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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 2020. Věříme, že Vám její obsah 

poskytne ucelený přehled o všem dění v daném roce, ale i obraz o spolku jako celku.  

 

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 2020 

měla Česká hiporehabilitační společnost 78 individuálních členů a 60 právnických osob – 

organizací. 

 

Rok 2020 byl pro všechny velice náročný, co se týká změn, nejistot, ale i ztrát určité svobody 

a hodně omezujících opatření. Vše, i to nejhorší, dává lidskému životu smysl, a právě v naší 

práci je to nejvíce patrné. Určité zastavení v čase a přehodnocení věcí, případně vykročení po 

nové cestě, to vše pro nás může být přínosem. Události roku 2020 spojené s pandemií nemoci 

COVID-19 zasáhly zásadním způsobem nejen do života jednotlivých lidí, jejich rodin, ale i do 

našeho spolku. S potěšením, a troufneme si napsat i s hrdostí, můžeme konstatovat, že i přes 

nepříznivou situaci, ve které jsme se všichni společně nečekaně ocitli, naše společnost 

nezahálela. Více si přečtete v naší zprávě o činnosti. 

 

Hodnocení uplynulého roku, kterým zpráva o činnosti za rok 2020 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, z.s. 

V Brně 26. června 2021 

Ing. et Bc. Vladimíra 

Casková 

 

Místopředsedkyně 

Statutární zástupkyně 

ČHS 

 

Ing. Věra Lantelme-

Faisan, DiS. 

Předsedkyně 

Statutární zástupkyně 

ČHS 
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Motto 

Hiporehabilitace jak má být. 

Vize ČHS 

Nezávislá a uznávaná organizace garantující odbornou hiporehabilitační praxi. 

Cíle ČHS 

Uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející uplatnění 

v sociální oblasti. Důležitým úkolem je také podpora odborné a bezpečné hiporehabilitační 

praxe. 

Poslání ČHS 

 Sdružuje zájemce o hiporehabilitaci a zprostředkovává komunikaci mezi nimi. 

 Garantuje realizaci hiporehabilitace na odborné úrovni pro co nejširší spektrum 

klientů. 

 Poskytuje poradenství v oblasti bezpečnosti a kvality hiporehabilitace. 

 Zajišťuje legislativní podporu poskytovatelům hiporehabilitace. 

 Propaguje hiporehabilitaci. 

 Organizuje vzdělávání odborníků i laické veřejnosti. 

 Posuzuje způsobilost koní vhodných pro hiporehabilitaci. 

 Prosazuje zacházení s koňmi v harmonii vzájemné důvěry a respektu, splňující 

požadavky jejich přirozených potřeb. 

 

1  

                                                 
Použité zkratky: ČHS – Česká hiporehabilitační společnost; HR – hiporehabilitace; HTFE – hipoterapie ve 

fyzioterapii a ergoterapii; HPSP – hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi; HTP – hipoterapie 

v psychiatrii a psychologii 
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Představenstvo 

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. - předsedkyně, 

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

statutární zástupkyně a koordinátorka odborné 

sekce Vzdělávání  

Mgr. Jindra Vladyková - koordinátorka odborné 

sekce Hiporehabilitace v pedagogické a sociální 

praxi - HPSP 

Kamila Petrová - koordinátorka sekce Terapeutické 

využití koní  - TVK 

Mgr. Veronika Piačková – metodička ČHS  

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. 

Revizní komise 

Bc. Markéta Bílková, předsedkyně komise  

Mgr. Jolana Štěpánková, členka komise  

Darja Hrůzková, členka komise 

Další spolupracovníci  

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

Správa webových stránek a e-learningové platformy – Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. a Jan 

Kubeša 

Fundraising – Bc. Denisa Rosová  

Asistentka ČHS – Jana Krejčová 

Poradkyně pro vzdělávání - RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA 

Grafické práce - Tomáš Koblížek 
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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.  

V roce 2020 měla Česká hiporehabilitační společnost 78 individuálních členů a 60 právnických 

osob – organizací. Právnická osoba má možnost zvolit si formu členství – tzv. status, podle něj 

se pak odvíjí výše členského poplatku.  

