
 

 

  
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
2019  

 



Výroční zpráva České hiporehabilitační společnosti, z. s. za rok 2019 

  

 1 

 

SLOVO NA ÚVOD 

 

Vážení přátelé, 

předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření České hiporehabilitační 

společnosti, z. s. (ČHS), která shrnuje a prezentuje naši aktivitu za rok 2019. 

Věříme, že Vám její obsah poskytne ucelený přehled o všem dění v daném roce, 

ale i obraz o spolku jako celku. 

Posláním  ČHS je rozvoj, propagace a zkvalitňování metodiky 

hiporehabilitace, všech aktivit a terapií s pomocí koní pro osoby 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. 

Ze sdružení nadšenců, provozovatelů a uživatelů hiporehabilitace se stala 

ČHS organizací s jasnou vizí a pevně formovanou strukturou. Pro své členy jsme 

vytvořili metodiky, standardy, směrnice pro provádění kvalitní, bezpečné a 

odborné hiporehabilitace. Realizujeme odborné kurzy, semináře, workshopy a 

konference v českém a anglickém jazyce. Tým ČHS pracuje na bázi 

dobrovolnosti, ročně jsou propláceny jen režijní náklady na činnost, navzdory 

dobrovolnosti se jedná o kvalifikovanou profesní skupinu.  

Členství v ČHS je otevřené všem zájemcům o hiporehabilitaci, kteří se 

věnují práci s koňmi ve zdravotní či sociální sféře, pedagogice či parajezdectví, 

Členskou základnu tvoří především provozovatelé a klienti hiporehabilitace, 

jejich rodinní příslušníci a další příznivci. V roce 2019 měla Česká 

hiporehabilitační společnost 67 individuálních členů a 56 právnických osob – 

organizací. 

Rok 2019 byl velmi úspěšný i po stránce prezentace aktivit ČHS na 

veřejnosti, ať už vlastní činnosti na renomovaných výstavách spojených 

s prezentací koní, tak na půdě mezinárodní. Čím dál aktivněji se zapojujeme do 

evropských projektů spolupráce, ať už v rámci programů Erasmus+ nebo iniciace 

založení a koordinace sítě Evropské asociace pro hipoterapii.  

Velmi důležitou změnou, kterou přinesl rok 2019, je změna odborného 

názvosloví, které se dotkla všech oborů hiporehabilitace. Podrobnosti najdete na 

dalších stránkách této zprávy. 
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Hodnocení uplynulého roku, kterým zpráva o činnosti za rok 2019 je, je 

dobrou příležitostí, abychom vyslovili poděkování všem dárcům, 

podporovatelům a příznivcům, kterým není lhostejný život lidí, kteří z mnoha 

důvodů potřebují podporu a jejichž ochota a zájem o pomoc potřebným nám 

umožnily a umožňují naplňovat smysl naší existence. Poděkování patří dále všem 

kolegům, kteří většinou pracují bez nároku na odměnu.  

Věřím, že se nám všem společně bude i v následujících letech dařit rozvíjet 

naši organizaci a služby, tak jako tomu bylo v loňském roce.  

S úctou a poděkováním za kolektiv České hiporehabilitační společnosti, 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 25. června 2020 

 

 

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. 

Předsedkyně               

Statutární zástupkyně ČHS  

 

 

 

 

 

       

    

Ing. et Bc. Vladimíra Casková 

Místopředsedkyně 

Statutární zástupkyně ČHS  
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE 

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) - The Czech Equine Facilitated 

Therapy Association (CEFTA) - je dobrovolný, neziskový, nepolitický, otevřený a 

nezávislý spolek. Byla založena v roce 1991. Jejím smyslem bylo a je podpora rozvoje, 

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, 

Zemědělská 1.  

VIZE 

Uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody 

nacházející uplatnění v sociální práci. 

 POSLÁNÍ 

- Propagovat správně prováděnou hiporehabilitaci. 

- Sdružovat zájemce o hiporehabilitaci a zprostředkovávat komunikaci mezi 

nimi.  

- Garantovat realizaci hiporehabilitace na odborné úrovni pro co nejširší 

spektrum klientů. 

- 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. 



Výroční zpráva České hiporehabilitační společnosti, z. s. za rok 2019 

  

 5 

 

   ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
1 

 

PŘEDSTAVENSTVO  

Představenstvo ČHS pro období 2018 až 2021 pracuje ve složení: 

- Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. – předsedkyně, statutární zástupkyně  

- Ing. et Bc. Vladimíra Casková – místopředsedkyně, statutární zástupkyně 

- Mgr. Veronika Piačková  

- Kamila Petrová  

- Mgr. Jindra Vladyková  

                                              

1 Vysvětlení zkratek: OS – odborná sekce; HTFE – Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii; 

HTP – Hipoterapie v psychiatrii a psychologii; HPSP – Hiporehabilitace v pedagogické a psychologické 

praxi; TVK – Terapeutické využití koní 

Členská schůze

Představenstvo

OS HTFE

OS HTP

OS HPSP

OS TVK

OS Parajezdectví

OS Vzdělávání

Revizní komise
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REVIZNÍ KOMISE 

Revizní komise pro období 2018 až 2021 pracuje ve složení: 

- Bc. Markéta Bílková, předsedkyně komise 

- Mgr. Jolana Štěpánková, členka komise 

- Darja Hrůzková, členka komise 

V RÁMCI ČHS VELMI DOBŘE PRACUJÍ ODBORNÉ SEKCE 

- Sekce Vzdělávání – koordinátorka Ing. et Bc. Vladimíra Casková. 

