
1. setkání Evropských asociací hipoterapie 

Praha, 5. - 7. dubna 2019 

Věra Lantelme, předsedkyně České hiporehabilitační společnosti, z.s. uspořádala v Praze ve 

Sdružení Sraz, z.s. (Středisko praktické výuky pro hipoterapii a přípravu koní) setkání 

Evropských asociací hipoterapie (European Hippotherapy Association Network) s cílem 

propojit odborníky v hipoterapii, aby se dohodli na definici hipoterapie, procesu uznání 

hipoterapie jako léčebné metody, sdílení a výměně dobré praxe, vzdělávání a komunikaci. 

O víkendu se sešli terapeuti z různých profesí (např. fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, 

psychologové). Setkání se také zúčastnili zástupci mezinárodní hiporehabilitační organizace 

HETI – prezidentka Sanna Mattila-Rausiainen a člen představenstva Anton Saratov.  

Byly zastoupeny následující země: Španělsko, Itálie, Česká republika, Řecko, Rusko, Malta, 

Finsko, Velká Británie, Norsko, Irsko, Polsko, Lotyšsko a Litva. 

Workshop: 

Víkend zahájil workshop vedený Anne Rokkou a Sannou Mattila-Rautiainen, 

fyzioterapeutkami a lektorkami hipoterapie z Finska. Workshop byl zaměřen na rozbor 

koňského a lidského pohybu.  

Během bohatých diskuzí v pátek odpoledne, v sobotu a v neděli jsme se zabývali tématy jako 

společná terminologie, výměna dobré praxe, komunikace a vzdělávání. 

Terminologie: 

Vzhledem k tomu, že termín hipoterapie má velmi odlišný význam jak mezi profesemi, tak 

národy, je velmi těžké vzájemně komunikovat a porovnávat výzkum. Skupina se shodla, že 

potřebuje termín, který by zahrnoval jasnost o profesi poskytující hipoterapii, že léčba byla 

uskutečněna prostřednictvím koní a že to byla odborná terapie na základě individuálního 

přístupu ke klientovi. Používaná dokumentace by měla sloužit k zaznamenání výsledků 

terapie s příslušnými měřeními. Po dlouhé diskusi se většina skupiny rozhodla, že by bylo 

vhodnější použít termín Equine Facilitated Therapy místo Hippotherapy. Použitím termínu 

Equine Facilitated Physioterapy nebo Equine Facilitated Speech and Language Therapy by 

například bylo jasné, jaký druh terapie bude prováděn prostřednictvím koní. Tento termín 

může být také použit jako lékařský termín (MeSH termíny) pro lékařské databáze, jako je 

MEDLINE® / PubMED®. (pozn. v češtině zatím zůstaneme u všeobecného názvu 

Hiporehabilitace a pro metodu fyzioterapie budeme dále používat termín hipoterapie.) 

To také znamená, že název European Hippotherapy Association Network je nyní změněn na 

European Equine Facilitated Therapy Network (EEFTN). 

Výměna dobré praxe: 

Bylo zmíněno velké množství témat, které je třeba dále prozkoumat na dalších setkáních a i 

online. Týkala se především péče o hiporehabilitační koně, vzdělávání, ukončení terapie a 



plánování přechodu klienta do jiného oboru hiporehabilitace, terapeutické jednotky, měření 

výsledků terapie, financování, vybavení, výzkumu a komunikace. 

Komunikace: 

S cílem pokračovat v navazování kontaktů a výměně nápadů se EEFTN rozhodl komunikovat 

prostřednictvím Facebooku a e-mailu. Dále vytvořit webovou stránku pro souhrn aktivit 

EEFTN, oznámení mezinárodních setkání a konferencí a odkazy na příslušnou dokumentaci. 

Sekce bude přístupná pouze pro členy. 

Vzdělávání: 

Byl vytvořena komise pro vzdělávání, jejímž cílem je vyvinout proces pro získání „Equine 

Facilitated Therapy Certificate”, který by umožnil odborníkům praktikujícím hipoterapii 

uznání vzdělání v evropských zemích. Prvotní návrh je on-line test a video zkouška. 

Další setkání: 

EEFTN se bude scházet každoročně v jiné zemi. Příštím tématem jednání bude vzdělávání, 

uznání a financování hipoterapie, dále výměna dobré praxe prostřednictvím workshopu. 

Pokud byste chtěli být součástí EEFTN, kontaktujte Věru Lantelme, koordinátorku EEFTN na 

adrese predsedkyne@hiporehabilitace-cr.com. 
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