 

 

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. 
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Členství v HETI 

ČHS je členem mezinárodní hiporehabilitační organizace Horses in Education and Therapy 

International (HETI). Předsedkyně Věra Lantelme-Faisan letos kandidovala do představenstva 

této organizace. Na základě výběrového řízení byla vybrána jako jedna z 5 nových členů, 

celkem se hlásilo 20 kandidátů. V. Lantelme svou činnost zahájí v červnu 2021. Je první 

českou zástupkyní v historii ČHS. 
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Patroni ČHS 

NOVÁ PATRONKA ČHS MARKÉTA DAVIDOVÁ 

Jako holka z Jizerských hor jsem v podstatě dřív ťapkala na běžkách, než chodila po svých. Ke 

sportu jsem byla vedená od malička. Kolem 11 let se k tomu přidaly ještě koně, řekla bych, že 

láska na první pohled. Naprosto jsem tomu propadla. Od té doby každý svůj volný čas trávím 

ve stájích. Je to pro mě neskutečný relax a dobití energie. Po maturitě přišel čas se 

rozhodnout kam na školu dál. Směr byl jasný – zvířata, nejlépe koně. A tak jsem začala 

studovat na ČZU Zoorehabilitaci a asistenční aktivity se zvířaty. V prvním ročníku jsem byla 

na praxi v jednom 

hiporehabilitačním středisku 

a musím říct, že to ve mně 

nechalo neuvěřitelně silný 

zážitek. Jedna věc je, když se 

o hipoterapii učíte z papíru 

a druhá, když vidíte, jak to 

funguje naživo. Uvědomila jsem 

si, jak moc je tato terapie 

důležitá. Proto je mi velkou ctí, 

že se můžu stát patronkou ČHS 

a dát lidem vědět, že koně jsou 

neskuteční terapeuti. 

 

JAN REVAI 

„Jsem kluk z města, který celé dětství strávil na kladenské jízdárně. I když jsem dělal spoustu 

sportů, koně byli vždy mou jedinou vášní, která všechny přebila. Začínal jsem se motat 

na jízdárně ve věku, kdy jsem musel ještě několik let čekat na to, až si podám přihlášku. 

Vyháněli mě, strašili mě, ptali se, kde mám 

rodiče, ať si mě odtáhnou. Já se ale nedal, 

vůně koňských stájí a krása 

nejušlechtilejšího zvířete mě lákala 

a fascinovala. Nevím proč, ale už jako malej 

kluk jsem si představoval, jak s koněm 

komunikuju, jak si rozumíme. Vnímal jsem 

charakter a nálady každého koně ve stáji 

a věděl, že se s každým domluvím. Když dnes 

přemýšlím nad svou vyrovnanou povahou, 

uvědomuju si, že největší podíl na tom mají 

právě koně. A proto jsem rád a vidím to jako 

velmi logické, že umí i pomáhat. A jsem ještě 

raději, když mohu být v blízkosti organizace 

jako je ČHS, která díky koním pomáhá šířit 

tuto metodu a rád ji podpořím...“ 
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Karanténní opatření spojená s pandemií  - Krize nebo 

příležitost? 

Situace okolo dopadu karanténních opatření na střediska ČHS ukázala na nepřipravenost 

středisek na náhlou, neočekávanou krizovou situaci a na problémy s „finanční gramotností“ 

zejména menších středisek.  

V době plošné karantény  12. 3. – 30. 4. 2020 vyvinula ČHS velmi intenzivní činnost.  

Představenstvo ČHS ustavilo po vyhlášení karantény v březnu 2020 krizový tým:  Věra 

Lantelme-Faisan, Vanda Casková, Monika Šťastná Kohoutová, Jindřiška Vladyková, Denisa 

Rosová, Xenia Svobodová. 

Tým stanovil priority a realizoval následovné aktivity: 

• zajištění finančních prostředků vlastní sbírkou, 

• PR aktivity k podpoře sbírky I sbírek středisek ČHS, 

• vyjednání podmínek pro činnost po dobu pandemie s MZ ČR, 

• podpora členů při žádostech o podporu v programu Antivirus. 

Výjimka pro práci po dobu karantény - 12. 4. 2020 žádost ČHS o výjimku na MZ ČR - 

vytvořená ve spolupráci s právníky, 20. 4. 2020 schválená možnost realizovat hipoterapii pro 

poskytovatele zdravotní služby - vydaná Metodika pro střediska ČHS na základě udělené 

výjimky, která poskytovala základní doporučení k postupům možností obnovy provozu 

činností středisek hiporehabilitace tak, aby vše odpovídalo legislativě, bezpečnosti a 

domluveným postupům. 