- Sekce Terapeutické využití koní – koordinátorka. Kamila Petrová. 

- Sekce Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi – koordinátorka Mgr. 

Jindřiška Vladyková.  

- Sekce Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii – koordinátorka Mgr. Tereza 

Honců. 

- Sekce Paravoltiže – koordinátorka Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. 

DALŠÍ SPOLUPRACOVNÍCI 

- Účetnictví zpracovává profesionální firma EKK Servis, s.r.o. - Hradec 

Králové 

- Správa webových stránek - Věra Lantelme a Jana Krejčová 

- Správce e-learningové platformy a webových stránek – Jan Kubeša 

- Fundraising – Bc. Denisa Rosová 

- Asistentka – Jana Krejčová 

- Grafické studio Green Mango a Tomáš Koblížek 
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ČLENSKÁ SCHŮZE 

Členská schůze se konala 9. listopadu 2019 v prostorách Toulcova Dvora v Praze. 

Vedle zpráv o činnosti představenstva a jednotlivých sekcí byl členům představen nový 

patron ČHS, kterým se stal Jan Révai. Schůze ČHS se stala příjemnou společenskou 

akcí umožňující setkání členů. 

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. Členskou 

základnu tvoří především provozovatelé hiporehabilitace, klienti hiporehabilitace, jejich 

rodinní příslušníci a další příznivci. Členská základna se úspěšně rozšiřuje, zejména 
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v počtu organizací – hiporehabilitačních středisek. Od roku 2013 došlo k nárůstu z 36 

na 56 (+56%), viz graf.   

KATEGORIZACE ČLENSKÝCH STŘEDISEK 

Právnická osoba má od roku 2013 možnost zvolit si formu členství – tzv. status, podle 

něj se pak odvíjí výše členského poplatku. Střediska mají možnost si vybrat ze 4 statusů, 

výběr statusu je dobrovolný proces. Středisko požádá o udělení statusu na základě 

splnění náročných podmínek a to z hlediska zázemí, připravenosti koní a vzdělání 

pracovníků – specialistů, je dobrou vizitkou poskytovatele hiporehabilitace, který 

splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné hiporehabilitace. Podle 

uděleného statusu se odvíjí mediální propagace střediska. V grafu je zaznamenán počet 

středisek dle kategorie v roce 2019.  



Výroční zpráva České hiporehabilitační společnosti, z. s. za rok 2019 

  

 9 

 

Střediska 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. V roce 2019 mělo status SPV celkem 9 

středisek hiporehabilitace z celé České republiky2.  

Střediska 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. Střediska jsou doporučována pro klienty jako 

střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. Terapeuti a instruktoři mají požadované 

                                              
2 Zkratky v grafech: HTFE - Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii; HTFE v RP - HTFE v rané 

péči; HTP – Hipoterapie v psychiatrii a psychologii; HPSP – hiporehabilitace v pedagogické a sociální 

praxi; HR - hiporehabilitační 
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vzdělání a hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví. 

Některá SDH mají i status SPV. V roce 2019 bylo v ČHS registrováno celkem 27 

středisek SDH. 

Registrovaná střediska (RS)  

Tato členská střediska splňují požadavky na kvalifikační a odborné 

hiporehabilitačních pracovníků, ale hiporehabilitační koně nemají licenci ČHS nebo 

registraci pro parajezdectví. Tento status splňuje 16 členských středisek ČHS.  

Přidružená střediska (PS)  

Jsou to 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. Jedná se velmi často o nové členy ČHS.  O tento 

status požádalo 13 členských středisek ČHS. 

 

Seznam členských organizací 

Čl. 

číslo 
Název Kraj 

Status 

střediska 

9031 Caballinus, z. s. Praha SPV, SDH 

9005 Epona, z. s. Jihomoravský SPV, SDH 

9071 Majoránek z. s. Jihočeský SPV, SDH 

9017 Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Středočeský SPV, SDH 

9020 Ryzáček, z. s. Olomoucký SPV, SDH 

9022 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím z. s. Praha SPV, SDH 

