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1 Úvodní slovo 

Vážení příznivci ČHS a hiporehabilitace,  

dostává se vám do rukou Výroční zpráva za rok 2021, ve které se loučí 

představenstvo pracující ve stejném složení od roku 2013. Pět žen, které věnovaly své 

znalosti, zkušenosti a čas rozvoji tomuto krásnému oboru. Po 8 letech jsme dosáhli 

nemalých cílů a úspěchů. ČHS se stala vyhledávanou organizací zaštiťující 

hiporehabilitační střediska, vzdělávací institucí a poradenským místem pro širokou a 

odbornou veřejnost. Vytvořili jsme jasnou strukturu, pravidla a legální dokumenty pro 

provozovatele s cílem zvýšit povědomí o hiporehabilitaci, jejím správném a bezpečném 

provádění. Licence pro hiporehabilitační koně se stala vyhledávanou známkou kvality 

nejen u našich členů.  

ČHS a kvalita české hiporehabilitace jsou známy i v širém hiporehabilitačním 

světě - učíme kurzy v angličtině, vydali jsme odborné knihy, prezentovali na 

mezinárodních kongresech, koordinujeme 2 projekty ERASMUS+. Třešničkou na dortu 

byla velmi úspěšná zářijová Evropská konference o hiporehabilitaci. 

Organizace je finančně stabilní a má zdroje pro další rozvoj. Šli jsme s dobou, 

technologie jsou na naší straně, umíme je využívat – e-learning, účetní systémy, e-shop, 

komunikační a prezentační aplikace. 

Čas dozrál na předání žezla novým lidem, myšlenkám, postupům i přístupům. 

Přeji novému představenstvu v čele s Bc. Monikou Šťastnou Kohoutovou úspěšné 

pokračování. 

 

Věra Lantelme-Faisan, předsedkyně 2013-2021 

  

Monika Šťastná Kohoutová, nová předsedkyně ČHS  na koni Kenya a Věra Lantelme-Faisan na koni 

Besina. Obě klisny jsou ze střediska EPONA, z.s. 
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2 Hodnoty ČHS 

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.  

HTFE ve SPV a SDH Caballinus, z.s. 
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3 Struktura ČHS 

 Představenstvo ČHS  

Rok 2021 přinesl změnu v čele 

společnosti.  Do listopadu 2021 pracovalo 

představenstvo ve složení: 

 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  

 

Celkem se představenstvo sešlo 4x, schůze probíhaly jak v online formě 

prostřednictvím ZOOM, tak formou osobních setkání.  
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 Výroční členská schůze 

V říjnu 2021 ukončily činnost v představenstvu 

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS., Mgr. Jindra 

Vladyková a Mgr. Veronika Piačková. Svou kandidátku 

představily již v předstihu Bc. Monika Šťastná 

Kohoutová, DiS., Mgr. Michaela Mašková a Jana 

Krejčová. 

Volby do nového představenstva se uskutečnily 

na Výroční členské schůzi dne 20. 11. 2021, která se 

konala v prostorách ČZU v Praze. Vzhledem k 

aktuálním opatřením, spojeným s nemocí Covid-19, se 

řada členů omluvila a zaslala plné moci k zastupování. 

Díky tomu byla výroční členská schůze 

usnášeníschopná. Na programu byly volby do 

představenstva a dlouze jsme diskutovali na téma „Kam kráčíš, ČHS?“. 

Do nového představenstva byly zvoleny: 

 Bc. Monika Šťastná Kohoutová, DiS. - předsedkyně, statutární zástupkyně 

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

koordinátorka sekce Vzdělávání  

 Mgr. Michaela Mašková - koordinátorka sekce Hiporehabilitace v 

pedagogické a sociální praxi - HPSP  

 Kamila Petrová - koordinátorka sekce Terapeutické využití koní - TVK  

 Jana Krejčová - koordinátorka sekce Hipoterapie v psychiatrii a psychologii 

– HTP 
   

Revizní komise pracuje ve složení: 

 Bc. Markéta Bílková – předsedkyně revizní komise 

 Jolana Štěpánková 

 Darja Hrůzková 
 

Členové vedení ČHS: 

 Asistentka - Bc. Lucie Pelikovská 

 Koordinátorka odborné sekce Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii 

(HTFE) - Bc. Anna Radová 

 Koordinátorka kurzů a komunikace se zahraničím - Ing. Věra Lantelme-

Faisan, DiS. 

 Koordinátorka odborné sekce Paravoltiže - Mgr. Jana Tomišková 

 Fundraiserka – Bc. Denisa Rosová 
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Další spolupracovníci  

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

Králové  

 Správa webových stránek a e-learingové platformy – Ing. Věra Lantelme-

Faisan 

 Grafické práce - Tomáš Koblížek 

 

4 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, jejich rodinní příslušníci a 

další příznivci.  

V roce 2021 měla ČHS 92 individuálních členů a 63 právnických osob – 

organizací.  
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 Kategorizace členských středisek   

Od roku 2013, právnické osoby – střediska mají možnost zvolit si formu členství 

– tzv. status, podle něj se pak odvíjí výše členského poplatku. V nabídce jsou 4 statusy. 

Středisko požádá o udělení statusu na základě splnění náročných podmínek a to z 

hlediska zázemí, připravenosti koní a vzdělání pracovníků – specialistů. Status je dobrou 

vizitkou poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění 

kvalitní a odborné hiporehabilitace. Podle uděleného statusu se odvíjí mediální 

propagace střediska. 