Akce PR - články v Denník.cz a Equichannel, reportáže a rozhovory v Českém rozhlase, ČT, 

video s Janem Revajem, propagace na FB, příběhy z hiporehabilitace na FB, webu a Youtube. 
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Výstupy se setkaly s velkým pozitivním ohlasem středisek ČHS a pomohly překonat krizovou 

situaci s ohledem na karanténu a nemožnost pokračovat v hiporehabilitace aktivitách. Jako 

velké plus byla vyhodnocena spolupráce týmu a vysoké nasazení všech členek. Pro realizační 

tým to představovalo získání nových zkušeností a možností komunikace. Situace 

s karanténními opatřeními na podzim 2020 již střediska hiporehabilitace tolik nezaskočila, 

přesto byla situace pro provozovatele hiporehabilitace velmi náročná.   

Příležitost - ověřili jsme schopnost uspořádat sbírku. Ujasnění nákladů a finančních potřeb 

středisek hiporehabilitace.  Zviditelnění hiporehabilitace. 

Výnos z veřejné sbírky za rok 2020 byl 144 313 Kč, rozdělní výnosu probíhalo na základě 

žádostí středisek ČHS. Uvádíme seznam podpořených organizací: 

• Equillibro, z.s., Majoránek, z.s., Sdružení Ambra, z.s., Ryzáček, z.s., Horticon, z.s., JK 

Brilliant Petrovice, z.s., JK Šerm, z.s. a Epona z.s. 
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Metodická podpora střediskům ČHS 

Cílem metodické podpory ze strany ČHS je zvýšit profesionalitu hiporehabilitačních 

středisek, zvýšit kvalitu a bezpečnost prováděné hiporehabilitace, zefektivnit procesy 

související s hiporehabilitací - financování, administrativa, propagace, věcné a technické 

vybavení, organizace času, aj., vyzdvihnout kompetence hiporehabilitačního týmu, 

stabilizovat tým a působit v prevenci profesního vyhoření, vyzdvihnout klady střediska a jeho 

silné stránky, identifikovat slabé stránky, provést konfrontaci a nabídnout nový směr, 

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 a vytvořit podmínky pro objektivní revizi prováděné hiporehabilitace. 

O metodickou podporu může požádat představenstvo ČHS jakékoliv hiporehabilitační 

středisko, prostřednictvím osobní konzultace. SDH a SPV se hlásí o 2 metodické návštěvy 

během 5 letého období v rámci statusu. Návštěvu vykonávají zástupci ČHS, které lze s 

ohledem na délku praxe v oboru hiporehabilitace považovat za zkušené odborníky, konkrétní 

odborník je vybírán dle charakteru poptávky střediska. Návštěva probíhá ve středisku 

hiporehabilitace. Součástí návštěvy je prohlídka areálu, pozorování zažité praxe, rozhovory o 

zkušenostech, možnostech a plánech do budoucna, diskuze o tématech vycházejících z potřeb 

střediska, shrnutí, zpětná vazba, společné vyhodnocení. 

V letech 2017 - 2020 se uskutečnilo celkem 16 metodických setkání ve střediscích ČHS. 
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Trochu jiní šampioni - síň slávy České hiporehabilitační 

společnosti 

Tímto počinem chceme ocenit naše koňské partnery. Jsou pro nás koňskými legendami, které 

si zaslouží stejnou úctu, jako nejlepší terapeuti nebo instruktoři v ČHS. Do Síně slávy budou 

uváděni hiporehabilitační koně, kteří se zapsali do srdcí pracovníků hiporehabilitačních 

středisek, ale i klientů. V hiporehabilitačních střediscích si dobrých koňských terapeutů velmi 

vážíme, a i když tito koně nezažijí čestná kola před bouřícími tribunami, jsou to ve svém 

oboru opravdoví šampioni. Ocenění koně budou uvedeni do síně slávy na každoročním 

ceremoniálu na členské schůzi. 

V roce 2020 byli slavnostně uvedeni do Síně Slávy ČHS první dva koně - klisna SN 69/683 

Úhlava alias Bublina z Epony z.s. a Schery ze Zookoutku PN Jihlava. 

