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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) byla založena v roce 1991 jako dobrovolné, neziskové,
nepolitické, otevřené a nezávislé občanské sdružení, jehož smyslem bylo a je rozvoj, propagace a
zkvalitňování hiporehabilitace, tedy všech aktivit a terapií s pomocí koní, které jsou poskytovány
osobám se zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami.
Úkolem ČHS je rozvíjet, propagovat a zkvalitňovat poskytování hiporehabilitace ve všech jejich
složkách, tedy jako službu zdravotní a sociální, jako prostředek výchovy a vzdělávání osob se
zdravotním znevýhodněním a specifickými potřebami.
Působnost organizace je celorepubliková a sídlo společnosti je v Brně.
ČHS je řádným členem HETI, tzv. „Federation member“ – The Federation of horses in education
and therapy international.
V souvislosti se změnami v legislativě, zejména s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, došlo v roce 2015 k úpravě právní formy organizace, úpravě názvu a přijetí nových stanov,
čímž byla ČHS řádně zapsána jako spolek do veřejného rejstříku spolků.

Cíle
Uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející uplatnění v
sociální oblasti a podpora odborné a bezpečné hiporehabilitační praxe.

Poslání
Sdružovat zájemce o hiporehabilitaci a zprostředkovat komunikaci mezi nimi.
Garantovat realizaci hiporehabilitace na náležité odborné úrovni pro co nejširší spektrum uživatelů
služeb.
Poskytovat poradenství v oblasti bezpečnosti a kvality hiporehabilitace.
Zajišťovat legislativní podporu poskytovatelům hiporehabilitace.
Organizovat vzdělávání odborníků i laické veřejnosti.
Posuzovat způsobilost koní vhodných pro hiporehabilitaci.
Prosazovat zacházení s koňmi v harmonii vzájemné důvěry a respektu, splňující požadavky jejich
přirozených potřeb.
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Organizační struktura ČHS v roce 2015

Členská schůze
Představentsvo
Odborné sekce

Revizní komise

Hipoterapie
AVK
TVK
Vzdělávání
Parajezdectví
PPK
Členská schůze
Členská schůze v roce 2015 byla schůzí volební. Uskutečnila se dne 21. 11. 2015 v Praze. Členské
schůzi
předcházelo
setkání
členů
Výkonného výboru a Revizní komise a
setkání zástupců Středisek praktické
výuky.
Na členské schůzi byla
prezentována souhrnná zpráva o činnosti
výkonného výboru ČHS, zpráva o
hospodaření za rok 2014 a 2015, výhled na
rok 2016. Byly předneseny zprávy
odborných sekcí ČHS a revizní komise.
Členská schůze byla seznámena s novým
systémem kategorizace středisek ČHS.
Dále
členská
schůze
odsouhlasila
aktualizaci stanov ČHS. Na závěr se
uskutečnily volby představenstva a revizní
komise ČHS.
Představenstvo
Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. - předsedkyně, statutární zástupkyně a koordinátorka odborné
sekce Hipoterapie
Ing. et Bc. Vladimíra Casková - statutární zástupkyně a koordinátorka odborné sekce Vzdělávání
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Mgr. Jindra Vladyková - koordinátorka odborné sekce Aktivity s využitím koní
Kamila Petrová - koordinátorka sekce Terapeutické využití koní
Mgr. Veronika Piačková – metodička
Revizní komise
Revizní komise pracuje ve složení Bc. Markéta Bílková (předsedkyně), Jolana Štěpánková, Darja
Hrůzková.
Členská základna
Členství v ČHS je otevřené všem zájemcům o hiporehabilitaci, kteří se věnují práci s koňmi ve
zdravotní či sociální sféře, pedagogice či parajezdectví. ČHS sdružuje například fyzioterapeuty,
ergoterapeuty, logopedy, lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, speciální
pedagogy a jezdecké instruktory. V roce 2015 bylo v ČHS registrováno celkem 39 organizací a 68
individuálních členů z celé České republiky. V roce 2015 byl zaznamenán nárůst počtu
registrovaných hiporehabilitačních středisek oproti předchozím letům.
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KATEGORIZACE STŘEDISEK ČHS
V polovině roku 2015 ČHS zavedla nový systém
kategorizace členských středisek, který odráží
úroveň kvality poskytované hiporehabilitace
ve členských střediscích. Získání statusu
splněním stanovených podmínek je zcela
dobrovolný proces členských středisek.
Navržený systém má umožnit současným i
budoucím klientům, pacientům a dalším
uživatelům
vybrat
si
poskytovatele
hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace.