 

 Status Středisko praktické výuky ČHS 

Střediska praktické výuky (dále jen SPV) jsou členská střediska ČHS, která 

splňují nároky na zajištění a provádění odborných praxí ve všech oborech 

hiporehabilitace včetně přípravy koní, a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků 

a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována k odborným praxím v rámci 

vzdělávacího systému ČHS, ostatních vzdělávacích institucí a také jako střediska 

kvalitní hiporehabilitační praxe. V roce 2021 to byla: 

 Caballinus, z.s. – Praha - SPV pro HTFE a HTFE v RP 

 Epona, z.s. - Jihomoravský kraj - SPV pro HTFE, Paravoltiž a přípravu koní 

pro hiporehabilitaci   
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 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk - Pardubický 

kraj - SPV pro HTFE a HTFE v RP 

 Hiporehabilitace Jupiter, z.s. - Středočeský kraj - SPV pro HPSP 

 Jezdecký klub Briliant-Petrovice, z.s. - Královéhradecký kraj – SPV pro 

HPSP 

 Horticon, z.s. - Kraj Vysočina - SPV pro HPSP 

 Koníček, o.p.s. - Jihočeský kraj - SPV pro HPSP 

 Majoránek, z.s. - Jihočeský kraj - SPV pro HTFE a HTFE v RP 

 Hipocentrum při PN Kosmonosy - Středočeský kraj - SPV pro HTP a 

přípravu koní pro hiporehabilitaci  

 Ryzáček, z.s. - Olomoucký kraj - SPV pro HTFE a HTP a přípravu koní pro 

hiporehabilitaci   

 Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z.s. – Praha – SPV pro 

HTFE a přípravu koní pro hiporehabilitaci  

 Vladykův dvůr, z.s. - Jihočeský kraj - SPV pro HPSP a přípravu koní pro 

hiporehabilitaci   

 Zookoutek Psychiatrická nemocnice Jihlava - Kraj Vysočina - SPV pro 

HPSP a přípravu koní pro hiporehabilitaci  
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 Status Středisko doporučené hiporehabilitace 

Střediska doporučené hiporehabilitace (dále jen SDH) jsou členská střediska 

ČHS, která 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. Získání statusu SDH splněním stanovených podmínek 

je zcela dobrovolný proces členských středisek. Jsou jimi: 

 APOLENKA, z.s. - Pardubický kraj – SDH pro HTFE a HTFE v RP 

 Bednářová Smíšková Jitka - Jihomoravský kraj - SDH pro HPSP a 

paradrezuru 

 Bonanza Vendolí, z. ú. - Pardubický kraj – SDH pro HPSP 

 Caballinus, z.s. - Kraj Praha - SDH pro HTFE, HTFE v RP a HPSP 

 Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch - Západočeský 

kraj - SDH pro HTFE 

 Centrum Kociánka - Jihomoravský kraj - SDH pro HTFE 

 CENTRUM PEPÍNO V PYRAMIDĚ, z. s. - Jihočeský kraj – SDH pro 

HPSP 

 Epona, z.s. - Jihomoravský kraj – SDH pro HTFE, HPSP, Paravoltiž  

 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže – Košumberk - 

Pardubický kraj - SDH pro HTFE, HTFE v RP 

 Hipocentrum Psychiatrická nemocnice Kosmonosy - Středočeský kraj – 

SDH pro HTP  
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 Hiporehabilitace Jupiter, z.s. - Středočeský kraj - SDH pro HPSP a HTP 

 Honzíková Monika, Mgr. - Královéhradecký kraj - SDH pro HTP a HPSP 

 Horticon, z.s. - Kraj Vysočina - SDH pro HPSP 

 Jezdecký klub Sviadnov, z.s. - Moravskoslezský kraj - SDH pro HTFE a 

paradrezuru 

 Jezdecký klub Briliant – Petrovice, z.s. - SDH pro HPSP 

 Koníček, o.p.s. - Jihočeský kraj - SDH pro HPSP 

 Kamenitý vrch, z.s. - Praha – západ - SDH pro HPSP a HTP 

 Majoránek, z.s. - Jihočeský kraj - SDH pro HTFE, HTFE v RP a HPSP 

 Rekoma s.r.o - Ústecký kraj – SDH pro HTFE 

 Ranč Hippos, z.s. - Kraj Praha - SDH pro HTFE 

 Ryzáček, z.s. - Olomoucký kraj - SDH pro HTFE, HTP 

 Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z.s. - Kraj Praha - SDH pro 

HTFE 

 Stáj Rozárka, z.s. - Středočeský kraj – SDH pro paradrezuru 

 Vladykův dvůr, z.s. - Jihočeský kraj - SDH pro HPSP 

 Jurášek Tauferova SOŠ škola veterinární Kroměříž - Zlínský kraj - SDH pro 

HPSP 

 Vitality Slezsko, s.r.o. - Moravskoslezský kraj - SDH pro HTFE 

 Zookoutek Psychiatrická nemocnice Jihlava - kraj Vysočina - SDH pro 

HPSP 

 

   Střediska ČHS podle umístění v krajích 
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 Skladba středisek podle kategorie 

 

 Střediska praktické výuky podle zaměření 

 

 

5 Členství v HETI  

ČHS je členem mezinárodní hiporehabilitační organizace Federation of Horses 

in Education and Therapy International (HETI). Předsedkyně Věra Lantelme-Faisan 

byla vybrána jako jedna z 

5 nových členů, celkem 

se hlásilo 20 kandidátů a 

zahájila svou činnost 

v HETI v červnu 2021. Je 

první českou zástupkyní v 

historii ČHS. 
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6 Evropská konference o hiporehabilitaci  

Největší událostí roku 2021 byla realizace Evropské konference o 

hiporehabilitaci, která se konala ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v 

termínu 10. - 11. 9. 2021 v Praze. Tato akce byla největší akcí v historii ČHS v počtu 

účastníků (celkem 380) a v počtu zahraničních návštěvníků (z 34 zemí!). Vzhledem k 

situaci ohledně opatření spojených s pandemií Covid-19 byla konference koncipována 

jako „hybridní“, s možností účasti prezenční formou nebo online se simultánním 

překladem z a do angličtiny. V Praze se sešlo 203 účastníků z České republiky a 46 ze 

zahraničí, online možnosti využilo 30 účastníků z České republiky a 101 ze zahraničí. 

