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2 ÚVOD DO METODIKY 
Systém kategorizace středisek stanovuje úroveň kvality poskytované hiporehabilitace 

ve členských střediscích České hiporehabilitační společnosti (dále jen ČHS). Tento systém 

také umožňuje současným i budoucím klientům, pacientům a uživatelům vybrat poskytovatele 

hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné 

hiporehabilitace. 

2.1 Vymezení věcného rámce metodiky 

Metodika kategorizace středisek ČHS stanovuje kvalifikační a odborné předpoklady 

pro zařazení členského střediska do jednotlivých kategorií. 

2.2 Použité pojmy 

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

a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním nebo sociálním 

znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. 

Aktivity s využitím koní (dále jen AVK) - obor hiporehabilitace, metoda speciální 

pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci 

s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově  

a vzdělávání lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými 

potřebami. 

Psychoterapie pomocí koní (dále jen PPK) - obor hiporehabilitace, je součástí komplexních 

léčebných postupů, které jsou poskytovány ve zdravotnických službách. PPK k léčbě klientů 

využívá specifickou triádu terapeut-kůň-pacient/klient. Léčba je založena na působení 

psychologickými prostředky s využitím koně a jeho specifických vlastností 

jako koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu 

pacienta/klienta. 

Hipoterapie (dále jen HT) – obor hiporehabilitace, fyzioterapeutická metoda využívající 

jako léčebný prostředek speciálně připraveného koně v kroku, konkrétně pohyb jeho hřbetu. 

Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakující. Nabízí multisenzorickou aferentní 

stimulaci, která přímo ovlivňuje motorické chování klienta aktivací všech řídicích úrovní 

centrální nervové soustavy. Výsledkem je komplexní facilitace reparačních procesů jedince  

a to jak na úrovni neurofyziologické, tak psychomotorické a v neposlední řadě i na úrovni 
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sociální. Nadstandardní variabilita využitých poloh, při respektování posturálních schopností 

klienta, ovlivní jeho posturu, hrubou i jemnou motoriku a vegetativní funkce. 

Parajezdectví  – obor hiporehabilitace. Jezdec se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním 

nebo se specifickými potřebami se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních 

pomůcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede 

koně v zápřeži, eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží. 

Paravoltiž – disciplína parajezdectví, voltižní ježdění modifikované pro osoby se zdravotním 

nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Cvičí se na neosedlaném 

koni. Využívá se voltižních madel a dečky. Kůň je veden na lonži lonžérem na voltižním 

kruhu v kroku o průměru 15-18m. Cvičenci cvičí sestavy jednotlivce, dvojic a skupin  

(3-4 cvičenci). 

Paradrezura – disciplína parajezdectví, drezura upravená pro jezdce se zdravotním 

nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami., což je klasická jezdecká 

disciplína, kdy jezdec předvádí se svým koněm předem danou úlohu na drezurním obdélníku. 

Hiporehabilitační jednotka (dále jen HJ) – v tomto dokumentu je za HJ považován 

za časový úsek, kdy je kůň zapojen do přímé interakce s klientem za účelem dosažení 

hiporehabilitačního cíle v HT, PPK nebo AVK. Délka a frekvence HJ se odvíjí od požadavků 

jednotlivých oborů HR. 

Hiporehabilitační tým – skupina lidí spolupracujících v rámci HR; jsou spoluodpovědní 

za korektnost užitých prostředků a zajištění optimálních podmínek a zázemí pro poskytování  

a kvalitní odborné HJ. Členové týmu jsou cvičitel koní, instruktor nebo terapeut, vodič koně 

a asistent. 

Hiporehabilitační pracovník – člen hiporehabilitačního týmu. 

Klient – v tomto dokumentu se pro přehlednost klientem nazývá osoba (dítě a dospělý), 

která využívá procesu hiporehabilitace k řešení nebo zmírnění svých problémů spojených 

se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami. Název klient 

tedy v tomto dokumentu zahrnuje používané termíny – klient v oboru hipoterapie, 

klient/pacient v PPK, termín uživatel v AVK a termín parajezdec v paravoltiži a paradrezuře. 