Anketa Hiporehabilitační koně roku 

2020 

V roce 2020 jsme vyhlásili novou soutěž  a tím bylo ocenění pro 

Hiporehabilitačního koně roku 2020. Celkem bylo nominováno 7 

koní, o umístění proběhlo veřejné on-line  hlasování. Celkem bylo 

odesláno 1634 hlasů. Koněm roku se stala huculská klisna S  ára ze 

Sdružení SRAZ, z.s, se ziskem 459 hlasů. 
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Členská schůze 

Členská schůze proběhla on line dne 24. 10. 2020 – hlasování probíhalo per rolam. Bylo 

to poprvé v historii ČHS, ale jsme velmi hrdé, že se nám povedlo členskou schůzi realizovat 

přes ZOOM platformu. 
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Specializační zkoušky koní zařazených do hiporehabilitace 

I přes problémy v roce 2020 jsme se věnovali 

hlavnímu poslání sekce a tím je zkoušení a 

přezkoušení koní a pony v hiporehabilitaci.  I když 

jsme se bohužel na některá místa z důvodu omezení 

nedostali, je tato náročná, zodpovědná, ale zároveň 

velmi radostná práce  pro nás všechny velkým 

přínosem a potvrzením toho, že jsme se v roce 2011 

vydali správným směrem a že máme být právem na 

co hrdí. 

Poděkování patří komisařkám zkoušek, v roce 2020 

pracovaly v tomto složení Kamila Petrová, Vanda 

Casková, Majka Dvořáčková, Iva Jiskrová, Markéta 

Píšová, Alena Fritscherová, Darja Hrůzková, Dana 

Vobecká. 

Celkem jsme vyzkoušeli 39 koní z 15  

hiporehabilitačních středisek, která se věnují 

hiporehabilitaci a to jak v oboru HTFE, tak HPSP a 

HTP a kontaktní terapie. Dále jsme přezkoušeli 8 

koní ze 4 středisek, kteří již licenci mají udělenou a 

po přezkoušení jim byla licence prodloužena na 

dalších 5 let. 

Všechna zvířata, která letos byla přihlášena zkoušky, 

bez problémů složila, což svědčí o tom, že střediska 

berou zkoušky velmi zodpovědně a nedovolí si 

přihlásit zvíře, které by nebylo připravené. 

Od 14. 10. 2011 do 24. 10. 2020 bylo odzkoušeno 

celkem 315 zvířat. K 24. 10. 2020 jich aktivně v 

hiporehabilitaci pracuje 253. V databázi najdeme 

koně 37 plemen, koně bez původu a kříženci byli 

hodnoceni v typu – chladnokrevný, teplokrevný a 

pony. Celkem bylo zařazeno 139 klisen a 114 

valachů. 

Nejstarším aktivním koněm je klisna Úhlava z Epony 

Brno, která v letošním roce oslavila úctyhodných 29 

let, na druhou stranu je velmi potěšující počet 

mladých koní mezi 6-10 rokem věku zařazených do 

hiporehabilitace. Průměrný věk hiporehabilitačních 

koní se specializační zkouškou je 15 let. 

 

Plemena koní Počet

A 1/1 - anglický plnokrevník 6

Appa - appaloosa 5

ČMB - českomoravský belgik 7

ČSP - český sportovní pony 4

ČT - český teplokrevník 15

clydesdaleský kůň 1

dartmoorský pony 1

felský 1

fjord 2

hafling 11

HANN - hannoverský kůň 1

hucul 19

irský cob 8

KLUSÁK 1

KWPN - holandský teplokrevník 1

lipicán 2

merén 1

minishetland 2

N - norik 7

Or 1/1 - arabský plnokrevník 1

PH - paint horse 2

polský teplokrevník 1

QH - Quarter horse 8

shetland 4

SN - slezský norik 6

CS - slovenský teplokrevník 4

STKL - starokladrubský kůň 4

ŠVÉDSKÝ KLUSÁK 1

ukrajinský jezdecký kůň 1

velkopolský kůň 1

WELSH  COB 1

WP - welsh pony A 6

WP - welsh pony B 1

WP - welsh pony C 3

WP - welsh pony D 1

WPBR - welsh part bred 12

Celkem koní 152

Osel 2

Mula 1

Celkem koňovití 3

Celkem 155

Ostatní koňovití
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Vzdělávání v rámci ČHS  2020 