Páteční teoretické bloky proběhly v prostorách ČZU v Praze. Po úvodních přednáškách 

se program samotné konference rozdělil na dvě paralelně probíhající linie – jedna 

zaměřená na novinky z hipoterapie, druhá na hipologii pro HR. V linii určené především 

pro terapeuty zazněly teoretické informace z aktuálních výzkumů a studií a o přínosech 

pro rozvoj HR. V druhé linii pro hipologické pracovníky měli účastníci příležitost 

seznámit se s využitím nových metod práce s koněm, zejména z oblasti využití 

etologických principů. Přednášející byli z akademického hiporehabilitačního světa, 

včetně viceprezidentky HETI. Zastoupeni byli i reprezentanti ČHS. Celkem zaznělo 29 

příspěvků. Druhý den byl věnován praktickým ukázkám. Sobotní workshop se 

uskutečnil v Jezdeckém centru Královický dvůr u Slaného.  Workshop byl zahájen 

slavnostním nástupem a představením koní ze středisek ČHS. Účastníci měli dále 

možnost shlédnout praktické ukázky výcviku a přípravy koní, ukázky dobré praxe - 

ukázky terapeutických lekcí s rozdílnými skupinami klientů HR. Celkem se jednalo o 9 

ukázek. 

Konference měla výborné ohlasy od účastníků z hlediska vysoké kvality 

příspěvků a organizace.  Oceněn byl také dostatek času na navázání kontaktů a sdílení. 

Konference se konala za přispění partnerů a sponzorů. Největším finančním 

přínosem byl projekt ERASMUS+ 2018-1-CZ01-KA 204_048149, který umožnil 

udržet účastnický poplatek na velmi nízké ceně. Dále hlavním partnerem byla Fakulta 

FAPPZ při ČZU, jejíž děkanka zajistila zázemí v nádherné aule a také kompletní IT 

zázemí pro hybridní formu konference. 
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7 Patroni 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 

přidali 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 Révai 

„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 
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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...“ 

8 Veřejná sbírka  

V rámci veřejné sbírky přispěvatelé zaslali 

na transparentní účet 2101536962/ 2010 částku 58 

333 Kč. Na základě žádostí středisek o podporu tak 

mohla v roce 2021 ČHS podpořit 6 organizací 

celkovou částkou 80 000 Kč. Jednalo se o střediska 

Veselý palouček, z.s., JK Briliant Petrovice, z.s., 

Jitřenka, z.s., Caballinus, z.s., Ryzáček, z.s. a 

Epona, z.s.  

 

9 PostCovid program 

Vedle aktivit naplňujících poslání ČHS se činnost představenstva zaměřila na 

pomoc střediskům ČHS v rámci PostCovid programu. V rámci tohoto programu bylo 

vytvořeno několik metodik pro využití hiporehabilitace u dětských i dospělých pacientů 

trpících dlouhodobými následky po prodělané infekci COVID-19. Více informací je na 

webových stránkách: https://hiporehabilitace-cr.com/post-covid-program/. 

 

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101536962
https://hiporehabilitace-cr.com/post-covid-program/
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10 Vzdělávání v rámci ČHS 

Vzdělávání odborníků i laiků je 

věnována velká pozornost. Do průběhu 

vzdělávacích aktivit 2020/2021 zasáhla 

opatření kvůli šířící se nákaze nemoci 

covid-19, termín zkoušek se posouval až 

na 6/2021 a 8/2021, kdy proběhly 

zkoušky kurzu 2019/2020. 

Vzdělávací aktivity jsou určeny 

jak pro odborníky specialisty, tak nově i 

pro laiky v pomáhajících profesích. 

Kurzy jsou vedeny jako kombinované, 

tzn. teoretická příprava formou e-

learningu, praktické formou teoreticko-praktických bloků (TPB). 

Základní kurzy jsou určeny 

pro zájemce, kteří se chtějí věnovat 

některému oboru HR, podmínkou 

zařazení do kurzu je vzdělání v daném 

oboru. Kurzy jsou přístupné i 

zahraničním kolegům s odpovídajícím 

vzděláním uznaným v ČR - např. ze 

Slovenska. 

Nadstavbové kurzy jako Kurz 

HTFE v RP v češtině a Kurzy HTFE a 

HTFE v rané péči vedeny i 

v angličtině jsou v kompetenci sekce 

HTFE. 

Kurz HTFE zahájilo 11 účastnic, 

teoreticko-praktické bloky probíhaly v SPV 

Epona, z.s. a Caballinus, z.s. Závěrečné 

zkoušky kurzu HTFE proběhly 16. - 17. 10. 

2021v Eponě. V řádném termínu dokončilo 

7 účastnic. 

Kurz HPSP zahájilo celkem 24 

účastnic. V kurz HPSP došlo ke změně v 

Závěrečné zkoušky kurzů HTFE a HTP v Epona, z.s. Brno 

Závěrečná jezdecká zkouška kurzů HTFE a HTP v Epona, z.s. Brno 
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náplni kurzu HPSP zavedením 3. TPB. 

Obecná hiporehabilitace v SPV Ryzáček, z.s. 

a Specifika práce s koněm v HPSP a principy 

HPSP v SPV Vladykův dvůr, z.s.  byly 

doplněny ukázkami práce s klienty/uživateli 

HPSP a sociální práce v SPV JK Briliant, z.s. 

Závěrečné zkoušky kurzu HPSP proběhly ve 

dnech 28. - 30. 10. 2021 ve Vladykově dvoře, 

certifikát získalo 20 účastnic. 

