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Poslání a cíle organizace
Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) je nástupnickou organizací Československé
hiporehabilitační společnosti, která byla zaloţena v roce 1991.
Společnost je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdruţení ve smyslu zákona č.83/1990
Sb., jehoţ posláním je rozšiřování metodiky rehabilitace prostřednictvím koně, včetně
psychoterapeutického přístupu, integrace a sportování osob se zdravotním znevýhodněním. ČHS
sdruţuje zájemce o hiporehabilitaci z celé České republiky, usiluje o oficiální uznání metodiky,
organizuje vzdělávání v hiporehabilitaci, podporuje výzkum vlastní metody, pomáhá při
zakládání nových center a výměně zkušeností mezi centry jiţ fungujícími, udrţuje kontakty se
společnostmi podobného charakteru v zahraničí. ČHS je členem FRDI (mezinárodní organizace
sdruţující národní hiporehabilitační společnosti).
Vydává
vlastní
periodikum
časopis
HIPOrehabilitace, E-zpravodaj a materiály
informativního, odborného, propagačního a
školicího charakteru.
Na konci roku 2009 bylo registrováno 80
jednotlivců a 41 členských organizací.
Působnost organizace je celorepubliková, sídlo
společnosti je v Praze 8, Ústavní 91.

Výkonný výbor
předsedkyně ČHS a předsedkyně sekce TVK – Ing. Vladimíra Casková
předsedkyně Terapeutické sekce – Mgr. Šárka Smíšková
předsedkyně sekce Parajezdectví – Arnoštka Jeţková
předsedkyně sekce Vzdělávání – Mgr. Tereza Dvořáková, Ph.D.
předsedkyně sekce Komunikace s veřejností – Ing. Věra Lantelme, DiS.
Revizní komise
předseda revizní komise – Mgr. Jiří Nečas
člen revizní komise – MUDr. Martin Hollý
členka revizní komise – Bc. Jana Kadlecová
Činnost výkonného výboru ČHS
Schůze výkonného výboru ČHS probíhala většinou formou Skype konferencí, roce 2009 se
jednalo o 12 schůzí, z toho 2 osobní setkání. O činnosti výboru ČHS je členská základna měsíčně
informována prostřednictvím E-zpravodaje.
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Změny v České hiporehabilitační společnosti v roce 2009
Výroční členská schůze ČHS se uskutečnila 25. ledna 2009 v divadle Za Branou v areálu PL
Bohnice – Praha a přinesla mnohým překvapení ve formě společné kandidátky pěti zastánkyň
teorie změn v ČHS, které se představily společným programem s cílem stabilizovat členskou
základnu ČHS a získat nové aktivní členy, propagaci ČHS jak v laických tak odborných kruzích,
zlepšit komunikaci se členy ČHS, úpravu jiţ nedostačujících stanov a tvorbu oficiálního slovníku
pro jednodušší komunikaci mezi členy ČHS ale i veřejností, získat finanční prostředky pro
činnost ČHS, podporovat vzdělávání v metodice.
Změny provedené novým VV
Na základě finanční rozvahy na rok 2009 v rámci úsporných opatření došlo k ukončení
pracovního poměru sekretářky společnosti a zrušení nájmu za kancelář ČHS, archiv ČHS byl
převeden do elektronické podoby. Pracovní náplň sekretářky si členky VV rozdělily mezi sebe.
Komunikace s členskou základnou byla zavedena pouze elektronicky s cílem zrušit náklady na
poštovné při rozesílání poštovních poukázek k úhradě členských příspěvků a rozesílání časopisu.

Byla vytvořena kvalitní a fungující
databáze členů, vydány nové průkazky členů a nový členský balíček schválený ke dni 25. 4.
2009. Byl vytvořen nový propagační leták, power-pointová prezentace, propisky, tašky, bloky a
reklamní plachty s logem společnosti.
Na členské schůzi konané 25. 4. 2009 byly odsouhlaseny nové stanovy ČHS včetně aktualizace
anglického názvu společnosti „The Czech Therapeutic Riding Association“, oficiální slovník
ČHS a došlo k rozdělení sekce LPPJ z důvodů udělování licencí. Sekce ČHS tvoří:
 Hipoterapie (HT) – terapie především pohybových poruch
 Aktivity s vyuţitím koní (AVK) pro působení v oblasti pedagogiky a sociálních
sluţbách
 Terapie s vyuţitím koní pomocí psychologických prostředků (TVKPP) jako metody
psychoterapie
 Parajezdectví
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Vytvoření fungujících webových
stránek - www.hiporehabilitacecr.cz sebou přineslo zlepšení
komunikace s členskou základnou a
rozšíření
povědomí
o
hiporehabilitaci
a
existenci
společnosti mezi širokou veřejnost.
Časopis HIPOrehabilitace vycházel
od roku 1994 - 2008 v tištěné formě
o rozsahu 4 - 8 str., od r. 2009 je
vydáván 4krát ročně v elektronické
formě o rozsahu cca 20 str.
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 Terapeutické vyuţití koní (TVK)
Hlavní činností sekcí je vzdělávání v rámci metodiky, tvorba standardů péče, spolupráce
s profesními organizacemi, zformování pracovních týmů odborných sekcí ČHS.
Propagace hiporehabilitace
Prezentaci a propagaci ČHS zajišťovaly především členky VV. Jednalo se o přednášky na 5
konferencích – Praha – zooterapie a fyzioterapie, 6 výstav – Kůň Lysá 2009, Propet BVV Brno,
Medical Fair BVV Brno, II. ročník koňského trhu Slaný, Parkury Hnanice u Turnova, Ţivotní styl
Liberec.
K rozšíření obecných informací o HR a ČHS přispěly publikace v časopisech, TV pořadech,
především seriál o hiporehabilitaci „Léčba koňmi“ na nejnavštěvovanějším internetovém serveru
o koních www.equichannel.cz.
8. konference o hiporehabilitaci
26. 9. 2009 proběhla první hiporehabilitační konference pořádaná výkonným výborem ČHS od
zaloţení společnosti ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně.
Konference se zúčastnilo 133 zájemců o hiporehabilitaci, kteří si vyslechli celkem 21 přednášek,
čestným hostem byl doc. MUDr. František Véle. Akce získala souhlasná stanoviska profesních
organizací fyzioterapeutů, ergoterapeutů, klinických psychologů a zdravotních sester.
Vzdělávání
V současnosti probíhá biomechanický výzkumný projekt ve spolupráci ČHS a FTK UP Olomouc
na téma „Pohybová analýza člověka a koně v hipoterapii“. V roce 2009 bylo otevřeno
doktorandské studium na FTK UP v Olomouci – obor Kinantropologie zaměřené na výzkumy
v hipoterapii.