9035 Vladykův dvůr, z. s. Jihočeský SPV, SDH 

9019 Zookoutek PN Jihlava Vysočina SPV, SDH 

9043 APOLENKA z. s. Pardubický SDH 

9030 Centrum Kociánka Jihomoravský SDH 

9028 
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb 

Zbůch 
Plzeňský SDH 

9061 Equilibro, z. s. Středočeský SDH 

9032 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže – 

Košumberk 
Pardubický SDH 

9036 Hiporehabilitace Baneta z. s. Pardubický SDH 

9077 Hiporehabilitace Calamity Jane z. s. Jihočeský SDH 

9068 Hiporehabilitace Jupiter, z. s. Středočeský SDH 

9074 Horticon, z. s. Vysočina SDH 

9072 Jezdecký klub Briliant - Petrovice z. s. Královéhradecký SDH 

9062 Jezdecký klub FANY Hostěnice Jihomoravský SDH 

9012 Jezdecký klub Sviadnov, z. s. Moravskoslezský SDH 

9073 Jitka Bednářová Smíšková Vysočina SDH 
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9013 Koníček, o.p.s. Jihočeský SDH 

9010 POČIN - POČERNICKÁ INICIATIVA, z. s. Praha SDH 

9059 REKOMA s.r.o. Ústecký SDH 

9024 Stáj Rozárka, z. s. Středočeský SDH 

9063 
Tauferova střední odborná škola veterinární 

Kroměříž 
Zlínský SDH 

9058 Vitality Slezsko, s.r.o.  Moravskoslezský SDH 

9085 Bonanza Vendolí, z. ú. Pardubický kraj RS 

9083 FALTA s.r.o. Královéhradecký RS 

9081 Farma Jitřenka, z. s. Plzeňský RS 

9076 Jezdecká společnost Statek Lesolg, z. s.  Vysočina RS 

9075 
Jezdecký klub dětí a mladých jezdců Brandýs nad 

Labem-Stará Boleslav 
Středočeský RS 

9078 Jezdecký oddíl Kněžmost, z. s. Středočeský RS 

9016 PIAFA Vyškov, z.ú. Jihomoravský RS 

9014 POHIP z. s. Jihočeský RS 

9080 PONYPRO, z. s. Jihomoravský RS 

9082 Přírodní klub Lahovičky z. s. Praha RS 

9029 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Vysočina RS 

9021 Sdružení AMBRA Vysočina RS 

9041 Sdružení CHEWAL, z. s. Moravskoslezský RS 

9064 Stáj NaPoli, z. s. Středočeský RS 

9027 TJ Orion Praha Praha RS 

9065 Veselý palouček, z. s. Liberecký RS 

9079 Amazing Ranch - Ketrin Jedličková Středočeský PS 

9056 ASINUS, z. s. Vysočina PS 

9004 Dítě a kůň Středočeský PS 

9052 Hanácký dvůr, z. s. Olomoucký PS 

9070 Jezdecký klub voltiž Trojan, z. s. Praha PS 

9040 JK Šerm Středočeský PS 

9039 Koník dětem i dospělým pro radost, z. s. Severomoravský PS 

9069 Koňský dvorec Chmelištná, z. s. Ústecký PS 

9057 Kozodoj, z. s. Karlovarský PS 

9047 Meridian Team z. s. Moravskoslezský PS 

9084 Ranč Hippos z. s. Praha PS 

9066 Sportovní klub Viktoria-Tic, o.s. Plzeňský PS 

9025 TJ Léčebna Košumberk Pardubický PS 
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NOVÁ ODBORNÁ TERMINOLOGIE 

Výsledky pražského setkání 

evropských asociací hipoterapie (viz 

zpráva z odborné sekce HTFE) se 

promítly do další činnosti ČHS. 

Pokud se chceme 

v hiporehabilitačním světě domluvit, 

musíme přijmout závěry setkání 

v Praze 2019 a upravit odbornou 

terminologii podle současného 

pohledu na hiporehabilitaci. 

Implementace návrhů ze zahraničí 

do českého systému hiporehabilitace umožní sjednotit terminologii a významy pojmů, 

což usnadní komunikaci při stážích, výměnných programech, překladech literatury, 

argumentaci s úřady státní či veřejné správy, novináři, odbornými společnostmi, 

zefektivní postupy a výstupy ve vědě a výzkumu při provádění studií, aj. Nové 

formulace oborů jsou srozumitelnější pro laickou veřejnost, přičemž vyzdvihují 

základní obory, na jejichž podkladě hiporehabilitace probíhá – fyzioterapii, ergoterapii, 

psychologii, psychiatrii a pedagogiku se 

sociální prací. 

Členská schůze jako nejvyšší orgán České 

hiporehabilitační společnosti, z. s. dne 9. 

listopadu 2019 schválila změnu názvosloví 

pro jednotlivé obory hiporehabilitace a 

nový anglický název pro zastřešující 

organizaci v ČR: 

 Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) – původně Hipoterapie – angl. 

Equine Facilitated Physiotherapy and Occupational Therapy  

 Hipoterapie v psychiatrii a psychologii (HPP) – původně Psychoterapie pomocí 

koní – angl. Equine Facilitated Psychiatry and Psychology 

 Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi (HPSP) původně Aktivity 

s využitím koní – angl. Equine Facilitated Learning and Social care 

 Nový anglický název České hiporehabilitační společnosti, z. s. (ČHS) – The 

Czech Equine Facilitated Therapy Association (CEFTA) – původně The Czech 

Therapeutic Riding Association 
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CENA PRO NEJAKTIVNĚJŠÍ STŘEDISKO ČHS ZA ROK 2019 

V roce 2019 byla na členské schůzi oceněna věcnými dary aktivita středisek. 