Kurz HTP nebyl pro malý počet 

zájemců otevřen, ale 3 účastnice z 

dřívějších i současných kurzů HPSP 

dostaly možnost si doplnit vzdělání o 

specializaci v HTP a složit závěreční 

zkoušky. Tuto možnost využily 2 účastnice 

a kurz dokončily v řádném termínu. 

Kurz Asistent 

v hiporehabilitaci  - novinkou je kurz 

věnovaný asistentům v hiporehabilitaci, 

který je realizován v SPV Ryzáček, z.s.  

V roce 2021 se uskutečnily 3 kurzy. 

V roce 2021 se uskutečnily i 2 

workshopy  a to Akademie zapřahání 

ve spolupráci s Centrem slezského 

norika. Workshop byl věnován přípravě 

mladého koně, organizátorkou byla 

Vanda Casková, lektorkou Jindřiška 

Svobodová. Druhý workshop, 

Sebezkušenost s koněm 

organizovala Xenia Svobodová a 

Jindra Vladyková ve Vladykově 

dvoře, z.s. 

V dubnu byl otevřen kurz 

HTFE v rané péči pro 8 

fyzioterapeutek.  

Závěrečné zkoušky kurzu HPSP ve Vladykově dvoře, z.s. 

Kurz HTFE v RP – Caballinus, z.s. Praha. 

Akademie zapřahání 
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Kurz Finančního řízení pro střediska ČHS - v únoru 2021 se uskutečnil on-

line seminář pro zájemce z řad středisek ČHS. V této oblasti vidíme velké rezervy a 

možnosti vzdělávání a rádi bychom pokračovali. 

 

  Projekt MŠMT  

OP VVV - Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů    

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320  

 

Aktivity projektu se týkají neformálního vzdělávání pracovníků ve střediscích 

ČHS - účast na akreditovaných kurzech, podporovány jsou aktivity jako sdílení dobré 

praxe v hostitelských organizacích, tandemové vzdělávání, mentoring, kluby 

praktických dovedností, projektové dny.  

Každá aktivita má 

přesně definované 

podmínky, které určují jak 

časovou náročnost, tak i 

počet účastníků akce. Např. 

Sdílení zkušeností 

představuje 2 návštěvy ve 

vybraném středisku, 

tandemové vzdělávání je 

určeno pro 2 pracovníky 

organizace, v klubech se 

účastní minimálně 6 dětí a projektového dne 10 dětí. O realizaci aktivity se vedou 

záznamy, kde je popsán účel, cíl, průběh, reflexe a přikládají se fotografie. Záznam se 

odešle administrativnímu týmu ČHS, kde prochází obsahovou a formální kontrolou. 

Každé 4 měsíce jsou záznamy odeslány ke kontrole na MŠMT. 

Projektu se účastní střediska ČHS – Epona, z.s. se spolky PonyPro, z.s. a JK 

Brilliant Petrovice, z.s., Hiporehabilitace Jupiter, z.s., JK Počin, z.s., JK Sviadnov, z.s., 

Koňský dvorec Chmelištná, z.s., Kozodoj, z.s. a Vladykův dvůr, z.s. Novými partnery 

se staly od r. 2021 Horticon, z.s. a Bonanza Vendolí, z.s. 
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Realizace projektu byla 

ovlivněna mimořádnými 

opatřeními spojenými s pandemií 

Covid-19, ale díky nadšení a snaze 

se podařilo udržení provozu 

pomocí získání souhlasu hygieny, 

řádným dodržováním 

hygienických pravidel apod.  

Jak se nám daří? Na konci 

roku 2021 projekt má za sebou 56 

% času. Z celkem 962 aktivit je 

splněných 550, tj. 57 %. 

 

  Programy Erasmus+  

V roce 2018 jsme získali grant Erasmus+ KA2 - Projekty strategických 

partnerství v oblasti vzdělávání dospělých  2018-1-CZ01-KA 204_048149 Inovace 

vzdělávání v hipoterapii - rozšíření 

kompetencí lektorů. Grant byl ve výši 87 904 

EUR, partnery ČHS byli Nevsehir Haci 

Bektas Veli University z Turecka a bulharská 

Therapy Association. Projekt byl zahájen 1. 

9. 2018 na 24 měsíců a předpokládané 

ukončení  bylo k 31. 8. 2020.  

Projekt ovlivnila mimořádná opatření spojená s pandemií Covid-19, proto jsme 

požádali o prodloužení projektu do 28. 2. 2021. Poslední projektové setkání se 

uskutečnilo 18. - 21. 1. 2021 v Praze. Následně byl projekt řádně uzavřen a úspěšně 

administrován Domem zahraniční spolupráce.  

Jaký byl přínos projektu 

Erasmus+? Bulharský tým stál u 

zrodu bulharské hiporehabilitační 

asociace - Bulgarian Equine 

Therapy Association, turecký 

partner získal podporu University, 

otevřel jezdecké centrum a zahájil 

výuku pro asistenty 

hiporehabilitace. Pro tým ČHS 

bylo přínosné ujednotit si pohled na potřeby a nároky jednotlivých oborů 

   Projekt byl představen během Evropské konferenci o hiporehabilitaci 

v Praze 10. 9. 2021. 



Výroční zpráva za rok 2021 

Česká hiporehabilitační společnost, z.s               19 

hiporehabilitace, v praxi si ověřit nové 

metodické postupy. Změny se týkaly 

především organizace výukových 

programů a zavedení e-learningu do 

výuky v kurzech ČHS a aktualizace 

terminologie. Velkou výzvou pro 

většinu členek českého týmu byla 

prezentace v cizím jazyce. 

V prosinci byl projekt 

nominován na udělení Ceny DZS jako kvalitní a inspirativní počin. Do nejužšího výběru 

postoupilo celkem šest projektů, všechny budou uvedeny v publikaci CENY DZS 2021. 

Z důvodu epidemiologické situace, se 

vyhlášení cen odložilo na jaro 2022. 