Poskytovatel HR – právnická nebo fyzická osoba poskytující HR (dále jen poskytovatel). 

Terapeut – kvalifikovaný odborník (fyzioterapeut, ergoterapeut, zdravotní sestra, 

psychiatrická sestra, garant pro tým – klinický psycholog, lékař se specializovanou 
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způsobilostí v oboru psychiatrie apod.), který vede HJ pro obory HT a PPK splňující 

kvalifikační požadavky dle Standardů kvality pro HT a PPK.  

Instruktor – kvalifikovaný odborník (pedagog, speciální pedagog, psycholog, sociální 

pracovník), který vede HJ pro obory AVK splňující kvalifikační požadavky dle Standardů 

kvality pro AVK. Instruktor splňující kvalifikační požadavky vede lekce paravoltiže 

a paradrezury, viz kapitola 5. 

Asistent – proškolená osoba, která pomáhá terapeutovi/instruktorovi s naplněním cíle HJ. 

Asistentem může být proškolená plnoletá osoba doprovázející klienta.  

Cvičitel koní pro hiporehabilitaci (dále jen cvičitel koní) – plnoletá vyškolená osoba, 

která připravuje koně pro hiporehabilitační účely. Ideálně také vede koně během HJ. 

Vodič koně (dále jen vodič) – proškolená plnoletá osoba, která vede koně během HJ. Může 

jím být i cvičitel. 

Hiporehabilitační kůň (dále jen kůň) – speciálně vybraný a vycvičený kůň nebo pony 

pro hiporehabilitační účely se složenou Specializační zkouškou ČHS pro koně a pony 

zařazené do hiporehabilitace se specializací pro jednotlivé obory HR. Pokud je kůň 

v přípravě (dosud nemá zkoušku), může být zapojen do HR a za jeho zařazení odpovídá 

terapeut/instruktor v úzké spolupráci se cvičitelem koní pro hiporehabilitaci. 

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech 

organizovaných Českou hiporehabilitační společností (dále jen Řád) - účelem Řádu je 

jednotně metodicky informovat poskytovatele hiporehabilitace organizované v ČHS  

o současných požadavcích na ochranu zvířat a péči o jejich pohodu při hiporehabilitaci 

a tyto požadavky ujednotit tak, aby se jimi provozovatelé mohli řídit a zabezpečit 

požadovanou úroveň péče o zvířata. Byl schválen Ministerstvem zemědělství ČR 

dne 18. 5. 2009. 

Specializační zkouška pro koně a pony zařazené v hiporehabilitaci (dále jen licence) - 

zkouška, při které je prověřováno, zda vlastnosti a získané dovednosti koně a/nebo ponyho 

vyhovují potřebám hiporehabilitace. Zkouška potvrzuje vhodnost koně pro jeho využití  

v hiporehabilitaci. Úspěšné absolvování zkoušky umožňuje získat „licenci“ pro koně a pony 

zařazené do hiporehabilitace, vázanou na žadatele o tuto licenci, pro působení v určitém oboru 

hiporehabilitace. Zkouška probíhá dle Metodiky - Specializační zkouška pro koně a pony 

zařazené do hiporehabilitace. 
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Členské středisko – právnická osoba, která splňuje povinnosti člena dle stanov ČHS. 

Středisko doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) – členské středisko, které splňuje 

nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty v jednotlivých disciplínách 

hiporehabilitace, a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní dle 

dokumentu Středisko doporučené hiporehabilitace - metodika pro udělení statusu. 

Středisko praktické výuky (dále jen SPV) – členské středisko, které splňuje nároky   

na zajištění a provádění odborných praxí v jednotlivých disciplínách hiporehabilitace,     

a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní dle dokumentu Středisko 

praktické výuky - metodika pro udělení statusu. 

Výkonný výbor ČHS (dále jen VV) – výkonný výbor je výkonným orgánem ČHS, 

který v období mezi členskými schůzemi plní úkoly dané mu členskou schůzí a má dané 

pravomoci, viz Stanovy ČHS. 

