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ORGANIZACE
Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) byla založena v roce 1991 jako dobrovolné,
nezávislé a nepolitické občanské sdružení, jehož smyslem je šíření rehabilitace
prostřednictvím koně, včetně psychoterapeutického přístupu, integrace a sportovního vyžití
osob se zdravotním znevýhodněním/specifickými potřebami.
ČHS sdružuje fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, logopedy, psychology, zdravotní sestry,
sociální pracovníky, pedagogy i jezdecké instruktory, všechny ty, kteří pracují s koňmi
ve zdravotnictví, sociální sféře, pedagogice a parasportu. Významnou složku členské
základny společnosti tvoří klienti a jejich rodinní příslušníci.
Cílem činnosti je prosazovat a udržovat odborné provádění metody, školit pracovníky,
zajišťovat vydávání odborné literatury, sloužit jako informační databáze a zprostředkovat
kontakt mezi jednotlivci, pomáhat při zakládání hiporehabilitačních středisek a při výměně
zkušeností mezi centry již
fungujícími. ČHS navazuje a
udržuje kontakt s příslušnými
odbornými organizacemi
v Čechách i na mezinárodní
úrovni a rozvíjí kontakty
se společnostmi podobného
zaměření.

V roce 2014 bylo v ČHS
registrováno 66
individuálních členů a 38
organizací z celé republiky.
Působnost organizace je
celorepubliková a sídlo
společnosti je v Brně.
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ORGÁNY ČHS






Výkonný výbor
Předseda
Revizní komise
Členská schůze
Odborné sekce

Výkonný výbor
Výkonný výbor se v roce
2014 sešel celkem pětkrát
formou osobního setkání.
Zápisy z jednání
výkonného výboru jsou
dostupné členům ČHS na
webu ČHS. Složení
Výkonného výboru v roce
2014 bylo následující:
předsedkyně, statutární
zástupkyně a
koordinátorka odborné sekce Hipoterapie Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS; statutární
zástupkyně a koordinátorka odborné sekce Vzdělávání Ing. et Bc. Vladimíra Casková;
koordinátorka odborné sekce Aktivity s využitím koní Mgr. Jindra Vladyková; koordinátorka
odborných sekcí Psychoterapie pomocí koní a Terapeutické využití koní Kamila Petrová;
koordinátorka odborné sekce Paravoltiže Arnoštka Ježková/od 1. 3. 2014 kooptována Mgr.
Jana Sklenaříková; koordinátorka odborné sekce Paradrezury Zuzana Fialová se svou
asistentkou Mgr. Veronikou Piačkovou; šéfredaktorka časopisu Mgr. Petra Zemene.

Revizní komise (RK)
V roce 2014 došlo k odstoupení původních členů RK, na členské schůzi ČHS 22. 11. 2014
byla zvolena nová RK ve složení: předsedkyně Bc. Markéta Bílková, Jolana Štěpánková,
Darja Hrůzková.

Členská schůze
Členské schůzi předcházela Schůze zástupců Středisek praktické výuky (SPV) dne 21. 11.
2014, kde byla řešena aktualizace Metodiky získání statusu SPV. Navržené a odsouhlasené
změny jsou zaznamenány v zápisu ze schůze. Dále byla řešena problematika korektního
používání jezdeckých helem a vznik příslušné metodiky, problematika terminologie
v hiporehabilitaci, Dny otevřených dveří SPV, účast na veřejných akcích, přednášky pro
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veřejnost, medializace, licence hiporehabilitačních koní. Aktuální seznam středisek, která
splňují statut SPV lze nalézt na webových stránkách http://www.hiporehabilitace-cr.com.

Seznam SPV pro rok 2014:
EPONA Brno
Koníček, o.p.s.
OS Svítání Jablonec nad Nisou
Hipocentrum PN Kosmonosy
Psychiatrická nemocnice Jihlava
OS Ryzáček

Sdružení SRAZ - Společně za radostí a
zdravím z. s.
Stáj Rozárka, o.s.
Pirueta PN Havlíčkův Brod
Hamzova odborná léčebna pro děti a
dospělé Luže – Košumberk
JK Vladykův Dvůr