Akreditace vzdělávacích programů naráží na skutečnost, že hiporehabilitace spadá pod 4 

ministerstva a naráží na neukotvení hiporehabilitace v legislativě. Tým ČHS se zúčastnil 

jednání na MŠMT 16. 9. 2020 s Mgr. Jindřiškou Naušovou, předsedkyní akreditační komise 

pro DVPP, referentkou oddělení pracovníků v regionálním školství (MŠ, ZŠ, VOŠ) ohledně 

možností akreditace kurzu HPSP. Výsledek nás moc nepřekvapil, protože podle legislativy 

pedagog nepracující ve školském zařízení není již pedagogem, a proto není možné vzdělání 

akreditovat.  

V rámci vzdělávání pořádá ČHS základní kurzy pro zájemce, kteří se chtějí věnovat 

některému oboru hiporehabilitace. Kurzy jsou přístupné i zahraničním kolegům s 

odpovídajícím vzděláním uznaným v ČR - např. ze Slovenska – vedeny v Čj. Jedná se o 

základní kurzy HTFE – HPSP – HTP. Dále nadstavbové kurzy, mezi které patří Kurz 

Hipoterapie v rané péči v Čj a kurzy Hipoterapie a Hipoterapie v rané péči vedeny i 

v angličtině. Tyto vzdělávací aktivity pak realizujeme ve spolupráci s odbornými sekcemi 

ČHS. 

Základní kurzy byly zahájeny na podzim roku 2019, došlo ke změnám v organizaci 

výukových programů zavedením e-learningu do výuky. Zavedení e-learningu se osvědčilo 

především v době opatření spojených s pandemií Covid-19. Kurz HTFE – kurz zahájilo 16 

účastnic, dokončilo 10 účastnic, kurz HPSP – zahájilo 24 účastníků – v řádném termínu 

dokončilo 8. Kurz HTP nebyl pro malý počet zájemců otevřen, ale 3 účastnice dřívějších i 

současných kurzů HPSP dostaly možnost si doplnit vzdělání o specializaci v HTTP a složit 

závěreční zkoušky i pro http. Kurzy Aj - kurz 

HTFE a HTFE v RP byly zrušeny pro Covid-19. 

V roce 2020 proběhly 2 workshopy, jeden v PN 

Kosmonosech  pro zájemce o HTP, kterého se 

zúčastnilo 15 zájemců o tuto metodu 

hiporehabilitace. 

Druhým byla Akademie zapřahání, využití práce 

v těžkém tahu pro koně v hiporehabilitaci 

v termínu 20. - 30. 8. 2020. Lektorkou tohoto 

workshopu byla Jindřiška Svobodová z Centra 

Slezského norika, Pěčín, zúčastnilo se  8 účastnic,  

z toho 2 s vlastními koňmi. 

Vydání odborné publikace Zooterapie v kostce - 

Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za 

pomoci zvířete, vydalo nakladatelství Portál 2020, 

ISBN 978-80-262-1585-1,  EAN 9788026215851. 

Oddíl Hiporehabilitace zpracoval tým lektorů 

ČHS, korekce Vanda Casková.  
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ERASMUS+ KA204 2018-2020 

V roce 2018 jsme získali grant Erasmus+ KA204 2018-2020 – Vzdělávání dospělých - 

Inovace vzdělávání v hipoterapii - rozšíření kompetencí lektorů, číslo projektu 2018-1-CZ01-

KA204_048149. Grant ve výši 87 904 E byl plánován na 24 měsíců,  zahájení 1. 9. 2018, 

ukončení v srpnu 2020. Partneři ČHS jsou Nevsehir Haci Bektas Veli University z Turecka a 

bulharská Horsrse Therapy Association.  

Přínosy projektu Erasmus+ - bulharský tým stál 

u zrodu bulharské hiporehabilitační asociace - 

Bulgarian Equine Therapy Association, turecký 

partner získal podporu university a otevřel 

jezdecké centrum a 8 nových koní. Pro nás 

přínosné ujednotit si pohled na potřeby a 

nároky jednotlivých oborů hiporehabilitace, 

potřeba sjednotit názvosloví, 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.  

Třetí část se nemohla uskutečnit, oba plánované termíny byly zrušeny v souvislosti s 

opatřeními proti covid -19, požádali jsme o prodloužení projektu – podle smlouvy ukončení 

28. 2. 2021. Věříme, že se v lednu 2021 budeme moci setkat a plánované aktivity dokončit. 

