedná o limitaci výsledků jejich momentálním fyzickým a psychickým stavem. 

Terén a vlivy prostředí hrají v hipoterapii významnou roli. Dle Véleho (2008) 

mají vnější podmínky výrazný vliv na stereotyp pohybu. 

Z technickým faktorů limitující výsledky se jedná zejména o omezení 

vyplývající z měřícího přístroje, vyhodnocující metodiky a dokonalé palpace svalů při 

upevňování elektrod. 
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6  MĚŘENÍ 

6.1  Popis techniky měření 

Jako objektivizační metoda byla použita povrchová elektromyografie. U 

probanda bylo proveden kineziologický rozbor (za účelem určení aktuálního stavu 

pohybového aparátu), viz Příloha IX . Dále byla stanovena nejvhodnějším místa na 

těle probanda pro aplikaci povrchových elektrod a to pomocí simulace požadovaného 

pohybu (k imitaci koňského hřbetu byl použit velký míč). Palpace byla provedena 

v souladu se svalovým testem dle Jandy a dle palpace Travellové a Simonse. 

Elektrody byly umístěny v místě nejlepší palpovatelnosti aktivace svalu při 

vykonávaném pohybu s přihlédnutím k lokalizaci elektrod dle Travellové a Simonse a 

dle návodu k přístroji ME6000 (umístění elektrod viz. Kapitola 6.4)  

Před měřením byla probandka 5 min vedena na koni v poloze samostatného 

sedu. Bylo provedeno celkem 8 měření. Během každého měření měla probandka čas 

na odpočinek z důvodu minimalizace vlivu únavy na pohybový stereotyp. Celková 

doba měření byla 3h. 

 

6.2  Popis místa měření 

Měření proběhlo v terénu v jezdecké hale JK Hole. Teplota vzduchu byla 20°C. 

Při měření byl přítomen diplomant, trenér koní, proband, cvičitelka koní a asistent. 

 

6.3  Sledované svaly 

Svaly, jejichž činnost jsme sledovali, byly vybrána na základě jejich funkce při 

kvadrupedální lokomoci tak, jak to uvádí Čápová (2008), Vojta (1993), na základě 

jejich bazální funkce, tak jak to uvádí Čihák (2001), Janda (1996) a na základě jejich 

zařazení ve svalových řetězcích dle Véleho (2006). 

 

Výběr svalů je omezen dle Kračmara (2002): 

−  Počtem elektrod snímajících elektrické potenciály ze svalů. 

− Povrchovou aplikací elektrod a tím nemožností zkoumaní svalů uložených více 

proximálně (využití jehlových elektrod je z etického hlediska nepřípustné). 
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− Stanovením rozhodujících svalových skupin v pozici opačného sedu. 

 

Vybrány byly tyto svaly: 

1) m. pectoralis major dx. 

2) m. pectoralis major sin. 

3) m. obliquií externus sin. 

4) m. obliquií externus dx. 

5) m. erector trunci pars lumbalis sin. – mm. multifidi sin. 

6) m. erector spinae pars lumbalis dx. – mm. multifidi dx. 

7) m.  serratus anterior dx. 

8) m. serratus anterior sin. 

9) m. latissimus dorsi dx. 

10) m. latissimus dorsi sin. 

 
 

6.3.1  M. pectoralis major 

Musculus pectoralis major řadíme do skupiny svalů 

hrudníku k povrchovým vrstvách.  Jedná se o svaly 

původem končetinové, které druhotně rozšířily své 

začátky na oblast hrudníku. 

 

Začátek svalu 

1) m. pectoralis major pars clavicularis – 

mediální část klíční kosti 

2) m. pectoralis major pars sternocostalis – sternum a přilehlé části prvních šesti 

žeber 

3) m. pectoralis major pars abdominalis – přední část 6. žebra a pochva přímého 

svalu břišního 

Úpon 

Crista tuberculi majoris humeri 

Funkce 

Funkce se liší podle jednotlivých složek svalu: 

Obrázek 27 M. pectoralis major 
(Travell, Simon, 1999) 
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− m. pectoralis major pars clavicularis – pomáhá při předpažení a udržuje v něm paži  

při fixované paži zdvíhá hrudník nebo žebra (šplh, dech – je pomocným vdechovým 

svalem) 

−  m. pectoralis major pars sternocostalis a pars abdominalis – addukce paže a rotace 

ze zevní rotace navnitř 

Inervace 

Nn. pectorales, lateralis (m. pectoralis major pars clavicularis  et pars sternocostalis, 

C5 – 7) et medialis (m. pectoralis major pars abdominalis, C8 a Th1), z pars 

supraclavicularis plexus brachialis (Čihák, 2001). 

 

Funkce z pohledu ontogeneze 

Vyvíjí tah k punctum fixum 

při opoře na HK. Při otáčení se pojí 

s velkým diagonálním řetězcem, 

který zvedá a rotuje horní trup. Na 

tento pohyb pak navazuje rotace 

dolního trupu. Tj. Mm. pectorales 

major et minor pracují 

v synergistické funkci s druhým 

šikmým břišním řetězcem. Přitom 

dochází ke vzpřímení elastického sloupce obou klavikul. 

Centrálně motorická porucha se projevuje vzhledem k tomuto svalu 

v neschopnosti realizovat vzpřimovací funkce. Prostřednictvím jeho zapojení dochází 

k protažení m. latissimus dorsi (Vojta, 2010). 

 

Účast ve svalových řetězcích 

M. pectoralis major je součástí zkříženého dlouhého řetězce trupu na přední straně 

(Véle, 2006): 

 
humerus jedné strany – m.pectoralis major – fascie přední plochy hrudníku – (přes 

pochvu přímých břišních svalů na druhou stranu) – m. obliquui abdominis – ligamentum 

inguinale – fascie stehenní – fascia lata – m. tensor fasciae latae – koleno druhé strany 

 

 

Obrázek 28 Synergie mm.pectorales a druhého 
šikmého břišního řetězce (Vojta, 2010) 
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6.3.2  M. obliquus externus abdominis 

Tento sval zařazujeme do skupiny laterálních 

svalů břicha. Jedná se o rozsáhlý plochý sval na 

povrchu boční stěny břišní, který přechází v plochou 

šlachu aponeurosis musculi obliquii externi. 

Začátek svalu 

Osm zubů na osmi kaudálních žebrech. Prvních pět se 

v typické cípaté linii střídají se začátky m. serratus 

anterior a m. latissimus dorsi. 

Úpon svalu 

1) Zadní a kaudální snopce na labium externum 

cristae iliacae; 

2) Ostatní snopce přecházejí zevně od m. rectus 

abdominis v aponeurosis musculi obliqui externi, která tvoří povrch předního listu 

pochvy přímého svalu a upíná se do linea alba. 