Střediska jsou rozdělena do 4 kategorií:
● Středisko praktické výuky (SPV) – tato střediska jsou doporučována k odborným praxím
v rámci vzdělávacího systému ČHS, ostatních vzdělávacích institucí a také jako střediska
kvalitní hiporehabilitační praxe. Tato střediska splňují náročné podmínky pro udělení
statusu SPV jak z hlediska zázemí, tak vzdělání realizačního týmu - terapeuti a instruktoři
mají požadované vzdělání s minimální 5 letou praxi v oboru, hiporehabilitační koně mají
licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
● Středisko doporučené hiporehabilitace (SDH) – tato členská střediska ČHS 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. Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a hiporehabilitační koně mají
licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
● Registrované středisko (RS) – tato členská střediska splňují požadavky na kvalifikační a
odborné požadavky hiporehabilitačních pracovníků, ale hiporehabilitační koně nemají
licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví.
● Přidružení středisko (PS) – jsou členská střediska ČHS, jejichž terapeuti a instruktoři zatím
nesplňují kvalifikační a odborné požadavky nebo středisko nevyužívá ke své činnosti koně
nebo pony, ale pracuje s jinými zvířaty.
Aktuální seznam středisek dle kategorií je k dispozici na www.hiporehabilitace-cr.com.

Seznam Středisek praktické výuky pro rok 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caballinus, z. s.
EPONA, z. s.
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk
Hipocentrum Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
JK Vladykův dvůr
Koníček, o. p. s.
Ryzáček, z. s.

Výroční zpráva České hiporehabilitační společnosti za rok 2015
Str. 5

8. Svítání, z. s.
9. Psychiatrická nemocnice Jihlava
10. Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s.
11. Stáj Rozárka, z. s.

ČINNOST ODBORNÝCH SEKCÍ
Sekce HIPOTERAPIE (HT)
V roce 2015 bylo v sekci aktivních 10 členek. Sekce se
věnovala tvorbě dokumentů – metodik (obecně platných
pracovních a bezpečnostních postupů) pro provádění
hipoterapie. Jednalo se především o metodiku věnující se
používání jezdecké helmy, metodiku nasedání, sesedání a
jištění v průběhu hipoterapie, vznikly vyšetřovací formuláře
pro HT. Velkým přínosem bylo sestavení Standardů kvality
HT, které upravují základní postupy a podmínky pro
poskytování hipoterapie, základní organizaci, personální a
kvalifikační požadavky pro realizaci hipoterapie. Ve spolupráci
se sekcí Vzdělávání se sekce Hipoterapie podílela na vzniku
metodiky HT a certifikaci kurzu HT.

Sekce AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ (AVK)
V sekci AVK v roce 2015 pracovalo celkem 16 členů. Cílem bylo dokončení metodik nasedání,
sesedání a jištění v AVK, rozpracována byla Obecná metodika AVK. Velký důraz kladli členové
sekce na realizaci vzdělávání v AVK, propagaci metody AVK na přednáškách pro odbornou i
laickou veřejnost.
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Sekce TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ KONÍ (TVK)
Členové sekce se také v roce 2015 zaměřili na problematiku využití koní zařazených do
hiporehabilitace s ohledem na welfare těchto koní, členové sekce poskytovali odborné konzultace
při výběru koní, realizovali Specializační zkoušky koní a pony zařazené do hiporehabilitace.
Účelem Specializační zkoušky je
prověřit
předpoklady
koně
zařazovaného do jednotlivých
oblastí
hiporehabilitace.
O
specializační zkoušky koní byl i
v roce 2015 velký
zájem, proškolené komisařky
odzkoušely
celkem
36
hiporehabilitačních koní z 12
středisek ČHS.
K 17. 11. 2015 získalo licenci
celkem 148 koní z 33 středisek hiporehabilitace ČHS. Z tohoto celkového počtu je 40 koní
chladnokrevných nebo v chladnokrevném typu, 67 teplokrevných nebo v teplokrevném typu a 41
pony nebo v typu pony. Na webových stránkách ČHS www.kone-hiporehabilitace-cr.com je
umístěn katalog koní s úspěšně vykonanou specializační zkouškou.