V roce 2020 získala ČHS grant 

v rámci projektu Erasmus+ Vzdělávání 

dospělých 2020-1-CZ01-KA204-

078277. Tento projekt je věnován 

vzdělávání specialistů pro přípravu koní 

pro hiporehabilitaci, byl schválen v částce 

191 492,00 EUR a trvá po dobu 36 měsíců od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023. Projekt je 

zaměřen na přípravu lektorů pracujících s koňmi, v projektu je zapojeno 6 partnerských 

zemí - Litva, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Turecko a Česká republika. 

Cílem je vytvořit obecně uznávanou a platnou metodiku pro přípravu 

hiporehabilitačních koní a pony včetně zkoušek na mezinárodní úrovni ve spolupráci 

s HETI. 
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Seznámení týmů proběhlo 

online. V květnu 2021  se 

uskutečnilo první setkání v Gironě 

ve Španělsku a druhé v září 2021 

v Praze. Aktivity projektu byly 

představeny na mezinárodní 

konferenci v Praze společným 

týmem projektu. 

Oba projekty byly také 

prezentovány formou posteru na 

mezinárodním Kongresu HETI 2021 

v Soulu, Jižní Korea a na Evropské 

konferenci o hiporehabilitaci 2021. 

11 Odborné sekce  

 HPSP 

Vedoucí sekce 

Hiporehabilitace v pedagogické a 

sociální praxi (HPSP) je Mgr. 

Michaela Mašková. Sekce je aktivní, 

zaměřuje se na přípravu metodiky 

HPSP a na úpravu standardů HPSP, 

spolupracuje se sekcí Vzdělávání na 

realizaci vzdělávacích aktivit. 

 HTP 

Ve dnech 4. - 6. 6. 2021 proběhl workshop a kurz Hipoterapie v psychiatrii a 

psychologii (HTP). Akce se konala v Hipocentru Psychiatrické nemocnice Kosmonosy 

a celkem se jí účastnilo 13 

žen, z toho 3 studentky kurzu 

HTP. Akcí svou odborností a 

přehledem v dané 

problematice provedla PhDr. 

Petra Černá Rynešová, 

koňskou stránku akce 

zajišťovala Kamila Petrová. 

Celé tři dny byly nabité 

informacemi o propojení a 
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využití koní v práci s pacienty s duševním onemocněním, o různých technikách a 

metodách, které se při této práci dají využít. 

Účastnice 

akce si vyzkoušely 

vedení terapeutické 

skupiny a prošly 

sebezkušeností při 

práci s koněm pod 

laskavým a 

zkušeným dohledem 

lektorek. 

V roce 2021 

mohly absolvovat  

zkoušku pro HTP 

účastnice kurzů 

HPSP, které současně splňovaly podmínky vzdělání pro HTP.  Kurz dokončily 2 

účastnice, závěrečné zkoušky se konaly v Eponě, z.s. spolu s účastnicemi kurzu HTFE.  

Koordinaci sekce od listopadu převzala Jana Krejčová. 

 HTFE 

Sekce Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) pracuje pod vedením Bc. 

Anny Radové. Do činnosti sekce spadala organizace nástavbového Kurzu HTFE v rané 

péči, kterého se zúčastnilo 8 účastnic, 

absolventek základního kurzu HTFE.  Teorie 

probíhala ve formě e-learningu, v dubnu 2021 

se konala praktická část v SPV Caballinus, z.s. 

11.3.1 Kurz Equine Facilitated Therapy 

Basic  

V roce 2020 proběhl e-learning pro kurz 

Equine Facilitated Therapy Basic pro 6 

zahraničních účastníků. Praktická část, 

původně zrušena pro Covid-19, proběhla v 

dubnu 2021 formou on-line workshopu (2 dny), 

s následnou individuální online konzultací a 

nabídkou 2 dnů praxe v Caballinu, z.s.  

V listopadu Věra Lantelme odletěla na 2 

denní obhlídku jezdeckého areálu v  Ankaře 

Kurz HTP - praktická část v PN Kosmonosy (předchozí stránka) a foto ze závěrečné zkoušky 

v Eponě, z.s. 
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v Turecku, kde v lednu 2022 proběhne kurz pro 12 terapeutů. Druhou lektorkou bude 

Anna Radová.  

Sekce byla aktivní i v rámci Evropské konference o hiporehabilitaci. Zástupkyně 

předvedly praktickou ukázku a dále představily principy HTFE v rané péči na posteru. 

11.3.2 European Equine Facilitated Therapy Network – EEFTN 

Network založila v dubnu 2019 

předsedkyně Věra Lantelme. Network se 

stále rozrůstá, aktuálně má 60 členů z 20 

zemí.  Skupina se setkává pravidelně 4krát 

ročně přes ZOOM. Letos došlo také na 

osobní setkání po Evropské konferenci 

v konferenčním sále ČZU. Členkami jsou 

Věra Lantelme a Anna Radová za 

fyzioterapii, Hana Bednáříková za výzkum, 

Jana Krejčová a Xenie Svobodová za 

psychoterapii a Viola Jónová za logopedii. 

Prezentace činnosti Networku proběhla 

formou posteru a přednášky během 

Evropské konference o hiporehabilitaci 

v Praze. Dále na mezinárodním Kongresu 

HETI 2021 v Soulu prostřednictvím online 

prezentace a diskuzí s účastníky a na 

posteru. 

 TVK  

Sekce TVK (Terapeutické využití koní) má na starosti zejména Specializační 

zkoušky (SZ) pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace (licenci), které ČHS začala 

provádět jako první organizace na 

světě. Od roku 2011 umožňuje získání 

licence pro koně a pony zařazené do 

hiporehabilitace. Smyslem SZ je 

prověřit, zda vlastnosti a získané 

dovednosti koně a/nebo ponyho 

vyhovují potřebám hiporehabilitace a 

potvrdit vhodnost koně pro jeho 

využití v hiporehabilitaci. Kůň může 

skládat SZ pro určitý obor 
Stáj NaPoli, z.s. Kšely 
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hiporehabilitace, na který je připravován/ve kterém pracuje. SZ probíhá v místě 

určeném žadatelem, kůň tak skládá zkoušku v prostředí, které dobře zná. 

