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V současné době jsou pojmy hiporehabilitace či hipoterapie siáNe více rozšířeny, beihužel však ne

vždy jsou tyto termíny používány správně' Hiporehabilitace zastřešuje veškeré léčebnó aktivity, kde

se stýká člověk s koněrn. Samotné slovo v sobě eelou definiei zahrnuje' Hippos - kůň - a rehabilitace,

na niž je v dnešní době pohlíženo jako na'|éčebný proces, který se snaží o maxirná!ní integraci člověka

s postižením do společnosti a rehabilituje ho v oblasti nnotorické, psyehické i sociální.

Hiporehabilitace nese své jméno oprávněně, jelikož

kůň je schopen |éčit člověka ve všech jeho složkách _

motorické, psychické i sociální'

Hiporehabilitace versus hipoterapie
Hiporehabilitaci v současné době vnímáme jako nadřa-

zený pojem, pod kteý se řadí dalšítermíny, jimiž jsou

hipoterapie, aktivity s využitím koní a psyehoterapie
s pomocí koně, které přesně korespondují s novodobým

modelem kompIexní péče.

Hipoterapie se věnuje !éčbě v oblasti motorické, akti-

vrty s využitím koně léčbě v obIasti sociá|ní a psycho-

terapie s pomocíkoně léčbě psychických obtíží'Zvýše
uvedeného tak vyplývá i vzdělání terapeutů věnu1ících

se těmto typům terapií' Hipoterapii provádí fyzioterapeut

ta lnieqr;re : ln|llre ve šlc]li plaxi I iljel 2Ů'1 7



Pod lupou

či ergotelapeut, popř. ]ékař FBLR, aktivity s využitím koně
speciální pedagog, sociá]ní pedagog apod. a psychotera-
pii s pomocí koně psychoIog či psychiatr.

Toto rozděiení využíváme od roku 20O9, přičemž se
řídíme oficrá|ním s|ovníkem České hiporehabiIitační spo-
lečnosti. Bohužel však není v dnešní době většina oblastí
uznaná jako léčebná, a proto jsou veškeré postupyjen
doporučením. V současné době je uznaná pouze hi3ro-

terapie u dětskó ynozkové obrny, a to jako eedifikovaný
f yzioterapeutieký koncept, který je i nd i ková n reha bi l itač-

ními |ékaři pod kódem 21221 aje zařazen do sazebníku
zd ravotm ích poj lšt'ovon'

H i poreha lril itace ve světě
Ve světě je hiporehabiIitace také ve|mi rozšířenou
Íormou rehabiIitace, kaŽdý stát má však svá specifika
v obIasti zaměření i metodiky. Používá se i mnoho pojmů
pro |éčebné působení koně, můžete se setkat s pojmy:

tlrcra peultic ridi n g" h lppothera pý plrysiea ! thera py
with the horse" hlippothcnapy-K, l"rorse therapy, equine
assisted therapy apod. Sdružující mezinárodní spoIeč-

ností je FRDl - Federation of Horses in Education and
Therapy Internationa|, která jedenkrát za tři roky pořádá
celosvětové konference, nejbIižší se bude konat v červnu
2018 v Dublinu

{j HtporehabiIitace má velikou sí|u na poIi rehabilitace, l

je-|i vedena odborníky, jako jsou Íyzioterapeuti, psy- i

cho|ogové, speciáIní pedagogové apod' Proto pokud 
i

V AVK se děti také seznamují s jezdeckým výcvikem, a|e

cílern je naučít je, že k*ň není prostředek pro zábavu,
aIe partner, se kterým lzc mavázat vztaÍr. Učí se s koněm
komunikovat, a navzájem se tak obohacovat' Učí se
koně pouze nevyužívat, ale starat se o něj a užít si s ním
ka ma rádství

Jelikož dětem s postižením je bližší příroda než dnešní
moderní společnost, přáte|stvím s koněm můŽou ve|-

mi zdokonalit sociální dovednosti v běŽném Životě.

Děti jsou v kontaktu s koněm nejen v rámci samotné
jízdy, a|e koně ve stáji čistí, starají se o něj, dostávají
informace o péči o koně a o konÍch obecně' Mimo tuto
část, která se odehrává v boxu, popř' ve venkovní jízdár-
ně, se pak dÍtě učí koně vodit, pracovat s ním ze země,
seznamuje se s výstrojí koně apod.