Funkce svalu 

− Při oboustranné kontrakci dělá flexi trupu v synergii s m. rectus abdominis a 

spolupůsobí při břišním lisu. 

− Při jednostranné kontrakci uklání páteř na stranu kontrahovaného svalu a rotuje páteř 

s hrudníkem na protilehlou stranu. 

Inervace 

5. – 11. interkostální nerv a n.subcostalis (Th 12). 

 

Funkce z pohledu ontogeneze 

Udržuje pánev 

v neutrální pozici v dorsálním 

sklopení s následnou rotací. 

Tato stabilizace pánve 

navazuje na zesilující vrchol 

opěrné funkce horních 

končetin při opoře na 

předloktí. Spolu s m. obliquus 

internus je součástí šikmých břišních řetězců, které v procesu ontogeneze hrají zásadní 

Obrázek 29 M. obliquus 
externus abdominis 
(Travell, Simon, 1999) 

Obrázek 30První šikmý břišní svalový řetězec (Vojta, 2010) 
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funkci (obrázek 29,31). Rotace pánve a její sklopení se budou zvětšovat v závislosti 

na postupném uvolňování horní končetiny a jejímž výsledkem je kvadrupedální 

lokomoce. Tím vyústí propojení horního a dolního trupu. 

 

Účast ve svalových řetězcích 

Je součástí zkříženého dlouhého řetězce trupu na přední straně (viz. Kapitola 6.3.1). 

Zároveň je součástí řetězce spojujícího nohu s hrudníkem (Véle, 2006): 

 

Os cuneiforme I – m.  peroneus longus – tibia  – fascia cruris – m. biceps femoris + 

m. adductor longus – m . obliquus abdominis internus – m. obliquus abdominis 

externus (druhé strany) - hrudník 

 

 

6.3.3  M. latissimus dorsi 

M. latissimus dorsi je rozsáhlý plochý sval 

trojúhelníkovitého tvaru.  

Začátek svalu 

1) Prostřednictvím aponeurosy fascia 

thoracolumbalis od dorsální části crista iliaca, od 

dorsální plochy kosti křížové a od trnů bederních 

obratlů  

2) Od tří kaudálních žeber 

3) Od trnů Th 12 až Th7 – 8 a zpravidla ještě 

několika snopci od povrchové fascie m. teres major. 

Úpon svalu 

K úponu se sval zužuje, překrývá dolní úhel lopatky a upíná se silnou šlachou na 

humerus, na crista tuberculi minoris. 

Funkce svalu 

− Addukce a vnitřní rotace humeru  

− Extenze humeru v kloubu ramenním 

− Při fixované paži zdvíhá žebra a stává se pomocným svalem nádechovým. 

Inervace 

N. thoracodorsalis, kořenová inervace C6 – 8 (Čihák, 2001). 

Obrázek 31 M.latissimus dorsi 
(Travell, Simon, 1999) 
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Funkce z pohledu ontogeneze 

Při reflexní lokomoci se 

účastní na přenesení trupu 

vpřed a hraje tak klíčovou roli 

v diferenciaci svalových 

funkcí. Jako vzpřimovač táhne 

osový orgán a pánevní pletenec 

směrem k opěrné paži. Spojuje 

tedy paži s pletence pánevním. 

Rotuje obratle Th6 – Th12, 

čímž oslovuje autochtonní muskulaturu a způsobuje napřímení těla v podélné ose. 

Prostřednictvím svého pars transverza je synergistou m. pectoralis major – 

v transverzální rovině drží trup v rovnováze na opěrné horní končetině (obrázek 33). 

Pars longa ohýbá páteř konvexně k záhlavní straně, úplná kontrakce vede k šikmému 

postavení osy pánevního pletence ve frontální rovině (Vojta, 2010). 

 

Účast ve svalových řetězcích 

Je součástí řetězce propojující ventrální stranu hrudníku s dorsální stranou – Řetězec 

paže – hrudník. 

přední hrudník – m. pectoralis major – humerus – m. latissimus dorsi – zadní 

hrudník 

 

Zároveň je součástí Zkříženého dlouhého řetězce trupu na zadní straně trupu (Véle, 

2006). 

Humerus jedné strany – m. latissimus dorsi – fascia thoracolumbalis – páteř – crista 

iliaca (druhé strany) – fascia glutea – m. gluteus maximus – fascia lata – m. tensor 

fasciae latae – koleno druhé strany 

  

6.3.4  M. erector trunci 

Obrázek 32 Synergistická funkce m.latissimus dorsi a 
m.pectoralis major (Vojta, 2010) 
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Jedná se o čtvrtou, hlubokou vrstvu svalů zad, nazývanou 

jako autochtonní muskulatura páteře. Svaly jsou připojeny 

zezadu k páteři od kosti křížové kraniálně až po záhlaví. Tuto 

hlubokou vrstvu rozdělujeme na čtyři systémy: systém 

spinotransverzální, spinospinální, transversospinální a systém 

krátkých svalů hřbetních (Čihák, 2001). K účelům této práce 

dále popíši pouze m. multifidi (patřící do systému 

transversospinalis) a to ze dvou důvodů. Tyto snopce jsou 

nejmohutněji zastoupeny v bederní části páteře a předpokládáme 

jejich možnou palpaci, druhým důvodem je jejich funkce 

v procesech posturální ontogeneze.  

 

6.3.4.1  M. multifidus lumborum 

Začátek svalu 

Kost křížová a processus mamillares bederních obratlů. 

Úpon svalu 

K výše uloženým trnům bederních obratlů. 

Funkce 

1) Při oboustranné kontrakci se účastní 

vzpřimování páteře. 

2) Uklání páteř a hlavu při jednostranní akci na stranu kontrahovaného svalu a 

současně rotuje na stranu protilehlou. 

Inervace 

Rr. dorsales míšních nervů (Čihák, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Funkce z hlediska ontogeneze 

Obrázek 33 
M.erector trunci 
(Travell, Simon, 
1999) 

Obrázek 34 Mm.multifidi 
(Travell, Simon, 1999) 
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Stabilizuje a rotuje 

pánev obdobně jako mm. 

obliquus abdominis externus 

(viz. Kapitola 6.3.2). Je tzv. 

„streč-generátorem“. 

Zřetězení svalových aktivit 

(ramenní pletenec – pánevní 

pletenec) vyústí k oslovení 

autochtonní muskulatury, což se projeví protažením v podélné ose (vzpřímením) a 

postupnou šroubovitou rotací, sekvenčně ve všech páteřních segmentech. Samostatně 

řídí vzpřimovací pohyb při synergisticky brzdné a antigravitační funkci ventrální 

muskulatury trupu (obrázek 35). 

6.3.5  M. serratus anterior 
 
M. serrattus anterior je plochý sval, jdoucí od žeber po zevní ploše hrudníku do zadu a 

mediálně. 

