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Většina dětí se zdravotním znevýhodněním či postižením zná bohužel až
příliš důvěrně,,prostředí bílých plášťů", už však ne tolik příjemné procedury
související s rehabilitací' Přesto existuje metoda, u které se děti nebudou
vzpouzet, která je zaujme a posune je v jejich virvoji či v boji s postižením
vpřed' o využití animoterapie, jejích přínosech například pro děti s DNIO,
pervazivními vývojovými poruchami, jako je autismus či Aspergerův

\./

syndrom, jsem hovořila

ffi" ,s gr. Kateřina Čapková pracuje mimo jiné v občan_

H 
il iu j ském sdružení C. H' Mirákl, o, p. s', které se snaži

] '" '' zkvalitňovat životy rodin s postiženými dětmi
pomocí metod, 1ako je hiporehabiIitace, canisterapie,
muzikoterapie aj. Toto sdružení nabízíi speciá|ní program
pro školky a školy.

Ni ; rnreir*vých strá n kác rr www,chrnirakl'cz n a h ízíit:
irtŮqlani ;rrn šk*ly ; šl<*!kii. -ia tento nrŮgieíi!
*Í:způsohen i prcr eiěii se :peciáinírrti vzdělái'arírli
;_rniřel':ami? í* je jthr: t"ílei"n7 i\ení prr_: zrrířaÍa
prn bl énr e nr ri a p říl<i a r:J : l<r; p i n;i ir'1pera ktiiln ír i-r d ě i j i
Cílem programu pro školy a školky je snaha přiblížit dětem
přírodu, v tomto případě reprezentovanou koněm, a záro-
veň jim nastínit. jak mohou zvířata pomáhat nemocným
dětem. Proto je možné tento program přizpůsobit pro
všechny školy a školky i pro všechny děti různých věkoých
kategorií.

Na Úvod čeká na děti ukázka práce ve stáji. Ukážeme jim,

kde a jak koně žijí, r,ysvětlíme, jak a proč je nutné se o ně

pravidelně starat. Základní dovednosti si děti mohou vy-
zkoušet samy, protože koně jsou pro práci s dětmi vycvičeni.
V druhé části čeká děti povídání o animoterapii - o tom, 1ak
mohou zvířata pomáhat při léčbě dětÍ, včetně praktických
ukázek' Děti samy si mohou vyzkoušet zák|adní pokyny
ve výcviku zvířat. Třetí část je zaměřena na samotné ježdění
_ jezdíse na koni vycvičeném pro rehabilitaci, vždy je příto-
men vodič koně a fyzroterapeut.

Skladba programu je pouze orientační v tom smyslu, že má
tři složky. V první části zařazujeme teorii o tom, jak zvířata
pomáhajív léčbě nemocných dětí, ve druhé si děti vyzkoušejí
práci u koní a na závěr se Svezou. V těchto b|ocích programy
vedeme, vŽdy je však individuálně přizpůsobujeme konkrétní
skupině dětí.

Jsme schopni program přizpůsobit i pro větší skupiny dětí,
přičemŽ maximální počet je 20 dětí. Děti s ADHD rozhodně
problémem nejsou. naopak _ v našem sdružení se cíleně
zaměřujeme na ',léčbu" diagnóz tohoto typu a koně jsou
pro t}.to případy speciálně vycvičeni.
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tegrace a kluze

Hipoterapie jako fyzioterapeutická metoda spadá do obIasti

metod na neurofyziologickém podk|adě a existuje ve|mi

málo kontraindikacÍ. Udává se zejména a|ergie na koňskou

srst, a|e i takové děti k nám na hipoterapii chodí (podle slov

Mgr. Čapkové k nim docházejítři děti s touto diagnózou

na hiporehabilitaci'zúčastňu| se pouze venkovních pro-
jížděk; v zinnín období, kdy terapie probíhá pouze v kryté

hale, nedocházejí, pozn. red').Y podstatě jsme schopni

pomoci všem dětem z hlediska pohybového. Nejvíce se

však zaměřujeme na děti s DMo, s genetickými poruchami,

s pervazivními vývo1ovými poruchami a na kojence a ba-

toIata s opožděným psychomotorickým vývojem. Prlmární

je zIepšení kvaIity či kvantrty motorického projevu dítěte.