Členská schůze ČHS se konala 22. 11. 2014
v Integračním centru Kosatec v Pardubicích.
Přítomno bylo celkem 18 individuálních členů,
18 organizací a jeden zástupce s plnou mocí,
celkem tedy 73 mandátů ze 181, čímž byla
Členská schůze dle platných stanov
usnášeníschopná.
Na členské schůzi byla shrnuta činnost ČHS za
roky 2013 a 2014 a seznam vydaných a
rozpracovaných dokumentů a metodik. Byla
zvolena nová Revizní komise. Byly taktéž
nastíněny plány ČHS na rok 2015 a proběhla
diskuze ohledně další propagace ČHS. V.
Lantelme informovala o potřebě nové vize
ČHS a problematice aktivizace členů, o novém
systému kategorizace členských středisek.
Členové s navrhovanými body v dokumentu
Vize a aktivizace členů souhlasili bez výhrad.
V. Casková uvedla shrnutí financování od roku
2009 do termínu konání Členské schůze. J.
Vladyková seznámila přítomné s nově
založenou elektronickou knihovnou ČHS a
následovaly zprávy jednotlivých koordinátorů
za jejich sekce. Po Členské schůzi ČHS

se konal Společenský večer.
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Odborné sekce
SEKCE HIPORERAPIE







V roce 2014 měl 12 aktivních členek
3. 2014 pořádán 1. workshop hipoterapie na půdě
sdružení SRAZ v Toulcově Dvoře
Tvorba nové definice hipoterapie osnova Standardu
hipoterapie, domluva o potřebě vyhotovení
vyšetřovacích formulářů a jejich zadání
zahájení práce na Metodikách jištění a nasedání
používání jezdeckých helem v hiporehabilitaci
23. 11. 2014 pořádán 2. workshop hipoterapie (1.
veřejný) – Fokus klient - v prostorách sdružení
Apolenka, Pardubice

SEKCE PARAVOLTIŽE






V únoru 2014 odstoupila Arnoštka Ježková, funkci vedoucí sekce převzala Mgr.
Jana Sklenaříková
v rámci medializace byly ve spolupráci ČHS a Equichannelu uveřejněny 3 příběhy
cvičenců, spolupráce s Equi TV a
Jezdci.cz
 snaha o stabilizaci situace
mezi oddíly a realizace dokumentů
 14. 6. 2014 spojené voltižní a
paravoltižní závody v Brně na VŠ
veterinární pořádané oddílem LUCKY
Drásov
 v rámci tábora EPONY Brno
již šesté závody v letošním roce a to
v Podmitrově, účast cvičenců ze třech
oddílů – TJ Orion Praha, EPONA
Brno, JK Fany Hostěnice
 13. a 14. 9. 2014 pořádal TJ
Orion Praha Mistrovství ČR v paravoltiži 2014
4. 10. 2014 Paravoltižní hry pod hlavičkou APA VČAS Olomouc a Stáje THETA
18. 10. 2014 Finále paravoltižního poháru ČHS pořádané EPONOU Brno

SEKCE PARADREZURY



Paradrezurní závody se častěji objevily jako součást klasických drezurních závodů.
Oproti předchozím letům se pořádalo více neoficiálních paradrezurních závodů (6),
počet oficiálních závodů zůstal nezměněn (4).
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Česká jezdecká federace (ČJF) se aktivně zapojila do paradrezurního dění a je
nakloněna ke vzájemné
spolupráci. Potěšující byla
hojná účast zástupců ČJF na
Mistrovství ČR v paradrezuře.
Oblastní komise ČJF ocenily
paradrezurní jezdce za
reprezentaci v jednotlivých
krajích.
Proběhlo školení rozhodčích a
trenérů.
Byl zaznamenán větší zájem
médií o paradrezurní dění.
Vzrostl zájem o paradrezurní
dění jak z pohledu veřejnosti,
tak stran nových zájemců o tento
druh sportu. Důkazem je start 14 jezdců z ČR na Mistrovství, což je o 2 více než
loni.
Zlepšilo se financování paradrezury (podpora ČJF, sponzoři).
Do popředí se dostávalo stále častěji téma úrovně paradrezurních koní v ČR a ve
světě, jejich kvalitní příprava a výcvik. Nadějní jezdci nemají k dispozici koně, který
by splnil kvalifikaci ať už k účasti na Mistrovství nebo ke startům do zahraničí.
Účast české paradrezurní reprezentantky A. Vištálové na Světových jezdeckých
hrách konaných v Normandii a úspěch J. Giogase dopomohla k upevnění pozice
české paradrezurní scény jako plnohodnotného odvětví jezdectví.
plány sekce: záměr začlenit paradrezurní jezdce do běžných drezurních závodů;
uveřejnit profily jednotlivých paradrezurních jezdců na webových stránkách ČJF

SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ


14. - 15. 2. 2014 na Mendelově univerzitě Brno proběhla 10. konference o
hiporehabilitaci s vysokou účastí
(140)
 Přípravy vzdělávacích
kurzů a uznání hiporehabilitace
 Snaha o uznání
vzdělávacího programu Cvičitel
koní pro hiporehabilitaci
 Podána žádost na MŠMT o
udělení akreditace vzdělávacího
programu Aktivity s využitím
koní.
 Přepracování podkladů pro
akreditaci kurzu Hipoterapie dle
požadavků akreditační komise MZ
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ČR; potřeba vytvoření metodik.
 V říjnu 2014 byly zahájeny dva
vzdělávací kurzy Hipoterapie a Aktivity
s využitím koní pro celkem 30 účastnic.
Kurz Hipoterapie odpovídá podmínkám
účasti na celoživotním vzdělávání,
souhlasné stanovisko a kredity obdržely
kurzy od Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR.

SEKCE AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ (AVK)







16 aktivních členů
Realizace kurzu AVK a práce
na metodikách nasedání,
sesedání a jištění v AVK a
Psychoterapii pomocí koní
(PPK)
Úkoly sekce pro rok 2015 –
dokončení obecné metodiky
AVK, problémem je ustálení
terminologie v souladu
s platnou právní úpravou
Potřeba dořešení problematiky
ohledně dělení na pedagogickou
a sociální oblast sekce z pohledu
„praktické využitelnosti
vzdělání“

SEKCE PSYCHOTERAPIE POMOCÍ KONÍ (PPK)


Sekci PPK zastupovala 3 členská střediska (Pirueta Psychiatrická nemocnice
Havlíčkův Brod, Zookoutek Psychiatrická nemocnice Jihlava a Hipocentrum
Psychiatrická nemocnice Kosmonosy), která se v loňském roce sešla na 2 schůzkách.
Obě schůzky probíhaly ve středisku Pirueta Havlíčkův Brod.
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Ještě před koncem roku 2013 (prosinec) sekce vypracovala Standardy kvality PPK,
které odpovídají zdravotnické
legislativě. Standardy byly
odsouhlaseny výborem ČHS a
následně předloženy členské
základně ČHS. Standardy jsou
uloženy na webových stránkách
ČHS. V roce 2014 tým došel k
závěru, že bude nutné Standardy
revidovat, vzhledem k navrhované
změně názvu sekce PPK a ke
změnám na požadované složení a
vzdělání týmu.
 V červnu 2014 byly
zahájeny práce na Metodice oboru.
 Členky sekce se aktivně
podílely na Konferenci ČHS v Brně 14. -15. 2. 2014;

SEKCE TERAPEUTICKÉHO VYUŽITÍ KONÍ (TVK)








Členové sekce TVK se podíleli na vytvoření Manuálu hiporehabilitačního koně obecné metodiky pro
výběr, výcvik, výživu a
welfare koní
v hiporehabilitaci. Manuál
umístěn na webových
stránkách ČHS
www.hiporehabilitacecr.com v sekci
Terapeutické využití koní.
V konečné fázi
připomínkování je i
Metodika vedení koní v
hiporehabilitaci.
Sekce TVK se v roce 2014
sešla na školení komisařů
Specializačních zkoušek
koní a pony v
hiporehabilitaci na pracovišti Střediska praktické výuky Epony Brno v Hostěnicích
dne 30. 3. 2014. Školení bylo zaměřeno na posuzování koní v zootechnickém
postoji, tak aby posuzování při zkouškách bylo korektní a odpovídalo obecným
zootechnickým zásadám. Na tomto školení bylo dohodnuto, že koně v
hiporehabilitaci se budou posuzovat podle typu, nikoli podle plemene, vzhledem ke
skutečnosti, že v hiporehabilitaci pracují převážně koně bez plemenné příslušnosti.
V roce 2014 pokračovaly Specializační zkoušky koní zařazených do hiporehabilitace
ve 12 střediscích a celkem bylo odzkoušeno 34 koní. Zkušební komise ve složení
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Doc. ing. Iva Jiskrová, Ph. D., Ing.Vanda Casková, Alena Fritscherová, Diana
Houdová, Darja Hrůzková, Ing. Marie Dvořáčková a Kamila Petrová ve většině
střediscích neshledala žádné závažné problémy a koně zkoušky složili. Pouze v
jednom případě kůň zkoušku neudělal, v několika případech komise doporučila pro
koně jiné zařazení (většinou se týkalo nezařazení koně do hipoterapie a bylo
doporučeno zařazení pouze do AVK).
K 31. 12. 2014 má v ČR složeno Specializační zkoušky pro koně a pony
v hiporehabilitaci celkem 109 koní v 25 HR střediscích. Informace o všech koních,
kteří mají složenou Specializační zkoušku, jsou na webových stránkách ČHS.
Licence koně je vázána na konkrétního žadatele. Při jakékoliv změně (úhyn koně,
prodej, přestěhování do jiné stáje) je nutné zaslat vydaný certifikát a ceduli zpět
ČHS; databáze a fotogalerie koní s udělenou licencí je umístěna na webových
stránkách ČHS.