 

Začátek svalu 

9 zubů na 1. – 9. žebro, prvních pět zubů se po straně 

hrudníku střídá se začátky m. obliquus externus abdominis. 

Úpon svalu 

Mediální okraj lopatky; snopce od 4. žebra a dalších žeber se 

sbíhají až na angulus inferior scapulae. 

Inervace 

N. thoracicus longus (z pars supraclavicularis plexus 

brachialis); kořenová inervace z C5 – C7 

Funkce 

Přidržuje lopatku k hrudníku a zároveň tahem za mediální okraj, zj. za dolní úhel 

vytáčí dolní úhel lopatky zevně. Doplňuje tak pohyby ramenního kloubu a je 

podmínkou pro abdukci paže nad horizontálu. Je pomocným vdechovým svalem, při 

fixované lopatce pomáhá zdvíhat žebra. (Čihák, 2001) 

 

Obrázek 35 Šikmý autochtonní trakt (Vojta, 2010) 

Obrázek 36 M. serratus 
anterior (Travell, Simon, 
1997) 
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Funkce z hlediska ontogeneze  

M.serratus 

anterior diferencuje a 

přebírá antigravitační 

funkci. Největší 

uplatnění získává tento 

sval v období 7 – 8 

měsíce dítěte. Napínání 

m. serratus anterior 

vyvolává tendenci 

k rotaci trupu a nazývá 

se tedy jako „extenční generátor“. Uvádí první šikmý svalový břišní řetězec do 

protažení, způsobuje jeho kontrakci a je iniciátorem lokomoční funkce, jak je vidět na 

obrázku 37 (Vojta, 2010) .  

 

Účast ve svalových řetězcích 

Je součástí smyčky pro abdukci a addukci lopatky, která je zásadní pro centraci 

glenohumerálního kloubu a tím má výlučné postavení v ontogenezi dítěte. Vznikne-li 

v této smyčce nerovnováha i v klidu (zkrátí-li se m. rhomboideus a prodlouží 

m. serratus anterior a naopak), dochází tím k základní změně postavení ramenního 

pletence.  

Vertebrae – m. rhomboideus ≤ scapula ≥ m. serratus anterior --costae 

 
 

Stejný mechanismus pozorujeme u smyčky fixující lopatku (Véle, 2006). 

Obratle – m. trapezius med. – scapula – m. serratus anterior -- žebra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 37 M.serratus anterior a jeho vztah k šikmým břišním 
řetězcům (Vojta, 2010) 
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6.4  Lokalizace elektrod 
 

 

Obrázek 38 Lokalizace elektrod: 1 – m. pectoralis major dx, 2 – m. pectoralis major sin. 

 

Obrázek 39 Lokalizace elektrod: 3 – m. obliquus externus dx.,  4 – m. obliquus externus sin. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40 Lokalizace elektrod: 5 – m.latissimus dorsi sin., 6 – m. latissimus dorsi dx.,  
7 – m. serratus anterior sin., 8 – m. serratus anterior dx., 9 – m. erector spinae Lp sin., 
10 – m. erector spinae Lp dx.  
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6.5  Měřené polohy 

Měřené polohy byly vybrány na základě rešerše literatury: 

1. opačný sed s oporou o předloktí v přirozeném tempu na koni Welsh Cob 

2. opačný sed s oporou o předloktí v přirozeném tempu na koni Slezský Norik 

3. opačný sed s oporou o předloktí v rychlém tempu na koni Welsh Cob 

4. opačný sed s oporou o předloktí v rychlém tempu na koni Slezský Norik 

5. Opačný sed s oporou o dlaně v přirozeném tempu na koni Welsh Cob 

6. Opačný sed s oporou o dlaně v přirozeném tempu na koni Slezský Norik 

7. Opačný sed s oporou o dlaně v rychlém tempu na koni Welsh Cob 

8. Opačný sed s oporou o dlaně v rychlém tempu na koni Slezský Norik 

 

Každá poloha byla naměřena třikrát. Rychlé tempo nebylo docíleno zvýšenou kadencí 

kroku koně, ale prodloužením délky kroku. 

 

6.6  Vyhodnocení a interpretace dat 

Zpracování a porovnání dat bylo provedeno metodami: 

- Naměřená data byla zpracována ve specifickém Softwaru a následně v programu 

Matlab. 

- Na EMG křivce bylo vyznačeno pořadí lokálních maxim měřených svalových 

skupin. 

- Od lokálních maxim bylo odečteno 20% aktivace svalu (Staude,2011), přičemž 

timing svalů byl diskutován z těchto hodnot. Hladina statistické významnosti byla 

stanovena na p < 0,03. 

- Z plochy pod křivkou, která byla vymezena krokem koně a 20% hranicí aktivace 

svalů, byla poměrem posouzena „práce“ svalu. 
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7  VÝSLEDKY PRÁCE 

7.1  Výsledky práce na koni Slezský Norik 
 

Tato kapitola prezentuje grafy průběhu EMG aktivity měřených svalů u 

jednotlivých poloh na koni Slezský norik. A to jak celý měřený úsek, tak i pouze krok 

koně, který byl dán krokovým cyklem dle vnitřní přední nohy koně. Dále je prezentován 

timing svalů u jednotlivých poloh na koni Slezský Norik, tak i srovnání pořadí 

zapojování svalů u jednotlivých poloh. V závěru jsou srovnány plochy pod křivkou. U 

všech nadále prezentovaných grafů osa x představuje časovou osu udávanou 

v sekundách, osa y svalové napětí udávané v uV. 

 

7.1.1  Grafické znázornění průběhů EMG aktivity vybraných svalů 
Seshora: 

1. m. pectoralis major sin. 

2. m. pectoralis major dx. 

3. m. abdominis obliquus externus sin.  

4. m. abdominis obliquus externus dx. 

5. m. serratus anterior sin. 

6. m. serratus anterior dx. 

7. m. latissimus dorsi sin. 

8. m. latissimus dorsi dx. 

9. m. erector spinae sin. 

10. m. erector spinae dx. 
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Obrázek 41 Měřený úsek na koni Slezský Norik, poloha na natažených rukách, pomalé tempo 

 

 

Obrázek 42 Krok koně na koni Slezský Norik, poloha na natažených rukách, pomalé tempo, 
časové rozpětí 16.401 s – 17.847 s 
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Obrázek 43 Měřený úsek na koni Slezský Norik, poloha na pokrčených rukách, 
pomalé tempo 
 

 

Obrázek 44 Krok koně na koni Slezský Norik, poloha na pokrčených rukách, pomalé tempo, 
časový úsek 15.946 s – 17.427 s 
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Obrázek 45 Měřený úsek na koni Slezský Norik, poloha na natažených rukách, rychlé tempo 

 

 

Obrázek 46 Krok koně na koni Slezský Norik, poloha na natažených rukách, rychlé tempo, 
časový úsek 10.306 s – 11.750 s 
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Obrázek 47 Měřený úsek na koni Slezský Norik, poloha na pokrčených horních končetinách, 
rychlé tempo 

 

 

Obrázek 48 Krok koně na koni Slezský Norik, poloha na pokrčených rukách, rychlé tempo, 
časový úsek 3.995 s – 5.215 s 
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7.1.2  Srovnání pořadí „aktivace“ svalů u jednotlivých poloh na koni Slezský Norik 
 

 Natažené HK, 
pomalé tempo 

Pokrčené 
HK, pomalé 

tempo 

Natažené HK, 
rychlé tempo 

Pokrčené HK, 
rychlé tempo 

m. pectoralis 
major sin. 