Hodnotila se se prezentace hiporehabilitace a spolupráce s ČHS. Na 1. místě se umístila 

Epona, z. s., na 2. místě Ryzáček, z. s. na 3. místě Hipocentrum PN Kosmonosy a na 

4. místě Sdružení SRAZ, z. s. O 5. - 7. místo se dělila střediska - Vladykův dvůr, z. s., 

Caballinus, z. s., Jitka Bednářová Smíšková. 8. místo získal Jezdecký kl  ub Sviadnov, z. 

s. Věcné dary tentokrát poskytly firmy BANG - výrobky z pletené kůže a provazů, 

EQUISERVIS - jezdecké a chovatelské potřeby, AMOR jezdecké potřeby a Barefoot 

sedla CZ. 

 

 

 

Epona, z. s.  
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PUTOVNÍ POHÁR ČHS 

Putovní poháry mají své kouzlo - získat putovní pohár není jednoduché, a přitom 

se z něj radujete jen omezenou dobu, do příštího roku. Putovní pohár patří jen těm 

nejlepším, kteří si ho za svou aktivní práci zaslouží. V roce 2019 byla za svou práci 

oceněna Kamila Petrová - vedoucí hipocentra a hlavní cvičitel koní z PN 

Hipocentrum Kosmonosy. V rámci aktivit v ČHS je předsedkyní sekce 

Terapeutického využití koní a můžete ji vidět jako komisařku během specializačních 

zkoušek koní. Děkujeme za dlouhodobou a aktivní práci pro ČHS. 

 METODICKÁ PODPORA 

I v roce 2019 pokračovala ČHS v dobré praxi realizací metodické podpory 

střediskům ČHS. Cílem aktivity je podpora profesionálního růstu organizace, nacházet 

a zaměřit se na zjevné nebo dřímající problémy, nabídnout varianty řešení, upozornit na 

provozní slepotu, dodat odvahu pro změnu, motivovat hiporehabilitační tým k 

profesionálnímu růstu, vytvořit podmínky pro objektivní revizi prováděné 

hiporehabilitace.  

SDH a SPV – pokud středisko na základě uskutečněné metodické návštěvy 

splňuje všechny podmínky pro udělení statusu SDH a SPV, obdrží kromě písemné 

zprávy také „Motivační dopis“. 

V letech 2017 - 2019 se uskutečnilo celkem 12 metodických setkání ve 

střediscích ČHS. 
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ČINNOST ODBORNÝCH SEKCÍ  

SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ 

V kompetenci sekce vzdělávání je především organizace velkých vzdělávacích 

akcí, organizace základních vzdělávacích kurzů, příprava konference, příprava nových 

vzdělávacích programů, akreditace vzdělávacích programů, spolupráce při tvorbě 

výukových materiálů pro ČHS, spolupráce při tvorbě výukových materiálů pro širokou 

veřejnost, ověřování vzdělání pro zájemce o kurzy apod., komunikace se zájemci o 

vzdělání atd., komunikace se zadavateli grantů a dotací. 

Základní kurzy a nadstavbové kurzy 

Pro zájemce, kteří se chtějí věnovat hiporehabilitaci, jsou přístupné základní 

kurzy hiporehabilitace. Účastnit se mohu i zahraniční kolegové s odpovídajícím 

vzděláním uznaným v ČR - např. ze Slovenska. V roce 2019 byly zahájeny základní 

kurzy HTFE a HPSP. Kurzy byly otevřeny absolventům minulých kurzů jako možnost 

osvěžit si znalosti. V září se uskutečnil kurz Základy fundraisingu pod vedením Jany 

Ledvinové, předsedkyně Českého centra fundraisingu. Uskutečnily se také dva kurzy 

Hipoterapie vedené v angličtině pro zahraniční zájemce z Lotyšska, Litvy, Holandska, 

Sýrie, Izraele, Belgie a Rumunska – viz fotky. Kurzy od roku 2019 mají podobu 

kombinovaného vzdělávání, jedná se o prezenční a dálkové (elektronické) vzdělávání.   