Odborné sekce ČHS – členové ČHS mohou být podle svého zaměření organizováni 

v odborných sekcích, které v koordinaci s VV podle svého zaměření vytváření dokumenty, 

standardy, metodiky, organizují vzdělávací akce a samostatně spolupracují s odbornými 

i dalšími organizacemi v ČR i v zahraničí. 

2.3 Použité zkratky 

− AVK – aktivity s využitím koní 

− ČHS – Česká hiporehabilitační společnost 

− ČJF – Česká jezdecké federace  

− HJ – hiporehabilitační jednotka 

− HR – hiporehabilitace 

− HT – hipoterapie 

− PPK – psychoterapie pomocí koní 

− SDH – Středisko doporučené hiporehabilitace 

− SPV – Středisko praktické výuky 

− VV – Výkonný výbor 

− ZZ – zákonný zástupce 

http://www.hiporehabilitace-cr.com/provozovatele/pozadavky-chs-na-vzdelani/�
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2.4 Cíl metodiky 

Cílem této metodiky je stanovení podmínek pro zařazení členských středisek do jednotlivých 

kategorií a tím garantovat správnou hiporehabilitační praxi.  
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3 GARANCE ODBORNOSTI A BEZPEČNOSTI 
Pro garanci odbornosti a bezpečnosti v rámci provádění hiporehabilitačních programů 

a jednotek je potřeba doložit: 

− personál má odpovídající vzdělání (viz kapitola 5), 

− koně a pony byli řádně pro hiporehabilitaci připraveni: 

• Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace 

(dále jen licence), 

• Řád ochrany koní při veřejném vystoupení – hiporehabilitačních činnostech 

ČHS,  

− bezpečné provedení vlastní hiporehabilitační jednotky (dále jen HJ): 

• Standardy kvality pro HT, AVK a PPK, 

• Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci, 

• Metodika vedení koní v hiporehabilitaci, 

• Metodika nasedání, sesedání a jištění klienta v HT, AVK a PPK, 

• Metodika použití jezdeckých helem v hiporehabilitaci. 

Na základě těchto dokumentů a souznění s nimi, se členská střediska rozdělují do 4 kategorií - 

4 formy členství, 4 výše členských poplatků, 4 formy propagace středisek. Každá úroveň 

je chápána pozitivně, rozdělení je motivační pro další růst. ČHS tak nabízí metodickou 

pomoc. 

Seznam členských středisek je rozdělen do jednotlivých kategorií na webu ČHS 

v dokumentech, atd. 

ČHS prezentuje kategorie členských středisek jako určitou kvalitu – na výstavách, seminářích, 

konferencích, FB, webu, internetu a v dalších mediích. 

Všechna členská střediska mají stejný přístup k informacím a dokumentům ČHS. 

Všechna členská střediska mají stejná práva a povinnosti člena, viz kapitola 6. 
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4 SYSTÉM KATEGORIZACE ČLENSKÝCH STŘEDISEK 
Rozdělní členských středisek do 3. a 4. kategorie vyplývá z náplně uvedené činnosti, úrovně 

vzdělání, licenci koní a souznění s oficiálními dokumenty. Střediska 1. a 2. kategorie 

své statusy získají na základě splnění požadavků daných Metodikami. Po zařazení členského 

střediska do jedné z kategorií, je středisko povinno svůj status dát na vědomí na svém webu 

a pravdivě ho uvádět ve všech dokumentech prostřednictvím loga, viz Příloha č. 4: Loga 

kategorií středisek ČHS. 

4.1 Střediska praktické výuky  

− Střediska praktické výuky (dále jen SPV) jsou členská střediska České 

hiporehabilitační společnosti (ČHS), která splňují nároky pro výuku a odborné praxe 

v jednotlivých oborech hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků 

a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována k odborným praxím v rámci 

vzdělávacího systému ČHS, ostatních vzdělávacích institucí. 

− Status SPV získán na základě splnění požadavků dle dokumentu Středisko doporučené 

hiporehabilitace - metodika pro udělení statusu., která je každoročně aktualizována. 