Sekce PSYCHOTERAPIE POMOCÍ KONÍ (PPK)
Jak obtížné je časově skloubit náročnou profesi s volnočasovou aktivitou ukazuje situace v sekci
PPK. Ke dni 26. 5. 2015 byla činnost sekce PPK dočasně pozastavena, sekce PPK nebude prozatím
obnovovat svou činnost z důvodu nedostatku odborníků, kteří jsou kompetentní a oprávnění v
tomto oboru pracovat.

Sekce VZDĚLÁVÁNÍ
Členové sekce pracují průběžně, sekce spolupracuje s týmy jednotlivých oborů hiporehabilitace,
v případě potřeby jsou vyzýváni ke
spolupráci odborníci z mnoha profesí.
Sekce v roce 2015 poskytovala
informace
ohledně
zejména
vzdělávání
pro
zájemce
o
hiporehabilitaci,
připravovala
vzdělávací programy, organizovala a
vedla kurzy. V roce 2015 se
uskutečnily první zkoušky kurzů HT
a AVK. Kurz HT získal souhlasné
stanovisko
Odborového
svazu
zdravotnictví a sociální péče ČR a
účastníci
kurzu
získali
po
absolvování i potřebný počet kreditů.
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Certifikát získalo 20 absolventek kurzu HT a 9 absolventek kurzu AVK (1 čeká závěrečná zkouška
na jaře 2016). Ve spolupráci se sekcí HT byla podána žádost o uznání Certifikovaného kurzu
Hipoterapie u dětské mozkové obrny a centrální koordinační poruchy. Byl podán návrh na uznání
nové profesní kvalifikace, která by byla uplatnitelná na pracovním trhu v ČR: Cvičitel koní pro
hiporehabilitaci. Návrh zatím prošel připomínkovacím řízením.
V roce 2015 byla navázána v oblasti Hiporehabilitace užší spolupráce se středními a vysokými
školami v ČR, čímž ČHS přispěla ke sjednocení výkladu, terminologie a obecných i
specializovaných postupů poskytovaných hiporehabilitačních služeb napříč republikou. Mezi
nejvýznamnější spolupracující subjekty patří:
Masarykova univerzita v Brně,
Mendelova univerzita v Brně,
Česká zemědělská akademie v Humpolci,
Tauferova střední odborná škola veterinární v Kroměříži,
Střední škola zemědělská a veterinární v Lanškrouně,
Univerzita Palackého v Olomouci,
Česká zemědělská univerzita v Praze.
Závěr roku se nesl ve znamení příprav 11. konference o hiporehabilitaci (realizace v únoru 2016 v
Brně) a otevření nových kurzů HT, AVK a PPK.

Sekce PARAJEZDECTVÍ
Parajezdectví představuje moderní a atraktivní vyžití volného času osob se zdravotním
znevýhodněním a specifickými potřebami. ČHS podporuje členská střediska, která se parasportu
věnují, navíc je organizátorem soutěže O pohár České hiporehabilitační společnost v paravoltiži.
Jedná se o celoroční soutěž pro závodníky oddílů registrovaných v ČHS a na závěr roku jsou
odměněni nejaktivnější paravoltižéři.