 

Inovace ve vzdělávání - Výukové programy s podporou IT 

Pro podporu vzdělávání byla zakoupena platforma pro e-learning, lektoři 

připravili výukové materiály a tak se účastníci kurzů před vlastním prezenčním studiem 

pomocí e-learningového kurzu mohli seznámit s teorií a během praktického víkendu s 

lektory se pak mohou věnovat pouze praktické části. Naším plánem je podpořit 

soustavné školení i sebevzdělávání členů členských středisek ČHS. 
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Projekt Erasmus+  

Do aktivit sekce Vzdělávání patří realizace projektu strategické partnerství 2018-

1-CZ01-KA204_048149, grant Erasmus + KA2- v oblasti vzdělávání lektorů ČHS. Do 

projektu se zapojilo celkem 9 lektorů kurzů hiporehabilitace, kteří se zúčastnili 3 

projektových setkání. Partnery ČHS jsou bulharská Horse Therapy Association a 

turecká Nevsehir Haci Bektas Veli Universita. Díky účasti na mezinárodním projektu 

jsme si uvědomili potřebu sjednotit názvosloví, ujednotit si pohled na potřeby a nároky 

jednotlivých oborů hiporehabilitace, v praxi si ověřit nové metodické postupy změny v 

organizaci výukových programů a zavedení e-learningu do výuky v kurzech ČHS. Pro 

český tým byla velkou výzvou prezentace v cizím jazyce. 
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SEKCE TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ KONÍ TVK  

Hiporehabilitační kůň je nejdůležitějším členem HIPOREHABILITACE týmu a 

jeho výběru a přípravě by měla být věnována velká pozornost. Aby bylo zařazení koně 

bezpečné, měl by být na tuto činnost cíleně vybrán a připravován. I v letošním roce jsme 

se věnovali hlavnímu poslání sekce a tím je zkoušení a přezkoušení koní a pony v 

HIPOREHABILITACE. Tato náročná, zodpovědná, ale zároveň velmi radostná práce 

je pro nás všechny velkým přínosem a potvrzením toho, že jsme se v roce 2011 vydali 

správným směrem. 

Specializační zkoušky koní pro rok 2019 

Úspěšně složení zkoušky je základem pro zařazení 

koně do provozu. Rok 2019 byl pro komisařky náročný, ke 

specializačním zkouškám přihlásilo 18 středisek pro obory 

HTFE, HPSP, HTP a kontaktní terapie celkem 44 koní. 

Dále prošlo přezkoušením 24 koní z 8 středisek a jejich 

licence prodloužena na dalších 5 let. Všichni koně zvládli 

zkoušky bez problémů, což svědčí o tom, že střediska 

berou zkoušky velmi zodpovědně a nedovolí si přihlásit zvíře, které by nebylo 

připravené. V roce 2019 jste se mohli potkávat s těmito komisařkami: Ing, Marie 

Dvořáčková, Ing. Vanda Casková, doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD, Ing. Markéta Píšová, 

PhD, Andrea Vejmělková, Alena Fritscherová a Kamila Petrová, které najezdily 

úctyhodných 3153 km po celé republice.  

Foto zleva doprava a dolů: SDH Horticon, z. s., SDH Equilibro, z. s., SDH Hiporehabilitace Jupiter, 

z. s., JC Malý Pěčín 
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Statistiky ze specializačních zkoušek 

Od 14. 10. 2011 do 9. 11. 2019 bylo odzkoušeno 268 zvířat. K listopadu 2019 

jich aktivně v hiporehabilitaci pracuje 214.  

Nejstarším aktivním koněm je klisna Úhlava ze střediska Epona, z. s. v Brně, 

která v letošním roce oslavila úctyhodných 28 let. Průměrný věk hiporehabilitačních 

koní je 14 let. 

VĚK k 14. 11. 2019 POČET VĚK k 14. 11. 2019 POČET 

28 1 15 10 

27 2 14 14 

25 5 13 17 

24 1 12 16 

23 2 11 12 

22 8 10 10 

21 15 9 15 

20 6 8 13 

19 9 7 14 

18 9 6 5 

17 14 5 4 

16 12 

Výběr a zařazení koně určuje jeho využití, současná nabídka koní je pestrá, od 

minihorse až po mohutné chladnokrevné koně, vedle koní s plemennou příslušností je 

do hiporehabilitace zařazeno velmi mnoho koní bez původu a kříženců. Z následující 

tabulky je patrné, že plemeno koně není zcela rozhodující pro zařazení koně. 

Chladnokrevní Teplokrevní Pony Ostatní 

SN 6 ČT 15 velšský pony A 5 osel 2 

ČMB 7 ST 2 velšský pony C 2 mula 1 

norik 5 STKL 4 podílový velš 10     

hafling 11 lipicán 2 fjord 1     

méren 1 A 1/1 3 datrmoor 1     

irský cob 5 shagya arab 1 felský 1     

v typu 13 paint 2 ČSP 3     

    Appa 3 shetland 4     

    QH 7 mini sdhetland 2     

    hucul 17 v typu 40     

    HAN 1         

    KWPN 1         

    WLKP 1         

    ukr. jezd 1         

    v typu 33         
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SEKCE HIPOTERAPIE VE FYZIOTERAPII A ERGOTERAPII (HTFE) 

Členové sekce HTFE se podílí na realizaci vzdělávacích programů pro 

fyzioterapeuty i ergoterapeuty. V roce 2019 se podíleli na tvorbě e-learningových 

materiálů v českém jazyce. Výuka pomocí IT technologií nabízí možnost studia 

především teoretických znalostí, potřebných k provádění hipoterapie, v souladu 

s časovými možnostmi účastníků kurzů.  