AVK by rněly b}it vedeny eílerrě dle potřeb rlítěte, náplň
by se n'lě|a odví,iet od vstupního wyšetření
cí*eného právě na zjištění těc*rto potřeh.

Fsychoterapie s ponrocí koní (PPK)

oblast psychoterapie s využltím koníje v současné době
veImi žádaným odvětvím. Jak děti, tak převážně dospělí
klienti o nijevíčím dáltím většízá1em. Důvod je jasný
Pokud chcete s koňmi komunikovat, musítc se aačít
řídit pocity, a ne J:lavgu. Spoustu věcí víme ,,hIavou",

i budet" mít zájem o některý z typů terapie, vždy se 
I

! informujte o terapeutech pracujicícn v korkretrích 
l

l organizacích. l

\"-)

Éli<tivit,,r s využitíril ko:'rí (AVK)
Dle mého názoru by by| |epší název soeiályl{ poznávání
pcnncci koní. Při práci v této oblasti si lze po|oŽit dvě
základní otázky' Co se děje se sociá|ním poznáváním
při interakci kůň'č|ověk? Co se z interakce s koňmi
můžeme naučit?

Přesná metodika zatím není dána, každé pracoviště
si přístupy AVK vytváří dle svých zkušeností a k|ientely.

Ze zkušeností víme, že samotný styk s koňmi s sebou
nese významný psychosociá|ní eÍekt' Jezdectví je v dneš
ní době směřováno ke sportovnímu výkonu, ne však
k tomu, jak koně poznat a jak se s ním spřátelit.

:l
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aIe pocity nám stále řÍkají něco jiného

poznání na naše pocity (nitro), v čemž
být ve|mi nápomocní'

Koně jsou zvířata evolučně závislá na umění odečíst
partnera v interakci, protože jsou tzv. útěková' nemají
na výběr ve šká|e obranných mechanrsmů. oproti tomu
člověk je obrannými mechanismy ega vyzbrojen výborně.
Tyto obranné mechanismy můžeme rozk|íčovat spíše

v de|ší spolupráci, aIe koně naše nevědomí ukazujíjiž při
jednorázové akci.

Metodika práee je opět velmi rozdí|ná, a e téměř vždy
vychází z tzv. hgrsemanshipu' Jedná se o komunikaci
s koněm, nejčastěji se setkáte s tůznými cviky' které dělá
člcvěk s koněm ze země' A to jak na vodítku, tak i zce|a

navoIno' Při této práci vždy dostaneme od koně rychIou

zpětnou vazbu - zjistíme, zda máme veIký důraz, má|o

t|aku či maIou impuIzivnost apod. Takto |ze nejen dia-
gnostikovat problém, ale zároveň ho i tímto způsobem
|éčit. Kůň 1e skvě|ý v tom' že se mu nedá |hát. Vnímá

naše pocity a naše gesta a okamžitě nám zrcadlí naše

nevědomí, ne naučená sIova.

V některých zařízeních se |ze setkat i s typem psycho-

terapie s prvky a|ternativnějších postupů. Přímo koni se

podáva1í otázky a on na ně reaguje svým pohybem'

To se využívá i u různých forem koučinku.

-1lpoterapic u dětské rnozkovó obrn1,'
V tomto textu se zmíním o hipoterapii jako o fyziotera-
peutickém konceptu uznanórn MZ čR. Její neurofyzio-
logická i biomechanická podstata odpovídá postupům,

které se ap|ikujÍaž na výjimky u všech diagnóz (u dospě-
lých s míšní |ézíje např zapotřebí v některých případech

využít sed1o apod )

Hipoterapie u dětské mozkové obrny je fyzioterapeutieká
metoda, která pro ]éčbU dětí s DMo využívá pohybu
koňského hřbetu v kroku. Při pohybu koňského hřbetu
v kroku vznikají impuIzy, které cí|eně působí na k|ienta,

kdy aferentním vstupem 1e dolní končetina _ pánev _

hornÍ končetina' Tyto impuIzy Ize cíleně pomocí pro

měnIivých faktorŮ ov|ivňovat a dle toho využít princip

dlfereneiace či senzomotorlcké stirnulace.