Paravoltiž
Sezona 2015 začala únorovým
seminářem rozhodčích, lonžérů a
trenérů, kteří se aktivně podílejí na
rozvoji paravoltiže. Jedná se o
spolupráci zkušených trenérů a
rozhodčích České jezdecké federace
(ČJF) a členů ČHS. Novinkou bylo
pořádání pracovních workshopů ve 4
střediscích paravoltiže ČHS a dvou
společných soustředění pro zájemce
z celé republiky. Závodní sezona
přinesla 5 závodů pořádaných JK
Počin Praha, Epona Brno, Fany
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Hostěnice a TJ Orion Praha. Vyvrcholením bylo Mistrovství České republiky v Brně konané ve
dnech 3. - 4. 10. 2015. Vítězkou soutěže O pohár ČHS se stala Veronika Pisaříková z TJ Orion
Praha. V rámci jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem v březnu 2015, který pořádala ČJF, dostali
cvičenci možnost krátké prezentace paravoltiže TJ Orion Praha a JK Počin, v červnu v rámci
Výstavy hospodářských zvířat v Brně a v září v rámci výstavy Koně v akci se prezentovali cvičenci
Epony Brno a JK Fany Hostěnice.
Paradrezura
Než vypukla pravá paradrezurní sportovní sezóna, paradrezura měla za sebou už tři významné
události, a to drezurní ples v Němčicích u Kolína (14. 2. 2015), kde proběhlo vyhlašování
nejlepších drezurních a paradrezurních jezdců roku 2014, paradrezurní soustředění v Master
Horse Clubu ve Svojeticích (27. - 29. 3. 2015 s trenérkou Waveny Luke z Anglie) a v areálu Villa
Ginetta v Masečíně (10. - 12. 4. 2015 s rozhodčím Ulf Wilken ze Švédska).
V druhé polovině roku 2015 se podařilo prostřednictvím ČJF zajistit účast dvěma paradrezurním
jezdcům se zrakovým handicapem (Zuzana Fialová, Jiří Giogas) na mezinárodní klasifikaci IBSA v
Hartpury ve Velké Británii. Jezdci se zrakovým handicapem mají speciální podmínky klasifikace,
neboť pro účast v CPEDI musí být vyšetřeni očním specialistou z organizace IBSA (International
Blind Sports Association). Vyšetření v Hartpury bylo organizováno FEI.
Velmi zajímavá je bilance našich jezdců na mezinárodních závodech. K datu 30. 9. 2015 se
aktivně účastnili zahraničních závodů úrovně CPEDI/ME jezdci Lukáš Hnát (Casselle di
Sommacampagna – Itálie a Ebreichsdorf – Rakousko), Anastasja Vištalová (Casselle di
Sommacampagna – Itálie, Ebreichsdorf – Rakousko, Uberherrn – Německo, Deauville – Francie
ME), Kateřina Lesová (Somma Lombardo –
Itálie, Deauville – Francie ME). Nově byli
také k 30. 9. 2015 registrováni u FEI dva
jezdci (Hnát, Lesová) a tři koně (MonAer,
Salvátor, Dominique).
Vrcholem paradrezurní sezóny roku 2015
bylo otevřené mistrovství České republiky
v paradrezuře, které se uskutečnilo ve dnech
3. – 4. 10. 2015. Pořadatelem mistrovství byl
z pověření České jezdecké federace Klub
Kvítek. Mistrovství se konalo pod záštitou
ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky.
Místem konání byl areál Jezdecké školy
Equus Kinský manželů Půlpánových v Hradištku u Sadské. Hlavním rozhodčím byla Suzanne
Petty z Velké Británie, jezdce dále posuzovali dva čeští rozhodčí Pavla Loudová a Miloslav
Perníček.
Mistrem České republiky pro rok 2015 se poprvé v historii otevřeného mistrovství v ČR v
paradrezuře stal český jezdec Lukáš Hnát na koni Mon Aer s celkovým výsledkem 74,82 % po
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třech kolech, druhá skončila Anastasja Vištalová s Dominique (72,25 %) a třetí Kateřina Lesová se
Salvátorem 1 (68,27%).