5 2 1 4 

m. pectoralis 
major dx. 

4 7 2 7 

m. obliquus ext. 
abd. sin. 

2 4 5 1 

m. obliquus ext. 
abd. dx. 

1 9 7 9 

m. serratus 
anterior sin. 

7 3 9 5 

m. serratus 
anterior dx. 

8 6 3 10 

m. latissimus 
dorsi sin. 

10 1 10 8 

m. latissimus 
dorsi dx. 

3 8 8 3 

m. erector spinae 
Lp sin. 

6 5 6 6 

m. erector spinae 
Lp dx. 

9 10 4 4 

tabulka 1 Pořadí aktivace vybraných svalů u měřených poloh na koni Slezský Norik 

 

7.1.3  Timing svalů u jednotlivých poloh 

 

a) poloha na natažených rukách, pomalé tempo 

1. m. abdominis obliquus externus dx.  0   

2. m. abdominis obliquus externus sin.   0.008  0.8 % 

3. m. latissimus dorsi dx.   0.012  1.2 % 

4. m. pectoralis major dx.   0.027  2.7 % 

5. m.pectoralis major sin.   0.081  8.1 %  

6. m. serratus anterior sin.   0.082  8.2 % 

7. m. erector spinae sin.    0.082  8.2 % 

8. m. serratus anterior dx.   0.085  8.5 % 

9. m. erector spinae dx.    0.086  8.6 % 

10. m. latissimus dorsi sin.   0.089  8.9 % 
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b) poloha na pokrčených rukách, pomalé tempo 

1. m. serratus anterior sin.   0   

2. m. latissimus dorsi sin.   0.001  0.1 % 

3. m. pectoralis major sin.   0.003  0.3 %  

4. m. abdominis obliquus externus sin.   0.026  2.6 % 

5. m. serratus anterior dx.   0.032  3.2 % 

6. m. erector spinae sin.    0.032  3.2 % 

7. m. pectoralis major dx.   0.099  9.9 % 

8. m. latissimus dorsi dx.   0.135  13.5 % 

9. m. abdominis obliquus externus dx.  0.136  13.6 % 

10. m. erector spinae dx.    0.146  14.6 % 

 

c) poloha na natažených rukách, rychlé tempo 

1. m.pectoralis major sin.   0.003  0.3 %  

2. m. pectoralis major dx.   0.099  9.9 % 

3. m. abdominis obliquus externus sin.   0.026  2.6 % 

4. m. abdominis obliquus externus dx.  0.136  13.6 % 

5. m. serratus anterior sin.   0 

6. m. serratus anterior dx.   0.032  3.2 % 

7. m. latissimus dorsi sin.   0.001  0.1 % 

8. m. latissimus dorsi dx.   0.135  13.5 % 

9. m. erector spinae sin.    0.032  3.2 % 

10. m. erector spinae dx.    0.146  14.6 % 
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d) poloha na pokrčených rukách, rychlé tempo 

1. m. pectoralis major sin.   0.003  0.3 %  

2. m. pectoralis major dx.   0.038  3.8 % 

3. m. abdominis obliquus externus sin.   0   

4. m. abdominis obliquus externus dx.  0.143  14.3 % 

5. m. serratus anterior sin.   0.013  1.3 % 

6. m. serratus anterior dx.   0.135  13.5 % 

7. m. latissimus dorsi sin.   0.129  12.9 % 

8. m. latissimus dorsi dx.   0.0006  0.06 % 

9. m. erector spinae sin.    0.0004  0.04 % 

10. m. erector spinae dx.    0.022  2.2 % 

 

7.2  Výsledky práce na koni Welsh Cob 

Tato kapitola prezentuje grafy průběhu EMG aktivity měřených svalů u 

jednotlivých poloh na koni Welsh Cob. A to jak celý měřený úsek, tak i pouze krok 

koně, který byl dán krokovým cyklem dle vnitřní přední nohy koně. Dále je prezentován 

timing svalů u jednotlivých poloh na koni Welsh Cob, tak i srovnání pořadí zapojování 

svalů u jednotlivých poloh. V závěru jsou srovnány plochy pod křivkou. U všech nadále 

prezentovaných grafů osa x představuje časovou osu udávanou v sekundách, osa y 

svalové napětí udávané v uV. 
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7.2.1  Grafické znázornění průběhů EMG aktivity vybraných svalů 

Seshora: 

1. m. pectoralis major sin. 

2. m. pectoralis major dx. 

3. m. abdominis obliquus externus sin.  

4. m. abdominis obliquus externus dx. 

5. m. serratus anterior sin. 

6. m. serratus anterior dx. 

7. m. latissimus dorsi sin. 

8. m. latissimus dorsi dx. 

9. m. erector spinae sin. 

10. m. erector spinae dx. 
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Obrázek 49 Měřený úsek na koni Welsh Cob, poloha na natažených rukách, pomalé tempo 

 

Obrázek 50 Krok koně na koni Welsh Cob, poloha na natažených rukách, pomalé tempo, časové 
rozpětí 20.954 – 22.179  s 
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Obrázek 51 Měřený úsek na koni Welsh Cob, poloha na pokrčených rukách, pomalé tempo 

 

Obrázek 52 Krok koně na koni Slezský Norik, poloha na pokrčených rukách, pomalé tempo, 
časový úsek 13.732 s – 15.126 s 
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Obrázek 53 Měřený úsek na koni Welsh Cob, poloha na natažených rukách, rychlé tempo 

 

Obrázek 54 Krok koně na koni Welsh Cob, poloha na natažených rukách, rychlé tempo, časový 
úsek 8.633 s – 9.772 s 
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Obrázek 55 Měřený úsek na koni Welsh Cob, poloha na pokrčených horních končetinách, rychlé 
tempo 

 

Obrázek 56 Krok koně na koni Slezský Norik, poloha na pokrčených rukách, rychlé tempo, časový 
úsek 8.841 – 9.927 s 
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7.2.2  Srovnání pořadí „aktivace“ svalů u jednotlivých poloh na koni Welsh Cob 

 
 Natažené HK, 

pomalé tempo 
Pokrčené HK, 
pomalé tempo 

Natažené HK, 
rychlé tempo 

Pokrčené HK, 
rychlé tempo 

m. pectoralis major 
sin. 