Na podzim roku 2009 byl
zahájen
„Kurz
hiporehabilitace“
pro
fyzioterapeuty pořádaný NCO
NZO Brno za odborné garance
ČHS. Do kurzu se přihlásilo 17
fyzioterapeutek,
2
fyzioterapeuti
a
1
ergoterapeutka.
Závěrečné
zkoušky proběhnou na jaře
2010.
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Členky pracovního týmu hipoterapie uspořádaly mini-konferenci pro fyzioterapeuty a
ergoterapeuty s názvem „Hipoterapii u dětí v rané péči“. Akce získala souhlasná stanoviska
profesních
organizací
fyzioterapeutů a ergoterapeutů.
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Pracovní týmy
Pracovní tým TVK
Dne 18. 5. 2009 byl schválen Ministerstvem zemědělství ČR „Řád ochrany zvířat při veřejných
vystoupeních koní - při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační
společností“, který je závazný pro členy ČHS provozující hiporehabilitaci. Tým se zaměřuje
zejména na přípravu „Specializačních zkoušek pro koně zařazené do hiporehabilitace“. Dále na
vytváření podkladů pro kurz „Instruktor jezdectví pro hiporehabilitaci“, který vyplní mezeru
v systému vzdělávání v oblasti práce s koněm pro účely hiporehabilitace.
Pracovní tým TVKPP
Cílem činnosti týmu je ustanovení klinické skupiny TVKPP, tvorba standardů pro TVKPP včetně
indikací a kontraindikací, sloţení a
vzdělání týmu, náplň terapeutické
jednotky a jejího hodnocení. Záměrem
dlouhodobě naplánovaného snaţení je
uznání TVKPP jako léčebné metody
Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Pracovní tým Hipoterapie
Zahájil činnost s cílem vytvořit standard
péče a tvorba nového kurzu hipoterapie.

Pracovní týmy Parajezdectví
 Týmy paravoltiţe a jezdeckých
her jsou velmi aktivní a
organizují několik závodů a
školení ročně.
 Tým
parawesternu
se
v současnosti formuje.
 Činnost jednotlivých disciplín parajezdectví je současně organizována v rámci ČJF
(Česká jezdecká federace).
 V paradrezuře se v roce 2009 uskutečnilo třídenní soustředění, proběhly národní oficiální
i přátelské soutěţe a uskutečnily se 8. mezinárodní závody CPDEI a 11. mistrovství ČR.
 Členové týmu paravoltiţe organizují vlastní pracovní semináře. Dále se uskutečnilo 6
národních závodů a jiţ 10. MČR s mezinárodní účastí. I v roce 2009 se uskutečnily
mezinárodní a přátelské závody ve spolupráci s paravoltiţéry ze Slovenska a Rakouska.
Jezdecké hry jsou zařazeny do pracovních seminářů paravoltiţe a jsou pořádány při
dětských dnech a významných akcí.
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Pracovní tým AVK
Tým se v současnosti formuje.
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Hospodaření organizace v roce 2009
K 24. 1. 2009 nový výkonný výbor přebíral 500 Kč v hotovosti a závazek splacení dluhu ve výši
18 000 Kč za plat pro sekretářku společnosti.
Příjmy
Členské poplatky
Konferenční poplatky
Přeplatky
Úroky

Celkem příjmy
Hospodářský zisk + 83 393 Kč

113 680
71 280
3 600
116

188 676

Vydání
Mzdové náklady
Nové webové stránky ČHS
Administrativa vč. telef. poplatků
Náklady 8. konference
Zpracování účetnictví
Laminátor
Nájemné kancelář 1. čtvrt. 2009
Ţádosti o kredity
Celkem vydání

25 300
22 500
5 407
46 499
4 000
540
1 666
600
105 282

Finanční zpráva souhlasí s daňovým přiznáním.
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Vypracovaly Věra Lantelme a Vladimíra Casková
Dne 20. listopadu 2010
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