 

Další významnou aktivitu představoval mezinárodní workshop a setkání nově 

vytvořené Sítě evropské asociace hipoterapie. 

Mezinárodní workshop  

5. 4. 2019 se uskutečnil workshop Facilitation of the Equine and human 

movement, který vedly finské terapeutky Anne Rokka a Sanna Mattila-Rautiainen. 

Workshopu se zúčastnilo celkem 29 zájemců nejen z České republiky. 
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Setkání evropských asociací hipoterapie - 1st European 

Hippotherapy Association Network 

ČHS si ve světě a v Evropě buduje jméno silné společnosti s vysokým kreditem, 

proto jsme pozvali terapeuty do Toulcova dvora v Praze na první setkání Sítě evropské 

asociace hipoterapie. O prvním dubnovém víkendu se sjelo 25 účastníků z 13 zemí 

Evropy. Setkali se nejen terapeuti z různých profesí, např. fyzioterapeuti, ergoterapeuti, 

logopedi, psychologové, ale i zástupci asociací včetně paní Sanny Mattila-Rautiainen, 

prezidentky HETI (mezinárodní hiporehabilitační organizace) a pana Antona Saratova, 

člena představenstva HETI. Cílem networku bylo dohodnout se na definici hipoterapie, 

na možnostech uznání hipoterapie, sdílení a výměna osvědčených postupů a 

vzdělávacích modelů a zřízení komunikačního kanálu. 
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Základní kurz HTFE 

Kurz byl otevřen v září 2019 a účastní se ho 16 účastnic. Teoretická část probíhá 

formu e-learningu a dvou teoreticko-praktických bloků, které jsou zaměřeny na 

praktický výcvik jednotlivých technik.  
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SEKCE HIPOREHABILITACE V PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ PRAXI 

(HPSP) 

Sekce  HPSP v roce 2019 vyvíjela aktivity zejména na poli vzdělávání. Jednalo 

se o přípravu nově koncipovaného vzdělávacího programu Instruktor pro HPSP, ale 

především o přípravu žádosti o grant vypsaný MŠMT, podpořený z fondů Evropské unie 

- OP VVV na projekty neformálního vzdělávání. 

Workshop „Mokré aktivity“  

Pro členy ČHS a absolventy kurzů AVK/PPK/LPPJ proběhl 9. února 2019. 

Podmínkou byla aktivní účast, cílem pak společné sdílení zkušeností, inspirace pro 

činnost v době, kdy nemůžou proběhnout – především z důvodu nepříznivého počasí – 

aktivity s koňmi. Setkání se zúčastnilo 27 aktivně pracujících instruktorů HPSP. 

Výsledkem dílny jsou materiály do sborníku aktivit/her, který se bude nadále inovovat. 

  

Základní kurz  HPSP  

Kurz pro pedagogické a sociální pracovníky byl otevřen v září 2019 pro 26 

účastníků z celé republiky. Stejně jako u vzdělávání fyzio a ergoterapeutů přinesl rok 

2019 změny v koncepci kurzu – větší podíl distančního vzdělávání v době, kdy mají 
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účastníci kurzu na vzdělávání čas a prostor, na druhou stranu je více odpovědnosti 

přeneseno na účastníky kurzu.  

Projekt MŠMT „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a 

studentů“ 2020 – 2022. 

Česká hiporehabilitační společnost uspěla v roce 2019 s žádostí o grant vypsaný 

MŠMT, podpořený z fondů Evropské unie - OP VVV - a začala realizovat projekt 

„Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ - 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320. Příprava i administrace grantu byla náročná a jen 

těžko by ji zvládlo jedno středisko s několika zaměstnanci, bez odborné pomoci. Díky 

podpoře a sdružením pod Českou hiporehabilitační společností bylo umožněno i malých 

neziskovým organizacím a jednotlivcům se projektu zúčastnit. Cílem projektu je 

výměna zkušeností a zavádění nových metod při neformálním vzdělávání dětí se 

zapojením koňského partnera. Aktivity v rámci vzdělávání budou zaměřeny tak, aby 

pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence pro zavedení nových metod a 

forem práce s dětmi a mládeží a 

mohli je využívat při práci s dětmi a 

mládeží.  

Nyní je tak 7 klíčových 

středisek hiporehabilitace ČHS a 

řada individuálních poskytovatelů 

HIPOREHABILITACE zapojeno 

do 3 letého projektu, kde se mohou 

vzájemně obohatit a kvalita jejich 

práce i spolupráce se dostane na 

novou úroveň. 
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SEKCE HIPOTERAPIE V PSYCHIATRII A PSYCHOLOGII (HTP) 

V roce 2019 se po dlouhé době uskutečnila pracovní schůzka sekce v Hipocentru 

PN Kosmonosy. V rámci schůzky se řešila problematika vzdělávání specialistů pro 

HTP. Pro přijetí do kurz je podmínkou vzdělání v oborech psycholog, psychiatr nebo 

jiný lékař, adiktolog, etoped, zdravotní sestra a další odbornosti s minimálně SŠ 

vzděláním s maturitou. Všech se týká podmínka minimálně 2letého 

psychoterapeutického výcviku nebo ukončené 2 roky z víceletého akreditovaného 

psychoterapeutického výcviku, věk minimálně 21 let. 