4 10 10 7 

m. pectoralis major 
dx. 

8 5 5 3 

m. obliquus 
ext.abd. sin. 

1 6 6 5 

m. obliquus ext. 
abd. dx. 

10 4 7 1 

m. serratus 
anterior sin. 

3 1 9 9 

m. serratus 
anterior dx. 

2 7 1 6 

m. latissimus dorsi 
sin. 

6-7 2 8 10 

m. latissimus dorsi 
dx. 

5 9 4 4 

m. erector spinae 
Lp sin. 

9 8 3 2 

m. erector spinae 
Lp dx. 

6-7 3 2 8 

tabulka 2 Pořadí aktivace vybraných svalů u měřených poloh na koni Slezský Norik 

 

7.2.3  Timing svalů u jednotlivých poloh na koni Welsh Cob 
  
a) poloha na natažených rukách, pomalé tempo 

1.m. pectoralis major sin.   0.126   12,6 % 

2.m. pectoralis major dx.   0.127   12.7% 

3.m. abdominis obliquus externus sin.  0 

4.m. abdominis obliquus externus dx.  0.135   13.5%  

5.m. serratus anterior sin.   0.12   12% 

6.m. serratus anterior dx.   0.029   2.9% 

7.m.latissimus dorsi sin.   0.129   12.9% 

8.m. latissimus dorsi dx.   0.126   12.6% 

9.m. erector spinae sin.    0.13   13% 

10.m. erector spinae dx.   0.129   12.9% 

 

b) poloha na pokrčených rukách, pomalé tempo 
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1.m.pectoralis major sin.   0.143   14.3  % 

2.m. pectoralis major dx.   0.078   7.8 % 

3.m. abdominis obliquus externus sin.  0.078   7.8 % 

4.m. abdominis obliquus externus dx.  0.039   3.9 %  

5.m. serratus anterior sin.   0 

6.m. serratus anterior dx.   0.112   11.2 % 

7.m.latissimus dorsi sin.   0.006   0.6 % 

8.m. latissimus dorsi dx.   0.124   12.4 % 

9.m. erector spinae sin.    0.109   10.9 % 

10.m. erector spinae dx.   0.011   1.1 % 

 

c) poloha na natažených rukách, rychlé tempo 

1.m.pectoralis major sin.   0.144   14.4% 

2.m. pectoralis major dx.   0.055   5.5% 

3.m. abdominis obliquus externus sin.  0.061   6.1% 

4.m. abdominis obliquus externus dx.  0.100   10%  

5.m. serratus anterior sin.   0.132   13.2% 

6.m. serratus anterior dx.   0 

7.m.latissimus dorsi sin.   0.131   13.1% 

8.m. latissimus dorsi dx.   0.031   3.1% 

9.m. erector spinae sin.    0.019   1.9% 

10.m. erector spinae dx.   0.012   1.2% 

 

d) poloha na pokrčených rukách, rychlé tempo 

1.m. pectoralis major sin.   0.230   23 % 

2.m. pectoralis major dx.   0.221   22.1% 

3.m. abdominis obliquus externus sin.  0.051   5.1% 

4.m. abdominis obliquus externus dx.  0    

5.m. serratus anterior sin.   0.128   12.8 % 

6.m. serratus anterior dx.   0.075   7.5 % 

7.m. latissimus dorsi sin.   0.132   13.2 % 

8.m. latissimus dorsi dx.   0.134   13.4 % 

9.m. erector spinae sin.    0.004   0.4 % 

10.m. erector spinae dx.   0.126   12.6 % 
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8  DISKUSE 

8.1  Diskuse k hypotéze 1 

H1: Na timing svalové aktivace2 vybraných svalů bude mít vliv volba plemene. 

Z tělesné stavby vybraných plemen koní lze předpokládat odlišnou biomechaniku 

jejich hřbetu v kroku. 

H1 potvrzena. 

 

V následujících grafech je vybrán pomalý krok koně z důvodu časové blízkosti. Pro 

diskusi byla vybrána poloha na pokrčených rukách na koni Slezský Norik, i na koni 

Welsh Cob. Pro popis bude krok koně rozfázován do 12-ti typických poloh 

odpovídajících rozdílnému nohosledu.  

 

Obrázek 57 Krok koně: zleva fáze č.1 – odraz pravé přední končetiny, fáze č.2 – nákrok pravé 
zadní s maximálním konvexním vyklenutím hřbetu vlevo, fáze č.3 – pravá zadní končetina se stává 
stojnou, spojnice hýždí je rovnoběžná 

 
U fáze kroku č.1 se pravá přední končetina dostává do konečné fáze došlapu. 

Pravá zadní končetina je ve fázi nákroku a levá přední se stává končetinou stojnou. 

Pravá hýždě se zvedá, zatím co levá se snižuje. Začíná příprava na konvexní vyklenutí 

doleva. Toto vše trvá do doby, než se pravá zadní končetina stává končetinou stojnou 

(obrázek 3). Běh těchto momentů se trup dostává do maximálního konvexního 

vyklenutí vlevo, při fázi došlapu se trup vrací do přímky. Klient dostává stimul na 

LHK. Timing svalů o fáze kroku č.1, 2, 3 je následující: 

 

¨ 

 

 

                                                 
2  „Timing svalové aktivace“ je zde chápán jako pořadí 20% vzdálenosti od lokálních maxim EMG 
křivky sledovaných svalů s přihlédnutím k poměrnému rozložení na časové ose 
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Slezský Norik: 

Jako první se zapojuje 

m. latissimus dorsi sin. Plní tím 

svou funkci vzpřimovače, který 

táhne osový orgán a pánevní 

pletenec směrem k opěrné paži. 

Dále pak m. pectoralis major sin., 

hlavní sval pro pohyb v před, 

vyvíjí tah k punctum fixum při 

opoře na HK. Dalším v pořadí je m. 

serratus anterior. Přebírá antigravitační 

funkci. Vyvolává tendenci k rotaci trupu a uvádí první šikmý svalový břišní řetězec do 

protažení. Dále v pořadí jsou m. obliquus externus sin., u kterého předpokládám 

izometrickou práci pro udržení trupu, tak jako po něm následující m. erector spinae Lp 

sin. Poté nastupují svaly druhé strany ve stejném pořadí, vyjma m. obliquus externus 

dx., který se aktivuje dříve jak m. serratus anterior. Jejich funkce je spíše izometrická 

pro udržení správné polohy. 