ČHS prezentuje SPV jako doporučené středisko pro praxe. V SPV jsou zkušení 

terapeuti a instruktoři s odborným vzděláním a s minimální praxí 5-ti let v oborech 

HR. SPV jsou prezentována na konferencích, výstavách a medializována. 

− Pokud středisko splňuje kvalifikační a odborné požadavky pro kategorii Středisko 

doporučené hiporehabilitace je také doporučováno pro klienty jako středisko kvalitní 

hiporehabilitační praxe. 

− Středisko získá pro svou prezentaci certifikát a ceduli na provozovnu.  

− Roční členský příspěvek je 2.400,-. 

4.2 Střediska doporučené hiporehabilitace  

− Střediska doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) jsou členská střediska ČHS, 

která splňují nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty a uživatele 

v jednotlivých oborech hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků 

a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována pro klienty jako střediska 

kvalitní hiporehabilitační praxe. 
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− Status SDH získán na základě splnění požadavků dle dokumentu Středisko praktické 

výuky - metodika pro udělení statusu., která je každoročně aktualizována. ČHS 

prezentuje SDH jako doporučené středisko klienty pro odpovídající obor HR. 

SDH jsou prezentována na konferencích, výstavách a medializována. 

− Středisko získá pro svou prezentaci certifikát a ceduli na provozovnu. 

− Roční členský příspěvek je 2.000,- 

4.3 Registrovaná střediska  

− Registrovaná střediska jsou členská střediska ČHS, která splňují požadavky 

na kvalifikační a odborné požadavky HR pracovníků, ale hiporehabilitační koně 

nemají licenci nebo registraci pro parajezdectví. 

− Žadatel musí doložit vzdělání HR pracovníků ve formě skenu současně se žádostí 

o zařazení do kategorie. 

− Registrované středisko také nemusí mít odpovídající zázemí a nasedací rampu. 

− ČHS informuje na svých webových stránkách o náplni činnosti střediska. 

− Roční členský příspěvek je 1. 600,-. 

4.4 Přidružená střediska  

− Přidružená střediska jsou členská střediska ČHS: 

o jejichž personál nesplňuje kvalifikační a odborné požadavky nebo 

o středisko nevyužívá ke své činnosti koně nebo pony, ale pracuje s jinými 

zvířaty. 

− ČHS informuje na svých webových stránkách o náplni činnosti střediska jako nabídku 

volnočasových aktivit s koňmi, pony a dalšími zvířaty (specifikace zvířat – např. další 

equidi – osli, muly a mezci, atd.). 

− Nebude uveden žádný oficiální obor hiporehabilitace, ale pouze nabídka 

volnočasových aktivit s koňmi, pony a dalšími zvířaty, zooterapie (specifikace zvířat – 

např. další equidi – osli, muly a mezci, atd.) 

− Prezentace ČHS: zveřejnění na webových stránkách s informováním o náplni činnosti 

střediska. 
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− Roční členský příspěvek je 1. 200,-. 

4.5 Metodická pomoc střediskům a supervize 

− Hiporehabilitační středisko může požádat VV o metodickou pomoc a supervizi 

ve formě písemné nebo osobní konzultace. V případě vyžádané osobní návštěvy členy 

VV ze strany střediska se tato konzultace účtuje dle platného ceníku ČHS. 

− VV si vyhrazuje právo na předem nahlášenou návštěvu členského střediska 

a na možnost nahlédnutí do vlastního provozu a dokumentace. 

4.6 Doba platnosti kategorie 

Statusy SPV, SDH a Registrované středisko se udělují na dobu určitou a to na dobu 5-ti let. 

Tato střediska mohou zažádat písemně na emailovou adresu ČHS  

info@hiporehabilitace-cr.com o prodloužení statusu na další dobu 5 let na základě splnění 

aktuálních podmínek udělení statusu a to nejpozději 30 dní před ukončením platnosti. 

Status Přidružené středisko se uděluje na dobu neurčitou, nebo dokud středisko nepožádá 

o změnu statusu. 