Výzkum v  HTP 

V roce 2019 byl zahájen výzkum pod názvem Vliv hiporehabilitace na pacienty 

s psychickým onemocněním. Na tomto výzkumu se podílí Psychiatrická nemocnice 

Kosmonosy a Česká zemědělská univerzita. Výzkum probíhá od února 2019 a jeho dílčí 

výsledky bychom rádi zveřejnili na hiporehabilitační konferenci v roce 2021. 

SEKCE PARAJEZDECTVÍ  

Paradrezura 

V roce 2019 se uskutečnilo v ČR celkem 5 paradrezurních závodů, které byly 

sdružené s klasickými drezurními závody zdravých jezdců. MČR v paradrezuře 

proběhlo v červenci v Jezdeckém centru Královický Dvůr v rámci MČR v drezuře. 

Paradrezuru kromě rozhodčích z ČR rozhodovala i mezinárodní (FEI 5*) rozhodčí Elke 

Eberg z Německa, zúčastnili se 4 účastníci.  

Paravoltiž  

V roce 2019 se soutěží účastnilo 61 cvičenců z 10 oddílů ČHS. Tyto oddíly jsou 

současně členy ČJF. V roce 2019 došlo ke změnám v klasifikaci cvičenců, byl vytvořen 

nový systém klasifikace tak, aby soutěže byly co nejobjektivnější. 23.-24. února 2019 

se uskutečnil paravoltižní seminář pro lonžéry a byl představen nový systém klasifikace 

handicapu. Změnami prošla i odborná terminologie. V červenci se uskutečnilo 

paravoltižní soustředění, 

kterého se zúčastnilo 25 

cvičenců z 5 oddílů. 

Sportovní kalendář 

zaplnilo 9 závodů, MČR 

probíhalo ve dnech 5.-6. 

října 2019 v Brně. 
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Výsledky Českého paravoltižního poháru ČHS 2019 

ČHS každoročně vypisuje soutěž „O pohár ČHS“, kdy se vítězem stává 

nejaktivnější závodník bez rozdílů na klasifikaci handicapu. Z oddílů se na prvním místě 

umístil TJ Orion Praha, na druhém JK Fany Hostěnice a třetí Epona Brno. Vítězem 

individuálního hodnocení se stal Štěpán Švarc, druhá se umístila Veronika Pisaříková a 

třetí Pavla Tetaurová, všichni z JT Orion Praha.  

Mistři České republiky v paravoltiži 2019 

 Jednotlivci – LPP - Hana Šimečková, TJJ LUCKY Drásov 

 Jednotlivci – LPT - Eliška Čejková, JK Počin Dolní Počernice 

 Jednotlivci – TH1 - Sebastian Lodin, JK Trojan  

 Jednotlivci – TH2 - Pavla Tetaurová, TJ Orion Praha  

 Jednotlivci – MH2 - Daniela Wiederová, JK Trojan  

 Jednotlivci – MH1 - Petra Maláková, TJ Orion Praha  

 Jednotlivci – ZO - Tereza Chmelařová, JK Počin Dolní Počernice 

 Dvojice SH – Štěpán Švarc + Veronika Písaříková, TJ Orion Praha  

 Skupiny – JK Fany Hostěnice  
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 PREZENTACE ČHS NA VEŘEJNOSTI 2019 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDISCÍCH ČHS 

V rámci prezentace hiporehabilitace pro veřejnost proběhly ve SPV a SDH dny 

otevřených dveří. V roce 2019 proběhlo 17 akcí v období 3-10/2019. 

Foto zleva doprava a dolů – SPV Hipocentrum PN Kosmonosy, SDH Hiporehabilitace Jupiter, z. s.,, 

SPV Ryzáček, z. s., SPV Zookoutek PN Jihlava 
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PLES ČASOPISU JEZDECTVÍ  

ČHS získala pozvaná na akci Koně na Žofíně, která se konala 9. 3. 2019. Na této 

prestižní společenské události se konala dražba fotoknihy Magdaleny Strakové Horses, 

kterou vedl Martin Zach. 

VÝSTAVA FOR HORSE 4. - 7. 4. 2019 

Letošní druhý ročník veletrhu potřeb pro koně, chovatele a milovníky koní FOR 

HORSE se uskutečnil v prostorách pražského výstaviště v Letňanech ve dnech od 4. do 

7 dubna 2019. ČHS zastupovaly oddíly paravoltiže z celé republiky, které se střídaly 

v průběhu celého veletrhu. Na klisně Besině z Epony Brno pod vedením lonžérky 

Vandy Caskové vystupovali cvičenci z TJ Orion Praha, JK Trojan a Počin Praha a JK 

Briliant Petrovice.  