 

Welsh Cob: 

U koně Welsh Cob se 

m. pectoralis major sin. aktivuje jako 

poslední. V tomto případě to však není 

z důvodu laterálního rozkyvu hřbetu, 

ale z důvodu větší akce dolních 

končetin. Pravá hýždě jde dolu, avšak 

levá hýždě jde nahoru, která by měla 

zůstat bez výraznější odezvy. Díky 

vysoké akci končetin plemene Welsh 

Cob však klient na tento pohyb 

výrazně reaguje a proto aktivace svalů je v následujícím pořadí: m. serratus anterior 

sin., m. latissimus dorsi sin. – stabilizace poklesu hýždě na pravé straně, dále pak m. 

erector spinae Lp dx., m. obliquus externus dx.- připravují polohu pro vyvážení akce 

zadní končetiny vpřed, ke kterým se následně přidá m. pectoralis major dx.. Ve stejné 

Obrázek 58 Krok koně Slezský Norik ve 
fázi 1, 2, 3 

Obrázek 59 Krok koně Wel. Cob ve fázi 2, 3, 4 



 85 

funkci pak pracují druhostranně m. obliquus externus sin., m. serratus anterior sin., m. 

erector spinae Lp sin.. Při stabilizaci polohy se pak jako poslední aktivuje m. 

pectoralis major sin. 

 

 

 

Obrázek 60 Krok koně: zleva fáze č.4 – odraz levé zadní končetiny, fáze č.5 – nákrok levé zadní 

končetiny, pravá přední dokončuje pohyb, fáze č. 6 – pravá přední končetina se stává stojnou  

 

Jakmile se pravá zadní končetina stává stojnou, levá zadní se zvedá a přechází 

do nákroku (fáze č.4). Dochází tak k snížení levé hýždě a zvýšení pravé, trup se 

pomalu dostává do konvexního vyklenutí vpravo. To trvá do doby, kdy se pravá 

končetina stává stojnou (fáze č.5). Timing svalů o fáze kroku č.4, 5, 6 je následující: 

 

Slezský Norik: 

Jako první se aktivuje 

m. latissimus dorsi dx. pravé 

strany, což nám ukazuje 

nepřítomnost diferenciace. Pro 

ideální diferenciaci by jako 

první měl být aktivován 

m. obliquus externus dx. 

Hlavním důvodem je dle mého 

názoru výrazný přechod 

z konvexity hřbetu vlevo do 

konvexity hřbetu vpravo. 

V krokové fázi č. 6 dochází 

k konvexitě krku vlevo, která zapříčiní pokles hřbetu u kohoutku vlevo. Tím by se měl 

aktivovat m. obliquus externus dx. Pokud však nedojde k ideálnímu pohybovému 

dialogu, klient „nestihne“ plynuje přejít z konvexity trupu do konvexity krku vlevo, 

Obrázek 61 Krok koně Sl. Norik ve fázi 2, 3, 4 
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přičemž následuje navíc pomalý přechod trupu do konvexity vpravo. Proto hned 

v prvních fázích vidíme zapojení m. latissimus dorsi dx., po něm následující m. 

erector spinae Lp sin. a m. pectoralis major sin. Ten se diagonálně snaží vyvažovat 

neschopnost m. obliquus externus dx. přijmout pohybový dialog. Hned za ním ve 

stejné funkci se zapojují m. serratus anterior sin., m. latissimus dorsi sin. Tuto teorii 

podepírá i fakt, že před m. obliquus externus dx. se dříve zapojí m. erector spinae dx. 

Po aktivaci m. obliquus externus dx. následuje m. obliquus externus sin., dle mého 

názoru tím stabilizuje pánev a v klinické praxi nám pak vytváří moment pohybu un-

block. 

 

Welsh Cob: 

Po předchozí stabilizaci polohy 

může svoji aktivitu začít m. obliquus 

externus dx., avšak opět z důvodu 

výrazné akce končetin se dále 

aktivuje m. obliquus externus sin.,  

m. erector spinae Lp sin., m. erector 

spinae Lp dx. V konečné fázi, kdy se 

výškově vyrovnává oblast kohoutku 

(pravá přední se stává stojnou) se 

aktivují ve „správném“ pořadí m. 

latissimus dorsi sin., pectoralis major sin., m. serratus anterior sin., po kterých 

přecházejí do další fáze m. latissimus dorsi dx. a m. pectoralis major dx.. Důvodem je 

zřejmě zastabilizování polohy v oblasti břišní dutiny a Lp klienta a tím schopnost opět 

přijmout pohybový dialog. 

 

 

 

 

Obrázek 63 Krok koně ve fázi 7, 8, 9 

Obrázek 62 Krok koně Wel. Cob ev fázi 2, 3, 4 
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Pravá přední končetina se stává stojnou a následuje fáze č. 7, 8, 9 pouze 

bilaterálně odlišná od fáze č. 1, 2, 3. Levá zadní končetina je ve fázi nákroku, levá 

hýždě jde dolu, pravá nahoru. Pokračuje  konvexní vyklenutí trupu vpravo, krk se 

dostává do středu. Ve fázi korku č. 8 je levá strana bez kontaktu se zemí a levá zadní 

končetina dokončuje nákrok a stává se končetinou stojnou (fáze č.9). Timing svalů o 

fáze kroku č.7, 8, 9 je následující: 

 

Slezský Norik: 

Pánev je v pozici un-

block, nedochází 

k diferenciaci a přechodu na 

m. pectoralis major dx. 

Svoji činnost jako první sice 

začíná 

m. latissimus dx., poté však 

následuje m. erector spinae 

sin., jelikož pánev je v pozici 

un-block. Pro udržení pozice 

následuje izometrická 

kontrakce m. pectoralis major sin. a m. erector spinae Lp dx. Dále ve stejné funkci se 

postupně aktivují m. obliquus externus dx., m. pectoralis major dx., m. obliquus 

externus sin., m. serratus anterior sin., m. latissimus dorsi sin., m. serratus anterior dx. 

 

Welsh Cob: 

Z důvodu výrazné akce 

dolních končetin se jako první 

aktivuje m. serratus anterior dx., 

dále pak vidíme bilaterální 

paralelu v následné aktivaci 

m. pectoralis major sin., m. 

serratus anterior sin., v čemž 

pokračuje i aktivace m. latissimus 

dorsi dx., m. pectoralis major dx.. 

Obrázek 64 Krok koně Sl. Norik ve fázi 7, 8, 9 

       Obrázek 65 Krok koně Wel.Cob ve fázi 7, 8, 9 
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Toto pořadí je ze stejného důvodu jako u bilaterálním zapojení ve fázi kroku č.1, 2, 3. 

Pro následné udržení polohy se aktivují m. erector spinae sin., m. erector spinae Lp 

dx.,  m. obliquus externus dx., m. obliquus externus sin., které opět stabilizují pánev a 

v klinické praxi se můžou projevit jako pohyb un-block. 