PROFESIONALIZACE VEDENÍ ČHS – PROJEKT AKADEMIE MODRÉHO ŽIVOTA
Velmi pozitivně hodnotil výkonný výbor účast na projektu Akademie modrého života, kterou
organizuje společnost ČSOB s cílem přispívat k dlouhodobému rozvoji neziskového sektoru a
systematicky využívat know-how svých zaměstnanců a partnerů. V Akademii Modrého života
nabízí neziskovým organizacím sérii workshopů, odborné poradenství, mentoringu a koučování.
Výkonný výbor získal pozvání do Akademie Modrého života se zaměřením na vnitřní zdroje. Pro
členky výboru to znamenalo během čtyř měsíců (březen až červen) účast v sérii na sebe
navazujících odborných workshopů vedených profesionály z oboru konzultací, mentoringu,
individuálního nebo týmové koučování. Velký přínos představovaly 2 dny celodenního týmového
koučinku, kde byly s odborníky řešeny vize, cíle ČHS, marketing, lidské zdroje, finanční zdroje,
atd. Ukázalo se, že členky výkonného výboru mají stejný cíl, jen jiné cesty v řešení, jiné stanovení
priorit. Úkolem bylo najít společnou řeč při různých názorech, jednotný pohled na vizi a cíle,
sjednocení strategie.

KNIHOVNA ČHS
Novým a velmi úspěšným počinem v roce 2015 bylo založení knihovny ČHS. Knihovnička
nabízela ke konci roku 2015 celkem 23 titulů, objednání je možné prostřednictvím emailu v on-line
systému na webu ČHS. Knihovnička se bude doplňovat novými aktuálními tituly jak z oblasti
hipologie, tak odborné literatury v oblasti zdravotnictví, pedagogiky, sociální práce, apod.
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PREZENTACE A MEDIALIZACE ČHS
Propagace a medializace ČHS v roce 2015 byla ponechána na členech a střediscích.

Výstavy
Některá střediska se prezentovala i na výstavách – např. v květnu v Lomnici nad Popelkou v rámci
festivalu „Já mám koně“ reprezentovalo ČHS sdružení Svítání, v červnu v Brně na Národní výstavě
hospodářských zvířat v areálu brněnského výstaviště prezentovalo svou sportovní činnost sdružení
Epona a JK Fany Hostěnice a ukázky práce s koněm v AVK předvedly členky JK Vladykův dvůr.
V září se na výstavě Koně v akci na pardubickém hipodromu představili znovu paravoltižéři Epony
Brno a JK Fany Hostěnice, v doprovodném programu se pak v ukázkách práce s chladnokrevnými
koňmi představili chladnokrevní koně z PN Kosmonosy a Epony Brno. V sousedství pak
zajišťovalo svezení dětí a prezentaci hiporehabilitace sdružení Apolenka z Pardubic. Zajímavým a
jednoznačně přínosným počinem byla aktivita členů organizace Ryzáček, z. s., kteří v rámci
výměnného pobytu navštívili hiporehabilitační centrum Dream riders of Kentucky v USA, čímž
významně přispěli k propagaci české hiporehabilitace v zahraničí.
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Přednášky na univerzitách
Lektorky ČHS v tomto roce byly pozvány přednášet pro studenty České zemědělské univerzity, Technické
univerzity Liberec a Mendelovy univerzity Brno. Dále na Pediatrickém dni v Liberci a Pražské ZOO.

Dny otevřených dveří v SPV
Novinkou v roce 2015 bylo pořádání „Dnů otevřených dveří“ pro zájemce o hiporehabilitaci ve
Střediscích praktické výuky. Jednalo se o 11 akcí od března do října 2015. Cílem bylo seznámit
širokou veřejnost s provozem středisek hiporehabilitace.