Samostatnou kapitolou byla večerní FOR HORSE SHOW, kde nechyběli ani 

zástupci ČHS – představili se paravoltižní cvičenci z Epony Brno, JK FANY Hostěnice 

a TJ Orion Praha. V pásmu „Z pohádky do pohádky“ na koni Besina zacvičila Eliška 
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Vrbková jako Popelka, Veronika Písaříková a 

Štěpán Švarc se předvedli jako Lotrando a Zubejda 

a Sněhurka Vanda Casková přivedla 7 trpaslíků. 

 Vedle vystoupení paravoltižérů měla ČHS 

zastoupení i mezi vystavovateli – díky vstřícnosti 

pořadatelů jsme měli k dispozici propagační stánek, 

kde jsme měli možnost představit činnost 

společnosti a kde se zájemci mohli dovědět řadu 

novinek z hiporehabilitace.  

 

VELETRH ANIMAL TECH A NÁRODNÍ VÝSTAVA 

HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT V BRNĚ 12. - 15. 5. 2019  

Na výstavišti v Brně se představili cvičenci paravoltiže z Epony Brno a JK Fany 

Hostěnice. Na koni Besina pod vedeném lonžérky Vandy Caskové sklidili veliký úspěch 

ve vystoupení „Sněhurka a sedm trpaslíků“.  
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KONFERENCE FÓT – MAĎARSKO 

Věra Lantelme 

prezentovala ČHS a EEFTN na 

mezinárodní hiporehabilitační 

konferenci v Maďarsku. Na 

fotce zleva je předsedkyně 

norské asociace Kari Liavåg, 

Věra Lantelme, prezidentka 

HETI Sanna Mattila-

Rautiainen, finská 

fyzioterapeutka Anne Rokka 

and italská ergoterapeutka 

Roberta Giobellina. 

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ – WEBOVÉ PREZENTACE 

Významnou roli v prezentaci ČHS hrají sociální sítě. ČHS je propagována 

prostřednictvím svých webových stránek a sociálních sítí. Informace poskytované na 

webových stránkách slouží především pro všeobecné informační a vzdělávací účely. 

Zájemci o hiporehabilitaci mohou využívat především elektronickou korespondenci - 

info@hiporehabilitace-cr.com a webovou stránku „Časté otázky a odpovědi“. Webová 

prezentace: 

 www.hiporehabilitace-cr.com 

 www.kurzy-hiporehabilitace.com 

 www.kone-hiporehabilitace.com 

 www.educationinhippotherapy.com 

 FB @Hiporehabilitace 

INTERAKTIVNÍ MAPY 

V Google mapách jsme vytvořili 

interaktivní mapy s celkovým přehledem 

členských středisek, pro SPV a SDH. Mapy 

slouží především klientů při vyhledávání 

hiporehabilitace v jejich okolí a studentům 

pro získání odborné praxe. Mapy jsou 

přístupné z webu u seznamu středisek.  

  

mailto:info@hiporehabilitace-cr.com
http://www.hiporehabilitace-cr.com/
http://www.kurzy-hiporehabilitace.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
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PROPAGAČNÍ MATERIÁLY 

HRNÍČKY A LETÁKY 

Pro zahraniční akce ERASMUS+ a EEFTN jsme nechali vyrobit hrníčky s logem 

a letáky v angličtině. 

PF 2019 

Každoročně zasíláme PF všem partnerům a spolupracovníkům.  

 

KALENDÁŘ 2019 

Již od roku 2015 ČHS vydává kalendář jako poděkování partnerům. Je možné si 

ho i zakoupit. 
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 

Příjmy 2019   

Členské příspěvky  125 200  

 Členské příspěvky individuální  29 200 

 Členské příspěvky skupinové  96 000 

Přijaté příspěvky 50 000  

Tržby z prodeje služeb 1 144 137  

 Tržby z prodeje služeb - ZK koní 34 216 

 Příjmy - kurzy  204 410 

 Příjmy - workshop  14 870 

 Příjmy - NETWORK + Kurzy AJ  295 830 

 Příjmy - Grant Erasmus  576 011 

 Příjmy – ostatní příjmy-prodej metodik 6 640 

 Tržby za vlastní výrobky  12 160 

Kurzové zisky 1 146  

Celkem  1 320 483  

 

Výdaje 2019   

Spotřeba materiálu 7 871  

 Spotřeba materiálu  6 018 

 Pohoštění  1 853 

Náklady na cestovné 95 107  

Náklady na reprezentaci 80 659  

Ostatní služby 745 420  

 lektorné, konzultace  610 112 

 smlouvy o dílo  60 950 

 reklama a propagace  33 431 

 účetnictví  29 040 

 poštovné  567 

 ostatní - internet, web  11 320 

Mzdové náklady 301 094  

Kurzové ztráty 20 640  

Jiné ostatní náklady 16 163  

Celkem  1 266 954  
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PARTNEŘI ČHS  
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ZEMĚDĚLSKÁ 1, 613 00 BRNO 
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SPISOVÁ ZNAČKA L 1226 VEDENÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ 

IČ: 15054411 
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FIO BANKA Č.Ú.: 2400489940/2010 
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