 

 

 

Obrázek 66 Krok koně ve fázi 11, 12, 13 

 
Ve fázi stojné levé zadní končetiny, se pomalu dostává přední levá končetina 

dopřed, spolu se zadní pravou. Fáze č. 10, 11, 12 končí stojnou fází levé přední 

končetiny a celý cyklus probíhá znovu. Levá hýždě jde nahoru, pravá dolu. Ve 

krokové fázi č.10 je v maximálním rozsahu konvexita trupu vpravo, ve fázi č. 11 se 

pomalu dostává do středu a ve fázi č. 12 pomalu přechází do konvexity trupu vlevo. 

Timing svalů o fáze kroku č.10, 11, 12 je následující: 

 

Slezský norik: 

Z důvodu mírného 

konvexního vyklenutí krku 

vlevo, dochází ke snížení 

kohoutku vpravo a jako první se 

nám zapojuje m. obliquus 

externus sin. To podporuje i 

konečná fáze nákroku levé 

přední končetiny. Tento sval by 

se měl aktivovat jako první 

v dané fázi kroku při správné 

diferenciaci. Je to zřejmě z toho důvodu, že klient svou polohu „stabilizoval“ a opět se 

snaží přijmout pohybový dialog.  Dalším aktivovaný svalem je m. latissimus dorsi 

sin., m. serratus anterior sin., které stabilizují pokles pánve na straně levé. Pokračují 

Obrázek 67 Krok koně Sl. Norik ve fázi 11, 12, 13 
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m. latissimus dorsi dx., m. pectoralis major sin. Dále však nastupují m. erector spinae 

dx., m. erector spinae Lp sin., které se zapojují ve fázi přechodu trupu koně 

z konvexity do konkavity. Což má za následek smyčku m. serratus ant. dx. - 

m. obliquus externus dx. - m. pectoralis major dx., 

 

Welsh Cob: 

Pohyb začíná m. latissimus 

dorsi dx., m. pectoralis major sin., 

a poté následuje m. erector spinae 

Lp sin., m. erector spinae Lp dx., 

které opět stabilizují pokles pánve, 

namísto „přijmutí dialogu“ pomocí 

m. obliquus externus sin. Ve stejné 

funkci následuje m. obliquus 

externus dx., m. latissimus dorsi 

sin. a m. obliquus externus sin. M. 

pectoralis major dx. se aktivuje ve stejný časový úsek jako m. serratus anterior dx., 

které reagují na akci pravé dolní končetiny vpřed. 

 

8.2  Diskuse k hypotéze 2 

 

H2: Na timing svalové aktivace vybraných svalů bude mít vliv volba tempa kroku koně 

nezávisle na volbě plemene.  

Krok koně dává klientovi jistý aferentní vstup. Při změně tempa kroku koně dojde i ke 

změně aferentního vstupu a tím k jiné odezvě pohybového aparátu klienta. A to u 

každého plemene koně. 

H2 potvrzena. 

 

Obrázek 68 Krok koně Wel. Cob ev fázi 11, 12, 13 
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Pro diskusi byla vybrána poloha opačného sedu s oporou o předloktí. 

Timing svalů u uvedených grafů u koně Slezský Norik je následující: 

 

 Pokrčené 
HK, pomalé 

tempo 

Pokrčené HK, 
rychlé tempo 

m. pectoralis major sin. 2 4 

m. pectoralis major dx. 7 7 

m. obliquus ext.abd. sin. 4 1 

m. obliquus ext. abd. dx. 9 9 

m. serratus anterior sin. 3 5 

m. serratus anterior dx. 6 10 

m. latissimus dorsi sin. 1 8 

m. latissimus dorsi dx. 8 3 

m. erector spinae Lp sin. 5 6 

m. erector spinae Lp dx. 10 4 

tabulka 3 Timing svalů u koně Sl. Norik 

Obrázek 69 Krok koně Slezský Norik, 
pomalé tempo, poloha opačného sedu 
s oporou o předloktí 

Obrázek 60 Krok koně Slezský Norik, rychlé 
tempo, poloha opačného sedu s oporou o 
předloktí 
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Timing svalů u uvedených grafů u koně Welsh Cob je následující: 

 
 Pokrčené HK, 

pomalé tempo 
Pokrčené HK, 
rychlé tempo 

m. pectoralis major sin. 10 7 

m. pectoralis major dx. 5 3 

m. obliquus ext.abd. sin. 6 5 

m. obliquus ext. abd. dx. 4 1 

m. serratus anterior sin. 1 9 

m. serratus anterior dx. 7 6 

m. latissimus dorsi sin. 2 10 

m. latissimus dorsi dx. 9 4 

m. erector spinae Lp sin. 8 2 

m. erector spinae Lp dx. 3 8 

tabulka 4 Timing svalů u koně Welsh Cob 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 70 Krok koně Welsh Coba, 
pomalé tempo, poloha opačného sedu 
s oporou o předloktí 

Obrázek 71 Krok koně Welsh Coba, rychlé 
tempo, poloha opačného sedu s oporou o 
předloktí 
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8.3  Diskuse k hypotéze 3 a 4 

 

H3: Při rychlém tempu nedostaneme obraz kvadrupedální lokomoce. 

Pro navození kvadrupedální lokomoce je nutná dokonalá souhra klienta s koněm. 

Pokud k ní nedojde z důvodu rychlého tempa, dítě nepřijme pohybový dialog s koněm 

a dochází k pohybu un-block. 

H3 nepotvrzena. 

 

H4: V poloze opačného sedu s oporou o dlaně nebude potvrzena diferenciace, zatím 

co v poloze opačného sedu s oporou o lokty ano. 

Pro navození kvadrupedální lokomoce je nutné přijmout pohybový dialog ve správné 

poloze. Z praxe je pozorováno, že klient je schopen lépe udržen ideální postavení 

ramenních kloubů v poloze opačného sedu s oporou o lokty. Zatímco v poloze 

opačného sedu s oporou o dlaně se často dostává do hyperextenze s mírnou decentrací 

RaK. 

H4 nepotvrzena. 

 

 

Diferenciace byla potvrzena pouze na koni Slezský Norik, v poloze opačného 

sedu s oporou o dlaně, v rychlém tempu. Následující popis se bude vztahovat ke 

stejným krokovým fázím, jaké jsou uvedeny na obrázcích 57, 58, 59, 60 a použity 

k diskuzi u H1. 
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V krokové fázi číslo 1, 2, 3 začíná jako první aktivaci m. pectoralis major sin., 

který vyvíjí  tah k punctum fixum při opoře na HK. Dále se aktivuje v synergistické 

funkci m. obliquus externus sin, což má za následek potřebné vzpřímení elastického 

sloupce obou klavikul. Dále se aktivuje m. erector spinae, který stabilizuje je pánev 

obdobně jako m. obliquus externus sin. Dalším v pořadí je m. serratus anterior, který 

diferencuje je iniciátorem lokomoční funkce. Posledním je m. latissimus dorsi, který 

táhne pánevní pletenec k opěrné paži a účastní se přenesení trupu vpřed. 