4.7 Změna kategorie 

Členské středisko může požádat o změnu kategorie, pokud splňuje aktuální podmínky 

pro požadovanou kategorii. Pro získání statusů SPV a SDH doloží potřebné doplňující 

dokumenty a prohlášení dle Metodik. Pro získání statusu Registrovaného střediska doloží 

vzdělání personálu. 

4.8 Proces rozdělení do kategorií 

− Členská střediska ČHS (mimo současných držitelů statusu SPV) jsou vyzvána ke dni 

vydání Metodiky pro zařazení do jednotlivých kategorií, aby do 20 dnů 

prostřednictvím formuláře Žádost o zařazení do kategorie (viz Příloha č. 1: Žádost 

o zařazení do kategorie) odeslali návrh na zařazení do kategorie na emailovou adresu 

info@hiporehabilitace-cr.com. Žadatelé o statusy SPV a SDH postupují dle vydaných 

Metodik.  

mailto:info@hiporehabilitace-cr.com�
mailto:info@hiporehabilitace-cr.com�
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− VV do 20 dnů od doručení Žádosti o zařazení do kategorie a dodání požadovaných 

dokumentů včetně odešle na uvedený kontaktní email žadatele rozhodnutí o zařazení 

do kategorie a výši členského poplatku. 

− Pokud středisko do 20 dnů nepodá žádost o zařazení do kategorie, bude zařazeno 

do kategorie „Přidružené středisko“. 

− Noví žadatelé – právnické osoby – budou do jednotlivých kategorií zařazeni 

automaticky na základě údajů v přihlášce. Pokud nový žadatel žádá o zařazení 

do kategorie SDH, bude vyzván k postupu dle Metodiky. 

4.9 Revize, aktualizace podmínek 

Výkonný výbor každoročně nejdéle k 1. 9. aktualizuje a schvaluje podmínky pro rozdělení 

středisek do jednotlivých kategorií. Aktualizované podmínky, poplatky a požadavky se týkají 

nových žádostí a žádostí o změnu kategorie. 

  



Kategorizace členských středisek – metodika pro zařazení do kategorií 

Česká hiporehabilitační společnost 
Zemědělská 1, 613 00 Brno; IČ 15054411 

Web: www.hiporehabilitace-cr.com         Email: info@hiporehabilitace-cr.com  

 14 

5 POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ INTUKTORŮ A TERAPEUTŮ 

5.1 Středisko praktické výuky 

Uvedená osoba osobně vede odborné praxe v daném SPV.  Není možné, aby uvedená osoba 

praxe garantovala a vedla je jiná. 

5.1.1 Požadavky na vzdělání vedoucího terapeuta Střediska praktické výuky 
pro hipoterapii 

− Vzdělání: registrovaný fyzioterapeut nebo ergoterapeut. 

− Specializační kurz „Příprava pro speciální činnost rehabilitačních pracovníků 

v metodice hiporehabilitace“ nebo „Hiporehabilitace“ pod Národním centrem 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno nebo odborný kurz 

„Hipoterapie“ pod ČHS. 

− 5 let praxe v hipoterapii. 

5.1.2 Požadavky na vzdělání vedoucího terapeuta Střediska praktické výuky 
pro hipoterapii v rané péči (děti mladší 3 roky) 

− Vzdělání: registrovaný fyzioterapeut nebo ergoterapeut 

− Specializační kurz „Příprava pro speciální činnost rehabilitačních pracovníků 

v metodice hiporehabilitace“ nebo „Hiporehabilitace“ pod Národním centrem 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno nebo odborný kurz 

„Hipoterapie“ pod ČHS. 

− Absolvent specializačního kurzu zaměřeného na vývojovou kineziologii 

(např. Vojtova metoda, Baby Bobath koncept, Dynamická neuromuskulární 

stabilizace, atd.). 

− 2 roky praxe v dětské rehabilitaci. 

− 5 let praxe v hipoterapii. 