PUTOVNÍ POHÁR ČHS
V roce 2014 byl putovní pohár udělen Ing. Bc. V. Caskové za její celoživotní přínos pro
ČHS a hiporehabilitaci.
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PREZENTACE A PR ČHS


Od 11/2014 je pro členy založena elektronická Knihovna ČHS s 14 knižními tituly
v několika exemplářích.
 V roce 2014 vyšla dvě čísla časopisu HIPOrehabilitace,
z důvodu nízkého počtu dodaných příspěvků, uvažuje se o
spolupráci s profesionální novinářkou.
 ČHS je propagována prostřednictvím svých webových
stránek www.hiporehabilitace-cr.com a stránek na
Facebooku www.facebook.com/Hiporehabilitace.
 V únoru ČHS zahájila tříměsíční mediální kampaň
s cílem oslovit veřejnost a informovat ji o své existenci,
upozornit na pravidla
kvalitní hiporehabilitační
praxe, možnostech
vzdělání a přes širokou
veřejnost poslat
informace o
hiporehabilitaci také
odborné veřejnosti,
včetně úředníků. Průběh mediální kampaně
bylo možné sledovat na webu ČHS v sekci
Média. Všechna členská střediska byla
vyzvána ke
spolupráci
formou dodání
fotografií,
videí a příběhů
– kazuistik ze
své praxe.
Mediální
kampaň
provedla
agentura
PARLIAMO, s.r.o., cena byla 79.000,-Kč.
 Podání projektu ČHS v rámci výběrového
řízení nadace Vodafone „Rok jinak“ nebylo prozatím
úspěšné.
 Vytvoření banneru a letáků.
 Vytvořen kalendář na rok 2015
s propagačními fotkami z členských středisek ČHS.
Výbor nominoval jména osob, kterým bude zaslán
jako poděkování za podporu a za práci pro ČHS za
rok 2014.
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HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE A FINANCE
Současné způsoby financování ČHS
1. členské příspěvky
2. konference o hiporehabilitaci 2009, 2011, 2014
3. vzdělávání kurzy v roce 2014
Podpora parajezdectví - Výkonný výbor odsouhlasil 23. 5. 2014 v rámci podpory
parajezdectví členským střediskům ČHS pro paravoltiž a paradrezuru proplacení příspěvku
za členství v ČJF. Na základě žádostí byl proplacen tento příspěvek organizacím: Epona
Brno (3000 Kč), JK Počin Praha (1500 Kč), Rozárka Bykáň (1500 Kč), JK Šerm (1500 Kč).
V únoru 2014 Výkonný výbor odsouhlasil změnu bankovního ústavu z ČSOB na FIO.
Důvodem bylo vedení nového účtu bez poplatků.
Od roku 2013 zajišťuje vedení účetnictví a podání daňového přiznání profesionální účetní
firma EKK Servis, s.r.o.
Z důvodů nárůstu administrativních úkonů ČHS odsouhlasil Výkonný výbor vytvoření
pracovní pozice asistent/asistentka ČHS. Na základě výběrového řízení byla přijata Ing.
Petra Škochová s nástupem k 1. 1. 2015.

Výsledek hospodaření - 2014
příjmy
členské příspěvky individuální
členské příspěvky skupinové
příjmy z konference
příjmy kurzy
tržby z prodeje služeb
prodej skript
jiné výnosy

39 600
80 780
36 100
276 030
49 955
3 644
51

486 160

výsledek

zisk

vydání
spotřeba materiálu
23 241
pohoštění
29 278
cestovné
33 823
náklady na reprezentaci
11 600
ostatní služby
4 276
kampaň PR
79 500
poštovné, net
2 719
vydání
2 173
mzdové náklady
149 200
jiné náklady
450
dary - příspěvky na činnost 20 266
356 526

129 634

V Lysé nad Labem 25. 6. 2015
Zpracovala: Petra Škochová, asistentka ČHS
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