V krokové fázi číslo 4, 5, 6 se postupně uvolňuje horní končetina a jako první se 

aktivuje m. obliquus externus dx., což má za následek kvadrupedální lokomoci. 

Následuje m. latissimus dorsi dx. a m. serratus anterior ve stejné funkci.  

V krokové fázi 7, 8, 9 a 10, 11, 12 se setkáváme se stejným timingem svalů, 

avšak bilaterálně převráceným. 

 

Obrázek 72 Krok koně Slezský Norik, rychlé tempo, natažené HK, obraz diferenciace 
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V literatuře jsem nenalezla žádnou práci týkající se hipoterapie, ve které by byla 

vypracována kineziologická analýza opačného sedu. Není tudíž možné vyjadřovat se 

k případným rozdílům či shodám. 
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9  ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo porovnání svalů zásadních pro správný psychomotorický 

vývoj jedince na dvou plemenech koní – Welsh Cob a Slezský Norik, a to při rychlém 

a pomalém tempu, v poloze opačného sedu s oporou o dlaně a o předloktí. 

Podařilo se shromáždit teoretické podklady o hipoterapii. Jádrem informací byly 

zejména  knihy zaměřené na ontogenetický vývoj jedince, aplikované do hipoterapie, 

studie o hipoterapii, konzultace s odborníky a vlastní klinická praxe. 

Zatím ve světě neexistuje studie či výzkum, které by se snažily objektivizovat 

výsledky hipoterapie pomocí povrchové EMG.  Z tohoto důvodu byl zvolen zdravý 

proband. 

Bylo provedeno celkem 16 měření, v rychlém a pomalém tempu na koni Welsh 

Cob a Slezský Norik, ve dvou hipoterapeutických pozicích – opačný sed s oporou o 

dlaně, opačný sed s oporou o lokty. Každá „pozice“ byla měřena dvakrát. 

Naměřená data byla zpracována v specifickém softwaru MegaWin, z něho 

převedena do programu Matlab. Vyhodnocen byl timing svalů, který byl spočítán jako 

20% míra aktivace od lokálního maxima daného svalu s přihlédnutím k časové ose, tj. 

dané krokové fáze koně uváděné v diskusi byly vždy brány jako celý krokový cyklus. 

Takto zpracovaná data byla u daného probanda intraindividuálně porovnána. 

Potvrdila se první hypotéza. Pro diskusi byla vybrána poloha na pokrčených 

rukách v pomalém tempu, z důvodu časové blízkosti kroků. Timing u plemen koní 

Welsh Cob a Slezský Norik byl rozdílný. Nejmarkantnější faktorem je dle mého 

názoru laterální rozkyv trupu, který je dán stavbou koně a jeho fyzickou schopností. 

Při výraznějším rozkyvu nedojde k ideálním pohybovému dialogu. Klient nestihne 

přechodnou fázi konvexita - konkavita hřbetu s bilaterálním pohybem hlavy a dochází 

k izometrické práci svalů. V klinické praxi tuto teorii vidíme jako pohyb un-block. V 

rychlejším tempu se protahuje krok, snižuje se laterální rozkyv a při plynulosti je 

možné získat diferenciaci. Toto platí u koně Slezský Norik, jelikož jeho mohutná 

stavba s menší akcí končetin nám dává výrazný laterální rozkyv hřbetu, pouze však 

v tomto intraindividuálním porovnání. Koně podobného rámce, nedostatečně fyzicky 

připravení, nejsou schopni krok natáhnout, pouze zvýší kadenci kroku a dojde spíše ke 

zmohutnění laterálního rozkyvu. Pozor u koní, kteří svojí stavbou nemají výrazný 

laterální rozkyv trupu, jako je to v našem případě u koně Welsh Cob. V rychlejším 

tempu je přebytek aferentních vstupů zejména z toho důvodu, že dochází k výrazné 
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akci nákročné zadní končetiny, na kterou klient musí reagovat izometricky, což u koně 

rámce Slezský Norik není nutné. V tomto případě to však můžeme využít kladně ve 

smyslu senzomotorické stimulace. Udržení obrazu diferenciace (více u hypotéz 3, 4) 

je v klinické praxi velmi těžké, zj. u dětí vývojově v poloze primárního vzpřímení, na 

konci II. trimenonu. Nedocílíme opory o dlaně a výrazný laterální rozkyv nám 

nabídne pouze pohyb un-block. Hrozí i výrazná nestabilita krční páteř a až 

mikrotraumata v dané oblasti. Zde lze však využít výše zmíněného poznatku, kdy je 

možné tuto polohu spíše „posilovat“ formou senzomotorické stimulace, tím 

„posunout“ klienta o vývojový stupeň do polohy primárního vzpřímení konce III. 

trimenonu. Dojde k opoře o dlaně a je možné nabídnout klientovi pohybový dialog ve 

formě kvadrupedální lokomoce. 

Druhá hypotéza byla potvrzena také. Krok koně dává klientovi jistý aferentní 

vstup. Při změně tempa kroku koně dojde i ke změně aferentního vstupu a tím k jiné 

odezvě pohybového aparátu klienta. A to nezávisle na plemenu koně. 

Třetí i čtvrtá hypotéza byla vyvrácena. Obraz diferenciace byl potvrzen pouze u 

koně Slezský Norik, v poloze opačného sedu s oporou o dlaně, v rychlém tempu. 

Důvodem je zmenšení laterálního rozkyvu trupu koně prodloužením kroku a zmenšení 

plochy opory o „nestabilní plochu“. Důvodem, proč se nepotvrdila diferenciace u 

koně Welsh Cob, může být jeho výraznější akce končetin nebo, jak již bylo zjištěno 

paní Would (1999), že jednotliví jezdci na stejném koni vykazují různé odpovědi 

pohybového aparátu.  

Přestože jsme si vědomi toho, že mobilní SEMG má spoustu negativ, která 

mohou výsledky ovlivnit, je v dnešní době jedním z mála objektivizačních metod, 

které je možné využít v hipoterapii v terénu. Zároveň jsem si vědoma, že veškeré 

závěry a výsledky se vztahují k danému jedinci. Pro zobecnění a lepší využití v praxi 

by bylo třeba  použít širšího vzorku měřených osob, také i osob s postižením, kde 

výraznou roli bude hrát spasticita. 

Byli bychom rádi, kdyby tato práce vedla fyzioterapeuty zabývající se 

hipoterapií k zamyšlení ve výběru plemene, hipoterapeutické polohy a tempa kroku 

během terapeutické jednotky. Pokud fyzioterapeut disponuje jen jedním koněm, musí 

se zamyslet nad skladbou jeho klientely. 
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