ERASMUS+ KA204 2020-2023 

ČHS získala v roce 2020 nový grant v rámci 

projektu Vzdělávání specialistů pro přípravu 

koní pro hiporehabilitaci  - číslo projetu 2020-

1-CZ01-KA204-078277 - ve výši 191 492,00 

E. Projekt trvá po dobu 36 měsíců od 1. 9. 

2020 do 31. 8. 2023. Do projektu je zapojeno 

partnerů z celé Evropy – z Litvy, Španělska, 

Portugalska, Finska, Turecka a z České 

republiky. 

Cílem je získat nové 

zkušenosti, společně vytvořit 

obecně uznávanou a platnou 

metodiku pro přípravu 

hiporehabilitačních koní a 

pony, vč. zkoušek 

hiporehabilitačních koní na 

mezinárodní úrovni v rámci 

HETI. Očekávání českého 

týmu - získání nových 

zkušeností.  
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GRANT MŠMT 

ČHS uspěla v roce 2019 v žádosti 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. Projekt ČHS patří mezi 5 největších ve 

Výzvě, celkem bylo podpořeno 

15 projektů.  

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. Pro účast v projektu se 

rozhodlo 7 středisek ČHS. 

Střediska Kozodoj, Vladykův 

dvůr a Epona se rozhodla 

velkoryse zahrnout do svých projektů další organizace a jednotlivce z řad ČHS.  

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 - 

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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Zpráva ze sekce Hipoterapie ve fyzioterapii 

a ergoterapii (HTFE) 

Kurz pro fyzioterapeutky a ergoterapeutky byl zahájen na podzim 2019. Přes zimu probíhala 

výuka distančním způsobem ve formě e-learningu, 2 teoreticko-praktické víkendy se 

uskutečnily v SPV Epona z.s. a  Caballinus, z.s. Přes potíže s absolvováním povinných praxí, 

závěrečné zkoušky proběhly v září 2020, které úspěšně složilo 10 absolventek. 

 

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY  VEDENÉ V ANGLIČTINĚ 

Problémy s karanténními opatřeními se promítly i do průběhu a realizace vzdělávacích aktivit.  

Proběhl e-learning pro kurz Equine Facilitated Therapy Basic, praktická část zrušena pro 

Covid. Kurz Equine Facilitated Therapy for toddlers byl zrušen pro Covid. 

Velmi dobře fungují webové stránky www.educationinhippotherapy.com, zájem je i o 

prezentaci na sociálních sítích, především na FB v Aj. 

 

EUROPEAN EQUINE FACILITATED THERAPY NETWORK – EEFTN 

Network zahájil svou činnost na popud ČHS. V současnosti je zapojeno 24 členů ze 14 zemí 

Evropy. Osobní setkání v červnu 2020 Petrohradu zrušeno pro Covid a network pracuje on-

line,. Od května 2020 se uskutečnily 3 online setkání celé skupiny. V rámci EEFTN pracuje 

několik pracovních skupin – databanka pomůcek v HTFE; standard pro kazuistiky; 

kompetence pro terapeuty v HTFE. 

http://www.educationinhippotherapy.com/
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Zpráva ze sekce Hiporehabilitace v pedagogické a sociální 

praxi (HPSP) 

Kurz HPSP byl zahájen na podzim 2019. Přihlásilo se 27 účastníků, z toho 26 žen a 1 muž. 

Uskutečnila se teoretická výuka formou e-learningu, do vlastních praktických bloků a 

vlastních praxí pak výrazně zasáhla opatření spojená s omezením kvůli nemoci covid – 19. 

Během roku 8 studentů kurz přerušilo. Závěrečné zkoušky proběhly pouze v jeden den a to 

27. 9. 2020 a všech 8 účastnic úspěšně složilo zkoušku. 2. a 3. termín zkoušek byl odložen na 

rok 2021 z důvodů nařízení vlády (Covid-19). 

 

Zpráva ze sekce Hipoterapie v psychiatrii a psychologii 

(HTP) 

Ve dnech 5. - 7. 6. 2020 proběhl workshop a kurz hipoterapie v psychiatrii a psychologii ( 

HTP). Akce se konala v Hipocentru PN Kosmonosy a celkem se jí účastnilo 15 žen, které se o 

tento obor zajímají a chtěly by se mu v budoucnu nějakým způsobem věnovat. 