V roce 2021 skládalo specializační zkoušku 44 koní z 18 hiporehabilitačních 

pracovišť, která se věnují hiporehabilitaci, a to jak v oboru HTFE, tak HPSP a HTP a 

kontaktní terapie. 

Dále bylo přezkoušeno 

16 koní, kteří již licenci mají 

udělenou, 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. 

V roce 2021 pracovaly 

komisařky v tomto složení 

Kamila Petrová, Marie 

Dvořáčková, Vanda Casková, 

Pavlína Štyndlová, Markéta 

Píšová, Dana Vobecká, Alena 

Fritscherová, Darja Hrůzková a 

Edita Bližňáková. 

Za deset let bylo odzkoušeno 

celkem 313 zvířat. K 13. 11. jich 

aktivně v hiporehabilitaci  pracovalo 272. Nejčastějším důvodem ukončení aktivity 

v provozu je stáří koně, v několika případech změna majitele, protože licence je vázána 

na provozovatele koně. 

159; 51%
61; 19%

93; 30%

Počet koní podle původu k 13.11. 
2021
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 Parajezdectví 2021 

Parajezdecké soutěže oficiálně pořádá Česká jezdecká federace od 2006, ČHS se 

podílí především na organizaci paravoltiže. 

11.5.1 Paradrezura  

jako disciplína parajezdectví se řídí obecnými principy klasické drezury, tedy 

jezdec s koněm se pohybují ve vytyčeném obdélníku (20 x 40 nebo 20 x 60 metrů), ve 

kterém předvádějí předepsanou úlohu. Jezdci jsou rozdělení do skupin, tzv. gradů. 

V současnosti se klasifikaci věnuje naše jediná mezinárodní klasifikátorka handicapu 

pro jezdectví v ČR, MUDr. Jana Kulichová, dále je registrováno 5 národních 

klasifikátorů. 

Sezóna 2021 byla velmi poznamenaná opatřeními proti Covidu-19 a problémy 

spojenými s opatřeními proti herpes virové nákaze koní. Zejména jarní závody byly 

zrušeny či přesunuty, závodilo jen velmi málo jezdců. Prvním závodem bylo až 

Mistrovství ČR v drezuře a paradrezuře 11. - 15. 8. 2021 ve Zduchovicích, kde se 

zúčastnili 3 zařazení jezdci Vladimír Votřel (I grade), Jiří Giogas a Jan Rous (IV grade) 

a 3 jezdci nejezdící ve své klasifikační skupině - Dana Kiliánová, Jarmila Plháková, 

Kristýna Rudolfová. Jako velmi pozitivní hodnotíme realizaci 1. Oblastní mistrovství 

ČJF v paradrezuře a to ve Středočeském kraji, který zorganizoval JK Šerm Lochovice. 

11.5.2 Paravoltiž  

Paravoltižní sezonu ovlivnil dopad opatření spojených s karanténou Covid-19, 

došlo k omezení nebo rušení tréninků po celou 

zimní přípravu a jarní sezonu. Po rozvolnění 

opatření jsme pozorovali problémy cvičenců 

vyplývající z dlouhé pauzy. V podstatě většina 

oddílů hlásila, že „začínáme znovu“. Do průběhu 

sezóny zasáhla vedle karanténních opatření 

cvičenců i opatření proti herpes virové nákaze 

koní, docházelo k rušení závodů nebo omezení na 

účastníky jedné oblasti. Tato opatření ovlivnila 

výsledky poháru ČHS. 

V roce 2021 došlo ke generační výměně 

cvičenců, činnost ukončila řada zkušených 

cvičenců a jeden oddíl JK Počin Praha. Na druhou 

stranu velmi pozitivně hodnotíme zvýšený počet 

nových cvičících jednotlivců a především skupin. 
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Spolupráce s oddíly „zdravé“ 

voltiže obohacuje paravoltižní 

cvičence, zvýšila se i obtížnost 

sestav ve všech kategoriích, 

přináší do závodů nové nápady, 

jako sestavy s příběhem, 

zajímavé trikoty na volné sestavy 

apod. Kategorie se rozdělují 

podle stupně postižení na MP 2 

(mentální postižení 2), MP 1 

(mentální postižení 1), TP 2 

(tělesné postižení 2), TP 1 (tělesné postižení 1), LPT (lehké postižení tělesné), LPP 

(lehké postižení psychické) a ZO (zdravotní oslabení). Přibývá cvičenců především 

s mentálním postižením, pro které je paravoltiž velmi vhodným sportem. 

Počet oddílů je v současnosti 9 z toho 8 jsou členy ČHS, jedná se o TJ Orion 

Praha, JK Počin Praha, JK FANY Hostěnice, Epona Brno, Voltiž Duha, JK Voltiž 

Trojan, JK Briliant Petrovice. TJJ LUCKY Drásov a Stáj Bonanza Trojanovice. 

Již 23. šampionát v paravoltiži se konal v Brně 2. - 3. 10. 2021, pořadatelem 

byl JK FANY Hostěnice.  

Zaznamenali jsme 66 startů, zacvičilo 45 cvičenců z 9 klubů a v neděli 3. 10. 

2021 proběhl přímý přenos na EquiTV. 