5.1.3 Požadavky na vzdělání vedoucího instruktora Střediska praktické výuky 
pro aktivity s využitím koní  

− Vzdělání:  

• pedagogické vzdělání všech stupňů a zaměření nebo jiné vzdělání, 

doplněné absolvováním doplňujícího pedagogického minima nebo 
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• sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách, případně jiné 

vzdělání v zdravotně-sociální oblasti nebo 

• absolvent zooterapeutických oborů na vysoké škole nebo 

• psycholog/lékař/jiný terapeut s absolvovaným akreditovaným 

psychoterapeutickým výcvikem. 

− Kurz „Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění“ pod Masarykovou Univerzitou 

Brno nebo kurz „Aktivity s využitím koní“ pod ČHS. 

− 5 let praxe v aktivitách pomocí koní. 

5.1.4 Požadavky na vzdělání vedoucího terapeuta Střediska praktické výuky 
pro psychoterapii pomocí koní 

− Vzdělání odborného garanta – lékař se specializací v oboru psychiatrie nebo klinický 

psycholog s akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem a 5 let praxe 

v hiporehabilitaci v psychiatrii. 

− Vzdělání vedoucího zdravotnického pracovníka hiporehabilitace – všeobecná sestra 

bez odborného dohledu nebo psychiatrická sestra bez odborného dohledu 

nebo zdravotně-sociální pracovník s kurzem „Léčebně pedagogicko-psychologické 

ježdění“ pod Masarykovou Univerzitou Brno. 

5.1.5 Požadavky na vzdělání vedoucího instruktora Střediska praktické výuky 
pro paravoltiž 

− Cvičitel nebo trenér jezdectví s platnou licencí České jezdecké federace 

(dále jen ČJF). 

− 5 let praxe v paravoltiži. 

− Lonžér koně – lonžérské zkoušky ČJF nebo ČHS. 

− Doporučeno absolvování pracovních seminářů paravoltiže pod  ČHS. 

5.1.6 Požadavky na vzdělání vedoucího instruktora Střediska praktické výuky 
pro paradrezuru 

− Cvičitel nebo trenér jezdectví s platnou licencí ČJF. 

− Cvičitel Jezdectví handicapovaných pod ČHS nebo povinnost absolvovat specializační 

kurz ČHS do 2 let od jeho otevření.  
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− 5 let praxe v paradrezuře. 

5.1.7 Požadavky na vzdělání vedoucího instruktora Střediska praktické výuky 
pro přípravu koní v hiporehabilitaci 

− Vzdělání: 

• vysoká škola zemědělského zaměření, obor Chov koní a Speciální zootechnika 

nebo 

• vysoká škola veterinárního zaměření + 3 roky praxe u koní 

v hiporehabilitačním středisku ČHS nebo 

• středoškolské vzdělání obor jezdec/chovatel nebo 

• středoškolské vzdělání veterinární asistent + 3 roky praxe u koní 

v hiporehabilitačním středisku ČHS nebo 

• učební obor Ošetřovatel/jezdec/chovatel koní nebo 

• rekvalifikace na akreditovaném pracovišti Ministerstev školství 

nebo sociálních věcí – Ošetřovatel/jezdec/chovatel koní nebo 

• cvičitel jezdectví na akreditovaném pracovišti Ministerstva školství (např. ČJF, 

Western Riding Club apod.) nebo 

• základní zkoušky výkonnosti jezdce ČJF (jezdecká licence) + 3 roky praxe 

u koní v hiporehabilitačním středisku ČHS. 

− Povinnost absolvovat kurz „Cvičitel koní v hiporehabilitaci“ do 2 let od otevření kurzu 

pod ČHS.  

− 5 let praxe v  přípravě koní v hiporehabilitaci. 

− Doporučeny kurzy horsemanshipu.  
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5.2 Středisko doporučené hiporehabilitace a Registrované středisko 

5.2.1 Požadavky na vedoucího terapeuta hipoterapie 

− Vzdělání: fyzioterapeut nebo ergoterapeut 

− Specializační kurz „Příprava pro speciální činnost rehabilitačních pracovníků 

v metodice hiporehabilitace“ nebo „Hiporehabilitace“ pod Národním centrem 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno nebo odborný kurz 

„Hipoterapie“ ČHS. 