Časopis HIPOrehabilitace
Stále více se ukazuje, že budoucnost časopisů se přesouvá do oblasti
elektronických médií. I náš časopis HIPOrehabilitace vychází v elektronické
podobě. Při přípravě časopisu jsme se potýkali s personálními změnami jak
na postu redaktora, tak v redakční radě. Poměrně velký problém pro náš
„svépomocný" časopis je přetrvávající neaktivita a nezapojenost naší členské
základny a možná také malá odvaha lidí k publikaci sebe sama a svojí práce.
Samozřejmě opět čest výjimkám, které s časopisem dobrovolně a svědomitě
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spolupracují. Často to bývají lidé i jinak poměrně velmi pracovně vytížení, kteří si ale uvědomují, k
čemu publikační činnost je - co si do časopisu nenapíšeme, to prostě nebude. V roce 2015 vyšlo
pouze jedno obsáhlé číslo. Budoucnost vidíme ve spolupráci s profesionální novinářkou s cílem
vydávat 2-3 čísla ročně.

Propagační materiály
V roce 2015 byly vyrobeny propagační materiály pro zviditelnění ČHS. Kalendář na rok 2016 byl
zaslán partnerům a spolupracovníkům ČHS jako poděkování.
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Prezentace ČHS na internetu a sociálních sítích
V červenci 2015 byly zničeny disky webhostingu Patrocolos a tím byla zničena i data a materiály
ČHS. Byly vytvořeny nové webové stránky, které
byly převedeny na jiné uložiště a postupně bylo
nutné doplňovat a aktualizovat informace.
V rámci tohoto procesu došlo k oddělení
jednotlivých webových stránek se snahou o
zpřehlednění informací.
V současnosti používá ČHS následující webové stránky:
Česká hiporehabilitační společnost - www.hiporehabilitace-cr.com
Vzdělávání, kurzy, konference - www.kurzy-hiporehabilitace.com
Hiporehabilitační kůň - www.kone-hiporehabilitace.com
Education in hippotherapy - www.educationinhippotherapy.com
Informace o ČHS lze nalézt i na sociálních sítích jako je Facebook:
@Hiporehabilitace
@LicenceHiporehabilitacnichKoni
@CasopisHIPOrehabilitace
@SPV.CHS
@hippotherapyforbabies

PUTOVNÍ POHÁR ČHS
V rámci členské schůze byl vyhlášen nový držitel putovního
poháru ČHS určeného pro
osobnost roku 2015, kterou se stala Alena Fritscherová, jedna
ze zakladatelek spolku Ryzáček, z. s., cvičitelce a vodičce koní
pro hiporehabilitaci byl udělen pohár za její aktivitu, kreativitu,
vstřícnost, ochotu, pracovitost a propagaci ČHS doma i ve
světě.
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PARTNEŘI ČHS
ČHS má podporu od firem a institucí, které nabízejí své produkty, prostory za zvýhodněnou cenu
pro členy a akce ČHS.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČHS
Od roku 2013 zajišťuje vedení účetnictví a podání daňového přiznání profesionální účetní firma
EKK Servis, s.r.o. Příjmy organizace za rok 2015 jsou tvořeny členskými příspěvky, dále příjmy
z pořádání vzdělávacích akcí – vzdělávací kurzy, konference. Do výdajů se promítají náklady na
pořádání kurzů, lektorné v kurzech, cestovní náklady, mzdové náklady asistentky ČHS. Do výdajů
se promítly vyšší výdaje z kurzů, jejich platba tvořila zisk roku 2014.
Výsledek hospodaření za rok 2015
Příjmy
členské příspěvky celkem
z toho individuální
skupinové
poplatky konference
poplatky kurzy
prodej služeb

Výdaje
111 500
30 500
81 000
54 000
128 500
19 200

lektorné
mzdové náklady
pronájmy
propagace
souhlasná stanoviska
pohostění
drobné výdaje
cestovné

187 000
34 200
32 500
25 600
3 000
14 500
30 400
44 800

ostatní daně a náklady

1 000

ostatní služby
celkový přehled:

313 200
-96 400

Datum: 25. 6. 2016
Vypracovaly: P. Škochová, V. Casková, V. Piačková a V. Lantelme
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36 950
409 950