Výhodou hipoterapie je je1í komplexní působení, takže

kromě motoriky druhotně působíme pozitivně na psychiku

isociabilitu dítěte.

V podstatě můžeme působení hipoterapie rozdě|it do dvou

kategorií - relaxační a stimulační. Pokud mIuvíme o reIa-

xačních Účincích' využíváme tzv. pr ncip d ferenciace, Iaicky

řečeno střídání pravé a |evé strany' Pro zdravé 1ed nce se to

(Dopis určený pro Mgr. Čapkovou a Mirákl, o' p' s., zueřej-

ňujeme s laskavým svolením autorky dopisu Jitky Tesařové.)

Na hrpoterapii jezdíme 6 let se synem, 4 roky s dcerkou'

A|e cesta k této metodě by|a velmi zdlouhavá.

Syn měI od jednoho roku opoŽděný pohybový ýoj, tento

problém se postupem času stá|e prohluboval' Dětská |ékařka

považovala Vo1tovy pohybové dovednosti za dostatečné

a na odborné vyšetření nás nikdy nepos|ala. Vojtovi jsem se

velmi intenzivně věnovala a snažiIa se s ním pracovat na roz-

vo1i pohybových dovedností ze všech sl|. Přitom 1sem hledala

odbornou péčl, kde bychom našli vysvět|ení Vojtova problé-

mu. Ve 4 letech byl Vojtovi diagnostikován Aspergerův syn-

drom. Paní doktorka nás upozorniIa, že je možné, že se Vojta

nenaučíjezdit na koIe, plavat, bruslit, lyžovat'.. V té době

se nám narodila dcerka' Na základě špatné zkušenosti se

synem jsem využila nabídky motolské ortopedie a nechala jí

fyzioterapeutkou Mgr. Novákovou zkontrolovat ve 3 měsících

pohybový vyvoj. Pro El|šku byla naordinována Vojtova meto-

da a paníÍyzloterapeutka se uja|a i Vojty (jedna|o se o první

odbornou péči) a tak začalo naše každodenní cvičení.

Při jedné z návštěv u fyzioterapeutkyjsem v čekárně našla

Ietáček o hipoterapii. o této metodě jsem do té doby

jeví jako naprosto přirozená součást pohybu, avšak u dětí

s postiŽením je neschopnost dlferenciace hlavní příčinou

nemožnosti chůze. Toto využíváme hlavně u dětí se spasti-

citou. Druhá z kategorií stimuIační _ je založena na prin-

cipu senzomotorické stimulace, která s pomocí nestabilních

pIošrn aktivuje hIuboké svaly podé| páteře l k|oubů, a využí-

vá se tedy u dětí s hypotonií, hypermobilrtou či s Íunkčními

vadami. Díky těmto dvěma principŮm je možné prostřed-

nictvím hipoterapie opravdu cí|eně ovlivnit téměř každou

diagnózu dítěte'

Vždy (pro dospé é možná překvapivě), a to u všech dětí'

vede čištění kopyt, hned na druhém místě stojí člštěnÍ

a voděni koní, poté krmení' Paradoxně na posIedním místě,

a to téměř pokaždé, stojísamotné ježdění. občas se nám

i stane, že děti 1ezdit nechtějí, jen pracovat' Znovu a znovu

me dokáže překvapit, jak jsou děti rády, že mohou praco-

vat, venku a rukama, a jak ity nejmenší, které nesahají ko-

nim ani po břicho' ochotně a dokonale vyčistí ce|ého koně

vČetně kopyt. Proto si mys|ím, že obecně nejpřínosnějšíje
pro děti hlavně práce okolo koní. Díky speclá|nímu výcviku

zvířat si děti mohou s koňmi vyzkoušet téměř všechno co

neslyšela. Po konzultaci s IVgr. Novákovou jsem se rozhodla
hipoterapii vyzkoušet' Vojta začaI jezdit pravrdeIně 2krát týd-

ně. Po prvním intenzivním pobytu začaI skákat, po druhém

chodil ze schodů (v 5 |etech) Na lntenzivní týdenní pobyty

jezdíme každý rok avždy zaznarnenáme ýrazné zlepšení

pohybových dovedností, které nás nejen ve|ml potěší, ale

také je to důkaz, Že naše společná práce není zbytečná.