− Praktikování hipoterapie pro děti mladší 3 roky – doporučeno absolvování 

specializačního kurzu zaměřeného na vývojovou kineziologii (např. Vojtova metoda, 

Baby Bobath koncept, Dynamická neuromuskulární stabilizace, atd.) a praxe v dětské 

rehabilitaci 2 roky. 

5.2.2 Požadavky na vedoucího instruktora/garanta AVK 

− Vzdělání:  

• pedagogické vzdělání všech stupňů a zaměření nebo jiné vzdělání, 

doplněné absolvováním doplňujícího pedagogického minima nebo 

• sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách, případně jiné 

vzdělání v zdravotně-sociální oblasti nebo 

• absolvent zooterapeutických oborů na vysoké škole nebo 

• psycholog/lékař/jiný terapeut s absolvovaným akreditovaným 

psychoterapeutickým výcvikem. 

− Kurz „Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění“ pod Masarykovou Univerzitou 

Brno nebo kurz „Aktivity s využitím koní“ pod ČHS. 

5.2.3 Požadavky na vedoucího terapeuta/garanta PPK 

− Odborný garant  - lékař se specializací v oboru psychiatrie nebo klinický psycholog. 

− Vedoucí zdravotnický pracovník hiporehabilitace - všeobecná sestra bez odborného 

dohledu nebo psychiatrická sestra bez odborného dohledu nebo zdravotně-sociální 

pracovník s kurzem „Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění“ pod Masarykovou 

Univerzitou Brno. 
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5.2.4 Požadavky na vedoucího instruktora/garanta paradrezury 

− Cvičitel/trenér jezdectví s platnou licencí ČJF. 

− Doporučen kurz Cvičitel jezdectví pro handicapované. 

5.2.5 Požadavky na vedoucího instruktora/garanta paravoltiže 

− Cvičitel/trenér jezdectví s platnou licencí ČJF. 

− Lonžér koně – lonžérské zkoušky ČJF/ČHS. 

− Doporučeno absolvování pracovních seminářů paravoltiže pod ČHS. 
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6 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ ČHS 

6.1 Práva  

− Aktuální informace z oboru hiporehabilitace u nás a ve světě. 

− Informační a vzdělávací materiály. 

− Elektronický časopis HIPOrehabilitace. 

− Přístup ke všem informacím na webu ČHS. 

− Vkládání akcí do webového kalendáře, inzerce akcí členské organizace v Aktualitách 

na webu ČHS, v časopise a na sociálních sítích. 

− Propagace aktivit organizace distribucí mezi členy ČHS. 

− Inzerce v časopise a na webu ČHS – prodej, koupě, atd. 

− Zveřejnění členské organizace na webu a v časopise. 

− Propagace organizace na webu ČHS a dalších mediích v rámci PR ČHS. 

− Možnost podílet se na rozvoji jednotlivých oborů hiporehabilitace v rámci odborných 

sekcí ČHS. 

− Možnost zažádat o status Středisko praktické výuky. 

− Slevy na vzdělávací akce pořádané ČHS a jejími členy. Organizace může vyslat 

vždy maximálně 3 členy za zvýhodněnou cenu. 

− Sleva na vzdělávací kurzy ČHS. Organizace může vyslat vždy maximálně 3 členy 

za zvýhodněnou cenu. 

− Sleva na poplatku za Specializační zkoušky pro koně a pony zařazené 

do hiporehabilitace. 

− Sleva na zboží a služby se smluvními partnery ČHS. 
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6.2 Povinnosti  

− Hradit členské příspěvky v plné výši a v řádném termínu, tj. do 1. 6. daného 

kalendářního roku. 

− Pracovníci organizace přijímají Etický kodex pracovníka v hiporehabilitaci a jednají 

v souladu s jeho obsahem. 

− Organizace jedná s koňmi v souladu s Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení 

koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných ČHS. 

− Organizace vede pravidelnou písemnou dokumentaci klientů, které přijímá 

na základě písemného souhlasu lékaře/psychologa a závazné písemné přihlášky 

nebo písemného souhlasu klienta /ZZ. 