ČHS umožnila 3 zájemkyním s plnou kvalifikací pro HTP složit zkoušky kurzu http. Tyto 

zkoušky se konaly  2. 10. 2020 se v Hipocentru PN Kosmonosy.  
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Zpráva ze sekce Parajezdectví 

PARAVOLTIŽ  

Sezónu paravotliže poznamenal dopad opatření  spojených s karanténou covid 19. Jednalo se o 

omezení nebo rušení tréninků,  rušení závodů, nebo omezení na účastníky jedné oblasti, což 

ovlivnilo výsledky poháru ČHS. Na druhou stranu došlo k rozšíření paravoltiže i do oddílů 

„zdravé“ voltiže, spolupráce s oddíly „zdravé“ voltiže obohacuje paravoltiž,  přináší do závodů 

nové nápady, sestavy s příběhem  apod. V roce 2020 došlo ke zvýšení počtu cvičících 

jednotlivců a především skupin. Velmi pozitivně vnímáme zvyšující se obtížnost sestav ve 

všech kategoriích. V roce 2020 se zvýšil počet oddílů na 10, z toho 8 jsou členy ČHS. 

ČHS zaštítila Český paravoltižní pohár 2020, vítězkou se stala Hana Šimečková z TJJ Lucky 

Drásov, na druhém místě se umístila Klára Michlová z Fany Hostěnice a na třetím Tereza 

Huynhová z Epony Brno. Vítězným týmem se stal oddíl JK Bonanza Trojanovice před oddílem 

TJ Orion Praha a JK Fany Hostěnice. 

Mistrovství ČR v paravoltiži se uskutečnilo v Praze ve dnech 3. - 4. 10. 2020. Pořadatelem byla 

TJ Orion Praha, které patří velké poděkování, protože i v napjaté situaci okolo  napjaté 

coronavirové situace a zajistili mistrovství včetně zvýšeného zdravotního zabezpečení. 

Mistrovství se zúčastnili zástupci 9 oddílů. Mistři České republiky v paravoltiži 2020 se stali 

v kategorii MP 2 Tereza Huynhová z Epony Brno, v kategorii MP 1 Daniela Wiederová z 

TJ Voltiž Trojan, v kategorii TP 1 Sebastian Lodin, TJ Voltiž Trojan, TP 2 Marcela 

Mikelová z TJJ Lucky Drásov, v kategorii LPP Hana Šimečková, TJJ Lucky a LPT 

Eliška Čejková, JK Počin Dolní Počernice. Nejlepší dvojicí byli Šimečková – Mikelová 

z TJJ Lucky Drásov a nejlepší skupinou  TJ Fany Hostěnice. 
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PARADREZURA  

V roce 2020 se uskutečnilo v ČR celkem 6 paradrezurních 

závodů, které byly sdružené s klasickými drezurními 

závody zdravých jezdců. Největších úspěchů dosáhla 

jezdkyně Anastasja Vištalová s koněm Dominique 1 a 

potvrdila kvalifikaci na XVI. letní paralympijské hry v 

Tokiu 2021.  

V rámci drezurního MČR se v září v Olomouci konala také 

tříkolová mistrovská soutěž v paradrezuře (9. - 13. 9.). 

MČR v paradrezuře proběhlo ve dvou kategoriích - zařazení 

(jezdci soutěžící ve svém klasifikačním gradu). Vítězem se 

stal Vladimír Votřel na koni Lilie 1, před Anastasijí 

Vištalovou na koni  Dominique 1 a Kateřinou Lesovou na koni Salvator 1.  

Mezi nezařazenými jezdci (začínající jezdci, kteří dosud nebyli klasifikováni nebo nejezdí ve 

svém klasifikačním gradu) byla nejúspěšnější  Tereza Dubcová s koněm Mon Aer, před 

Kamilem Vičarem na Esprit FRH a Jiřím Giogasem se Stellou Nera.  
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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 2020 byla za svou práci oceněna vedoucí 

hiporehabilitace v JK Sviadnov paní Darja Hrůzková.  Ve Sviadnově hiporehabilitaci 

zahájili již v roce 1991, od roku 2005 postupně upravují areál, aby byl co nejvíce dostupný 

pro zdravotně znevýhodněné klienty. Darja Hrůzková  od roku 2014 spolupracuje s ČHS jako 

komisař pro specializační zkoušky koní a od roku 2013 je členkou Revizní komise ČHS. 