EIiška začala jezdit ve 2 letech. Trpěla na časté bronchitidy,

bývala dušná' Cí|em hipoterapie bylo rozšíření hrudníku vli-

vem správného držení těla, lepší prokrvení dýchacího ústrojí,

aktivace posturálního svaIstva a tím zlepšení stereotypU

dechu. Její zdravotní stav 5e postupně začal zlepšovat'

Dnes je Vojtovi 10 let _ výborně plave, lyžuje, 1ezdí na ko|e,

učíse bruslit. EIišce je 6 let a 2 roky již neby|a dušná. DIouho
jsem nebyla schopna najít si čas a poděkovat ce|ému týmu

Miráklu. Dnes však Eliška začala jezdit na kole _ a to byl ten

správný impu|z.

Děkujeme tedy celému týmu Mirák|u za skvělou práci, kterou

odvádějí. Vše dělají s perfektní profesionaIitou, úsměvem,

v|ídností a Iidskostí. Zvláštní poděkování patří Mgr' Kateřině

Čapkové, která kromě hipoterapie sestavuje dětem ještě

fyzioterapeutická cvrčení, jež jsou nedílnou součástí kvalitní

a účinné terapie.
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,,dospělí" a uvědomí si, jak náročné je starat se o zvíře' Že

t un neni jen nástroj pro zábavu, ale kamarád' který navíc

může pomocl nemocným dětem'
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Na koni můžeme jemnou motoriku ovlivnlt dvěma způsoby'

a to bud'cíleně, nebo druhotně' Co se týče druhotného

ovlivnění, je obecně známo, Že pokud dobře neÍun9uje

hrubá moiorika (postura), nemůže na tuto posturu správně

nasedat horní končetina _ a tím je celkově ovlivněna i její

funkce pro manuální prác\, coŽ platí i naopak_ Pomocí

správného ovlivnění hrubé motoriky příznivě ovlivňujeme

druhotně l motoriku jemnou' ]emnou motoriku lze ov|ivnit

i cíleně, a to bud'při prácL ze země (čištění koně' vedení

koně apod.), nebo přímo při jizdě na kon j (vyuŽití specráI-

ních cviků). Podobné je to i s komunikačníml dovednostml _

druhotně se opět využívá práce ze země' cíleně pak rytmus

1eaoucino koně se ipeciÍickými cviky' ii'avíc s komunikačními

dovednostmi, a nejenom s nimi, nám pomáhají v rámcl

canisterapie i naši psi.

ByIa jsem přítomna canlsterapii, která se realizovala v rámci

intenzivnitlo hiporehabilitačního víkendu, jejŽ pořádalo občanské

sdružení viráki' u dětí, které zde byly 4 dny a měly canisterapii

od Mgr. Čapkové doporučenu jako podpůrnou terapii' se ode-

hrávala jednou denně'

Dvó holčlčky, 3 a 6 let, diagnózy: hypermobilita kyčle' nestejně

dlouhé končetiny a hypotonie břišních svalů

Zlatý retrívr si na pokyn íyzioterapeutky lehne na Zem' Holčičky

se u něho posadí, 1edna u hlavy, druhá u ocasu' obě bosé a bez

ponožek' První zadání zní _ pohladit pejska pořádně od hlavy

až ke konci ocasu' Holčičky s nadšeným Úsměvem hladí pejska

(menší holčička trochu se strachem, ale Barney je absolutně klid_

n;'u t.zi, ani se nehne)' Potom si holčičky na jeho břiše procvičují

plairy _ vyslovují nahlas společně s fyzioterapeutkou' která po-

i',1luv 
'p'ouáoi 

, ni*i u případně je opraví, známou říkanku Pekař

peie'nousky a píšou dopis Milá babtčko, posílám ti křečka'"