Mistrovské tituly získali zástupci z 6 oddílů. Mezi jednotlivci získali titul: 

ZO  - Markéta Horníková – Bonanza Trojanovice 

LPP – Hana Šimečková – TJJ LUCKY Drásov 

LPT – Klára Mikesková – Bonanza Trojanovice 

MP1 – Zuzana Filoušová – TJ Fany Hostěnice 

MP2 – Anna Rotscheinová – Epona Brno 

TP1 – Barbora Ševčíková – JK Voltiž Trojan 

TP2 – Pavle Tetaurová – TJ Orion Praha 

Dvojice - Barbora Ševčíková s Vanesa Forwarczná – JK Voltiž Trojan  

Skupiny - TJJ Lucky Drásov – Hana Šimečková, Marcela Mikelová, Michal 

Sperát, Lucie Putnová 

I v roce 2021 bodovali cvičenci v soutěži O pohár ČHS 2021, který sledoval 

průběh celé sezony 2021. Výsledky jednotlivců: 

1. Hana Šimečková – TJJ Lucky Drásov 

2. Pavla Tetaurová – TJ Orion Praha 

3. Marcela Mikelová – TJJ Lucky Drásov 

4. Vanesa Folwarczná – JK Voltiž Trojan 

5. Michal Jančík – JK Fany Hostěnice 
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6. Štěpán Balvín – JK Voltiž Trojan  

7. Tereza Huynhová – Epona Brno 

8. Josef Kočí – TJ Orion Praha 

9. Božena Habartová – JK AMBRA 

10. Anna Rotscheinová – Epona Brno 

Top 5 oddílů 

1. JK Voltiž Trojan 

2. JO TJ Orion Paha 

3. Stáj Bonanza Trojanovice 

4. JK Fany Hostěnice 

5. Epona Brno 

Prezentace paravoltiže 2021 

Vedle sportovních akcí se cvičenci 

paravoltiže předvedli během meetingu 

projektu Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA204-

078277 a velmi úspěšné bylo jejich 

vystoupení v rámci Evropské konference o 

hiporehabilitaci, kdy na zahajovacím ceremoniálu na barelu zacvičili cvičenci TJ Orion 

Praha a v rámci workshopu zaujala ukázka vystoupení Sněhurka a 7 trpaslíků, kde na 

koni Besina z Epony, z.s. cvičili zástupci oddílů z celé republiky. 

 

12 Metodická podpora členům ČHS 

Cílem metodické podpory - supervize je zvýšit profesionalitu hiporehabilitačních 

středisek, zvýšit kvalitu, odbornost a bezpečnost prováděné hiporehabilitace, zefektivnit 

procesy související s hiporehabilitací (financování, administrativa, propagace, věcné a 

technické vybavení, organizace času, aj.), vyzdvihnout kompetence hiporehabilitačního 

týmu, pomoci stabilizovat tým a působit v prevenci profesního vyhoření, upozornit na 

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

profesionálnímu růstu.  

O metodickou podporu ve formě osobní konzultace může žádat jakékoliv 

hiporehabilitační středisko. SDH a SPV se hlásí o 2 metodické návštěvy během 5letého 

období v rámci udělování 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. 
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V letech 2017 - 2021 se uskutečnilo celkem 24 metodických setkání ve 

střediscích ČHS. 

  

13 Fundraising 

Rok 2021 se nesl v duchu pokračující situace ohledně Covid-19. Bylo poměrně 

dost složité navázat komunikaci s možnými donory ČHS, ale i mezinárodní konference. 

Ti, kteří podporu přislíbili, tak se nakonec vzhledem k nejisté době omluvili, že nás 

podpořit nemohou. Byla oslovena řada firem, ale situace, která neustále panuje ve 

společnosti, vytváří určité penzum nejistot, na které firmy reagují tak, že jsou velmi 

opatrné z hlediska jakékoliv finanční podpory. Podařilo se naopak získat podporu od 

řady jednotlivců. 
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14 Putovní pohár ČHS 

Od r. 2009 je udělován Putovní pohár ČHS jako poděkování a ocenění práce 

členům společnosti, kteří pro hiporehabilitaci a společnost pracují s velkým nasazením. 

V roce 2021 získala ocenění jedna ze zakladatelek ČHS, MUDr. Jana Kulichová. 

Původně se dostala k 

hipoterapii jako pediatr. V letech  

1991-1994, které byly 

rozhodující pro její zájem na poli 

aktivit zprostředkovaných 

koněm, pracovala na Klinice 

Fyzioterapie a Sportovního 

lékařství Fakultní nemocnice 

Motol. Z těchto let také pocházejí 

její vědecké práce zabývající se 

vlivem hipoterapie na držení těla 

a rovnováhu. Na dobrovolnické 

bázi pracuje od roku 1989 s 

handicapovanými,  původně v 

klubu Respin, později Kvítek v 

Ondřejově nedaleko Prahy. Patří 

k zakládajícím členům České 

hiporehabilitační společnosti od roku 1991 a v letech 1996-1998 byla její předsedkyní.  

Od 2. poloviny 90. let se zaměřuje na sportovní ježdění handicapovaných. Absolvovala 

společně s dalšími fyzioterapeutkami a lékaři školení zaměřené na klasifikování 

handicapů v jezdeckém sportu vedené  Dr. Chris Meaden v Praze v r. 2000 a od té doby 

se stala mezinárodní klasifikátorkou IPEC (International Paralympic Equestrian 

Committee), později FEI (Fédération Equestre Internationale) a od roku 2015 členem  

CWG (Classification Working Group). Profesionálně se zaměřuje především na obtížně 

klasifikovatelné jezdce, a ačkoliv se na tvorbě nového klasifikačního systému přímo 

nepodílí, vítá snahu o jeho vznik. Také je členem přípravného výboru usilujícího o 

návrat mentálně handicapovaných atletů do řad jezdců IPC/FEI. Je absolventkou 

postgraduálního kursu Terapeutického ježdění z fyzioterapeutického aspektu vedeného 

Susanne von Dietze – Pollak, Charlotte von Arbin a Margaretou Hakanson z  

Goteborgské  University ve Švédsku v letech 2005-2009, dále učí a vede předmět 

Hipoterapie pro studenty fyzioterapie na Lékařské  fakultě University Karlovy v Motole 

od roku 2000 dosud. 