Děkujeme za dlouhodobou a aktivní práci pro ČHS. 

 

 

Evropská konference o hiporehabilitaci  

Konference je plánována v termínu 10. -11. 9. 2021 ve spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze. V letošním roce jsme již zahájili intenzivní přípravy, konference se bude 

konat v hybridním formátu, abychom umožnili účast co největšímu počtu zájemců z celého 

světa. Účast přislíbili vysoce uznávaní přednášející z Evropy a USA. Očekáváme účast více 

jak 300 lidí.  
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Publicita 

V roce 2020 jsme se soustředili na zvýšení publicity a povědomí o ČHS.  
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Komunikace s veřejností 

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 probíhá na 4 webech, z toho 

jeden je v angličtině: 

 www.hiporehabilitace-cr.com 

 www.kurzy-hiporehabilitace.com 

 www.kone-hiporehabilitace.com 

 www.educationinhippotherapy.com 

NEWSLETTER 

ČHS pravidelně komunikuje se širokým spektrem zájemců o hiporehabilitaci prostřednictvím 

newsletteru, ke kterému se může kdokoliv přihlásit na všech webech. Adresář obsahuje 1100 

kontaktů, z toho je 280 zahraničních. 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

ČHS je velmi aktivní na Facebooku https://www.facebook.com/Hiporehabilitace/notifications 

Dále prezentujte svou činnost na Instagramu, Twitteru, LinkedIn and Youtube. 

mailto:info@hiporehabilitace-cr.com
http://www.hiporehabilitace-cr.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
https://www.facebook.com/Hiporehabilitace/notifications
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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. 
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Hospodaření za rok 2020 

V roce 2020 hospodařila ČHS s vyrovnaným rozpočtem stejně jako v roce 2019.  Výsledek 

hospodaření  pro rok 2020 ovlivňují opatření spojené s karanténou Covid-19, především v 

jarních měsících, tj. zrušení respektive převedení vzdělávacích akcí na jiný termín a vstupní 

náklady na tvorbu e-learningu. 

Účetnictví zpracovává profesionální účetní firma EKK Servis, s.r.o. z Hradce Králové a 

podklady pro účetnictví zpracovávají statutární zástupkyně. Kontrola účetnictví proběhla 15. 6. 

2020 v sídle účetní firmy, zúčastnily se ho členky RK a statutární zástupce s účetní firmy a 

daňovou poradkyní. 

Zdroje příjmů přestavuji členské příspěvky, příjmy kurzy, příjmy workshopy, tržby za vlastní 

výrobky a z prodeje služeb - např. metodiky, realizace specializačních zkoušek, dary, příjmy z 

grantu Erasmus+ a z grantu OP VVV MŠMT. 

 

Příjmy    

Členské příspěvky    134670   

  Členské příspěvky individuální   30900 

  Členské příspěvky skupinové   103770 

        

Přijaté příspěvky, dary   22000   

Tržby z prodeje služeb   2051253   

  Tržby z prodeje služeb - ZK koní   44322 

  Tržby z prodeje ostatních služeb   47600 

  Příjmy - kurzy   634988 

  Příjmy - workshop   16640 

  Příjmy - Grant MŠMT   995461 

  Příjmy - Grant Erasmus   288598,8 

  Tržby za vlastní výrobky   23643 

Ostatní příjmy   2595   

Kurzové zisky   336   

Celkem   2210854   
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Výdaje     

Spotřeba materiálu   29705   

  Spotřeba materiálu   16465 

  Pohoštění   13240 

Služby   1006854   

  Náklady na cestovné   9975 

  Náklady na reprezentaci   4007 

  Ostatní služby - lektorné, konzultace   418985 

  Lektorné, pronájmy kurzy   440000 

  Smlouvy o dílo   105500 

  Reklama a propagace   10000 

  Účetnictví   14956 

  Poštovné   3432 

  Ostatní služby - nedaňové 2025   

Mzdové náklady   1134829   

  Zákonné sociální pojištění   60636 

  Mzdové náklady   1074193 

Kurzové ztráty   11980   

Jiné ostatní náklady   778   

Pojištění ČHS   15300   

Celkem   2 201 471   
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Spolupracujeme 
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