Pak ještě ,,[etou" závin, opět ve spojení s rytmickou říkankou

l'.. iatouv, takový bude závin makový" ')' Prstíky "hnětou" 
těsto'

iozvalujíje, foukají na závin črli Barneymu na kůžl; pejsek celou

dquu tázi a vše si nechává líbit, dokonce to vypadá' že občas za_

vře očia lehce při příjemném hlazeníusíná)' Potom obě holčičky

stejným způsobem ,,irénují" nožičky - dajíje Barneymu na břicho

u opit j. ve spojení s rytmickou říkankou procvičují a uvolňují'

trlásleduje další úkol. Holčičky postupně a na střídačku zavřou oči

a posle[u na pejskovi podle pokynu {yzioterapeutky hledají třeba

zadní packu, u.ho, . dokonce i čenich (menší holčička se trochu

leká, a tak jííyzioterapeutka pomáhá a vše dělá s ní)' Pes stále

leŽí a holčiiky se zdvihají. Ta starší psa přeskakuje' ta menší ho

jen překračuje s pomocí fyzioterapeutky' Potom Barney dostane

pokyn, aby * stoupt, a obě holčičky ho postupně podlézají'

io o ji* óvidentně velmi Iíbí a i menší dívenka, nepříliš obratná,

si ,,plazení" pod pejskem velmi užívá' Potom si holčičky sednou'

pes'si lehne a následuje ,,matematický" Úkol_ spočítat' kolik má

Barney na pacce polštářků. To znejistí i větší holčička' ale kdyŽ

uarney leŽ'r, a dokonce lehce pochrupuje, popadne';eho packu'

každého polštářku se dotkne a horlivě počítá' Menší holčičce

opět se vším pomáhá Íyzroterapeutka' Na závěr si obě stoupnou'

každá dostane pár pamlsků pro Barneyho, který stojí proti nim'

a holčičky se střídavě asi z metrové vzdálenosti snaŽí pejskovi

pochoutlu hodit. Větší holčička opět s nadšením' zejména když

vidí' jak Barney poslušně čeká a pak po pochoutce chňapne'

menší dívenka hází s maminčinou pomocí' Vše trvalo odhadem

asi 20 minut a obě holčičky odcházejí ceiré rozzáiené'

Ano, součástí programu je l setkání s ]ambje a Barneym''

zlatými retrívry. Pokud je v canlsterapii cílem zler'šení řečt'

uyuiíuá'. zde psa jako motivační prostředek' Casto je

uát'i *ezte navázat s dítětem terapeutický vztah' s pomocí

psa to však jde velmi dobře. Navíc jeho přítomnost vzbuzuje

v dětech pozitivní emoce, čímŽ se aktivuje limbický systém

k lepšímu zapamatování nově naučeného' Terapie pak

probíhá s využrtím obrázků, kdy děti různě dle pokynů te-

rapeuta po'rraau1i na určité částr psa vybrané obrázky a učí

se je správně vyslovovat, pojmenovávat apod' Existují i 1iné

Íormy, například je mozné stimulovat bukofaclální oblast při

polohování na psovi aj.

s Mgr' Kateřinou Čapkovou

rozmlouvala tng. Martina Ježková

V Miráklu se zvířaty se dětem velmi líbí' Lze přl1et jak na jed-

norázovou návštěvu, tak opakovaně či dojíždět pravidelně'

Pravidelné návštěvy jsou samozřejmě eÍektivnější' děti se tak

častěji dostanou ,,z materiálního světá" do přírody a více si

uvědomí důležitost přátelství se zvířaty' Výhodu vidí hlavní

fyzloterapeutka sdružení Mgr' Čapková i z pohledu fyztote_

rapeutického _ navzdory ne zcela intenzivní terapii dochází

při pravidelných návštěvách u dětí ke zlepšení v oblasti

pohybového aparátu (ve smyslu držení těla)'

če i,itl 2Ů'l 4 j te grare a kilze l0 iklln] i:laxl
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