Děkujeme za neustálou podporu hiporehabilitace a ČHS! 
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15 Prezentace 

 ČHS na mezinárodním Kongresu HETI 2021, Soul 

Mezinárodní kongres - 17th HETI International Congress se konal 7. - 10. 6. 2021 

v jihokorejském Soulu. Akce byla pořádána hybridní formou, převažovaly online 

prezentace, protože v té době z důvodu epidemiologické situace bylo vstoupení na 

území Jihokorejské republiky téměř nemožné. ČHS byla zastoupena formou online 

přednášky Analysis of The Therapy Equine Certification Program in The Czech 

Republic od autorek Casková Vladimíra, MSc, BS., Jiskrová Iva, Assoc. Prof., PhD. a 

získala 3. ocenění v hipologické kategorii. ČHS byla dále reprezentována několika 

postery. První byl od Mgr. Markéty Píšové, PhD. (grafomotorika), druhý představil 

ČHS, třetí ERASMUS+ projekty a čtvrtý ČHS PostCovid program. Věra Lantelme byla 

jednou z moderátorek Kongresu a také představila ČHS formou video prezentace. 
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 Kniha Historie hiporehabilitace a ČHS 

Kniha vznikla k 30. výročí založení České hiporehabilitační společnosti (ČHS) a 

provází 30ti lety historie ČHS a hiporehabilitace v ČR. Historie hiporehabilitace a ČHS 

je velmi bohatá. Je důležité znát kořeny, obdivovat nadšení, vědomosti a cíle, které měli 

její zakladatelé. Byli to vizionáři, vysoce vzdělaní lidé s velkou chutí pracovat pro vyšší 

princip, nezištně a se srdcem na dlani. Těmto průkopníkům hiporehabilitace u nás je 

věnována nemalá část 

knihy. V knize naleznete 

ohlédnutí o více než 30 let 

zpět, kdy vznikla 

myšlenka založení této 

organizace a události, 

které měly vliv na chod 

organizace. Nechybí ani 

přehled členských 

středisek ČHS a vize do 

budoucna. Kniha vyšla 

v nakladatelství Baron, 

ISBN: 978-80-88121-66-4. 
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 Prezentační materiály 

Pro reprezentační účely v rámci Evropské konference a projektů ERASMU jsme 

vyrobili trička, čelenky, propisky, hrníčky, tašky, bločky, letáky, bannery, postery, roll-

upy a kalendář. 

 

 Dny otevřených dveří  

Dny otevřených dveří ve střediscích 

doporučené hiporehabilitace a ve Střediscích 

praktické výuky probíhají od roku 2015. V roce 2021 

se uskutečnilo od března do července 2021 10 akcí. 

 Sociální sítě 

O svých aktivitách informujeme zájemce i na 

sociálních sítích. Např. na Facebooku nás sleduje 2440 

fanoušků, aktivní jsme i na Instagramu, Twitteru, 

Linked In a Youtube. 
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 Nová webová doména  

Pro zlepšení orientace na webových stránkách byla zakoupena nová doména 

www.chs-cr.com.  

ČHS se tedy dál prezentuje na webových stránkách: 

 www.hiporehabilitace-cr.com 

 www.kurzy-hiporehabilitace.com 

 www.kone-hiporehabilitace.com 

 www.educationinhippotherapy.com 

 Další média 

V roce 2021 vyšlo několik článků ohledně Evropské konference a informace o 

provozních komplikacích z důvodu epidemiologické situace na platformách 

Equichannel.cz, Lidovky.cz a IDNES.cz. 

 Síň slávy - Trochu jiní šampioni 2021 

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 

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 byli uvedeni do síně slávy na 

každoročním ceremoniálu na členské schůzi. 

V roce 2021 byli do Síně slávy uvedeni CYRIL ze Zookoutku při PN Jihlava a 

KEILY ze střediska Ryzáček, z.s. 

 Jejich medailonky najdete na  https://kone-hiporehabilitace.com/trochu-jini-

sampioni. 

Cyril     Keily 

http://www.chs-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://kone-hiporehabilitace.com/trochu-jini-sampioni
https://kone-hiporehabilitace.com/trochu-jini-sampioni
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16          Zpráva o hospodaření ČHS 2021 

Účetnictví smluvně zpracovává profesionální účetní firma EKK Servis, s.r.o. z 

Hradce Králové, podklady pro účetnictví zpracovávají statutární zástupkyně. ČHS v 

současnosti téměř nevede přímé platby - vzhledem k možnému zavádění EET jdou již 

téměř všechny platby ČHS přes e-shop formou fakturací. S aktivní činností ČHS 

narostla také administrativa, což představenstvo vyřešilo vytvořením pozice asistentky 

účetní na DPP. Od ledna 2021 zaměstnává ČHS jako asistentku účetní Lucii 

Pelikovskou. Informace jsou v přiložených dokumentech – rozvaha a výsledovka. 
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Vypracovaly Věra Lantelme-Faisan a Vladimíra Casková, 29. 6. 2022 



Výroční zpráva za rok 2021 

Česká hiporehabilitační společnost, z.s               37 

 

 

 

 

 

 

 

Zemědělská 1, 613 00 Brno                 

Datum vzniku: 28. srpen 1991        

Spisová značka L 1226 vedená  

u Krajského soudu v Brně                            

IČ: 15054411                                    

Datová schránka: f2qg62d      

http://hiporehabilitace-cr.com 

Email: info@hiporehabilitace-cr.com 

Č. ú: 2400489940/2010 

http://hiporehabilitace-cr.com/
mailto:info@hiporehabilitace-cr.com

	uvodní stranka
	2022-ČHS výroční zpráva.pdf