− Organizace aplikuje terminologii v souladu s aktuální verzí oficiálního slovníku ČHS. 

− Organizace uvede na svých webových stránkách aktivní odkaz na webové stránky 

ČHS. 

− Organizace si je vědoma morální zodpovědnosti, dopadu vlastní praxe a jednání 

pracovníků na celkovém vnímání ČHS a hiporehabilitace laickou a odbornou 

veřejností. 

− Pracovníci organizace podporují vzdělávání a provádění hiporehabilitační praxe 

v rámci standardů a pravidel ČHS a tyto informace rozšiřují a aplikují při všech svých 

vzdělávacích, prezentačních a dalších aktivitách i mimo ČHS. 

− Organizace má stanovena písemná pravidla bezpečnosti provozu a splňuje základní 

bezpečnostní podmínky podle platných standardů a pravidel oborů hiporehabilitace. 

− Organizace souhlasí s udělováním slev na pořádané vzdělávací akce pro členy ČHS 

ve výši minimálně 3 %, a to nejdéle do 30 dní od získání členství (s výjimkou služeb 

poskytovaných poskytovateli, jejichž zřizovatelem je stát). 
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7 PŘÍLOHY 

7.1 Příloha č. 1: Žádost členského střediska o zařazení do kategorie 

1. Žádáme o zařazení do kategorie 

a. SPV b. SDH 

c. Registrované středisko d. Přidružené středisko 

2. Identifikační údaje o žádající organizaci 

Název žadatele: 

Členské číslo ČHS: 

Jméno statutárního zástupce organizace: 

Kontaktní email: 

Kontaktní telefon: 

3. Náplň střediska (Napište zde v bodech vaši náplň, pro uvedení na webu ČHS) 

 

4. Personální zajištění   

V případě žádosti o status SPV a SDH tyto údaje zpracujte v žádosti pro tyto statusy. Pokud žádáte o kategorii 

Registrované středisko, zašlete elektronicky se žádostí doklady o vzdělání pro jednotlivé obory hiporehabilitace. 

5. Koně, pony a další zvířata – uveďte zde počet koní a pony zařazených 
v hiporehabilitaci. Pokud nemáte koně a pony, uveďte druhy zvířat, se kterými 
pracujete. 

 

6. Informace o klientech/uživatelích v roce 2014 (vybrané zaškrtněte, doplňte údaje): 

a. Průměrný počet klientů: 

− do 50 klientů/uživatelů                                           - 51 až 100 klientů/uživatelů 
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− 101 až 150 klientů/uživatelů                                   - 151 a více klientů/uživatelů 

− 201 a více klientů/uživatelů 

b. děti – věkové rozmezí, váhový limit: 

c. dospělí – věkové rozmezí, váhový limit: 

d. ústavní klientela – ambulantní klientela - obojí 

e. intenzivní týdny – HT, AVK, PPK, paravoltiž, paradrezura, jiné……….. 

f. další aktivity – tábory, canisterapie, jiné……… 

 

 

 

Jméno a příjmení osoby odpovědné za zpracování žádosti: 

 

Datum:                                                   
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7.2 Příloha č. 3: Formulář pro žádost o změnu kategorie 

Název organizace:…………………………… členské číslo:………………………………… 

Kontaktní osoba: 

Jméno a příjmení:………………………………………………….…………………….…….. 

Telefon:……………………….…………………………………………..……………..……. 

Email:………………………………………………………………….……………….……... 

Zaškrtněte svou současnou kategorii: 

  SPV                      SDH 

 registrované středisko     přidružené středisko 

Zaškrtněte požadovanou kategorii: 

  SPV                      SDH 

 registrované středisko     přidružené středisko 

Součástí žádosti je požadovaná dokumentace pro splnění požadavků pro získání požadované 

kategorie. 
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7.3 Příloha č. 4: Loga kategorií středisek ČHS 

7.3.1 Středisko praktické výuky ČHS 

 

7.3.2 Středisko doporučené hiporehabilitace ČHS 
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7.3.3 Registrované středisko ČHS 

 

7.3.4 Přidružené středisko ČHS 
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