Pohyb koňského hřbetu v kroku může být nepravidelný
a k|ientovi nabízet nestabiIní p|ošinu (princip senzomo-
torické stimuIace), aIe zároveň lze zajistit, aby vznikajÍcí

stimu|y by|y vytvářeny pravide|ně ve trojdimenzioná|ním
pohybu (diferenciace), a tehdy klienta relaxovat, a ne ak-

tivizovat. Díky těmto dvěma principům je možné zařad t
do péče klienty od tří měsíců věku'

Zařazení k|ienta do hipoterapie u DMo se odvíjí na zá-

kladě mezinárodní k|asifikace nemocí (MKN'10), a to pro

všechny typy diagnóz G80_G83, věk je stanoven od tří
měsíců do 21 let' Postup léčby 5e a e pro potřeby meto-
dlky hipoterapie u DMo neodvíjípodIe k|asrfikace MKN,
aIe dIe dělení na formy DMo dle manželů Bobathových.
Zároveň na DMo poh1ížíme 1ako na neprogresivní, přesto

ve svých projevech nikolL neměnné postiženívyvíjejícího

se mozku' Roz|išujeme hemiparetickou formu (získanou,

kon genitá| ní)' dl paretrckou a kvad ru paretickou formu,
dá|e hypotonickou, ataktickou a diskinetlckou formu, kte-

rou ještě dá|e rozIišujeme na choreoatetózu a dystonii.

Metodika přesně popisuje postup při vstupním vyšetře-

ní k|ienta včetně anamnestických dat, závěru vyšetření,

stanovení dIouhodobého a krátkodobého cí|e terapie,
návrhu terapie a nás|edných doporučení. Zároveň přesně

Proto je třeba cí]it

nám koně mohou

Ve společnosti člověka kůň zcela odrážíjeho nevě- 
l

domou stránku, funguje jako čisté, právě vy|eštěné

duŠevnízrcadlo. 
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centrum hiporehabilitace Mirákl, o'p.5., 5e aktivně
podílí ra vzdě|ávání v oblasti hiporehabilltace a hipo'
terapie s cílem dosáhnout uznáni hipoieraple jako

léčebné metody a kva]itně proškolit odborníky v této
prcÍesi' organizace získala akreditaci na pořádáli
certifikovaného kurzu Hipoterapie u dětskó mozkc-
vé cbrnv ocl lv4Z ČR platnou otl loku 2015 co rcku
2019' Karz,'t1sou pořádané ve spolupráci s PiaJa

Vyčto ; 7S l'ipote.a1r:e'

ij ,i.;i:: Ž*j? bxs{xx ptrř***xy x**}*a3xj{eíty;ly'"r 'll:
Kurzy illovativní určené pro Ťyzioterapeuty,

.rgoterapeuty, lékaře, vodiče ,l lrenéry koní
l pro laicLou veřejnosi, 1e žádáno o souhlasnó
stanovisko UNlFY ČR'

Wolkshopy - určené pro Íyzioterapeuty, ergo-
terape lty, lékaře, vcdiče a trenóry koní; 1edná se

o nacstavbové kr.;rzy ke kurzům inovativním,
je žácáno o souhlasné stanovlsko UNiFY ČR.

, ee*ifikovaný kurz l{ipoterapie u 0Nls - kurz
je určen plo íyzioterapeuty a ergoter3pelty
a optavňu je absolventa k vykonávání hipote rapre
jako léčebné melody bez cdborného doh|ecu.

popisuje práci s k|ientem během ce|é terapeutické jed-

notky na zákadě stanoveného cíle. Součástíjsou i hod-
notlcí testy a metodika výběru koně pro hipoterapii.

Ia.al !a i.:r.rr,

Pa ra1ezdectví ja ko disciplína hiporehabilitace
je zaměřená na spoftovní výsledky' odIišná
od ,,nepara" soutěŽí je tím, Že kuň je spe

ciá|ně vybraný a trénovaný aby by|a za1 š-

těna co největší bezpečnost pro jezdce'

Některé soutěže mají upravená pravidla,

ale v některých disciplínách závodí sou-
těžící s a bez zdravotního znevýhodnění
na stejné úrovni.

odvětví parajezdectví jsou: panavo|tiž, grarawestern,
parapa rku r, pa rad rezul ra a lra ravoaatajství' Ve I kým

přínosem pro závodníky Čn 1e vuor' KuIichová, která
je mezinjrodní klasifikátorkou handicapu pro odvětví
paradrezura' Závodníci se tak mohou účastnit i mezi
národních soutěží.

Samozře1mostí při parajezdectví jsou maximá|ní bez'
pečnostní opatření a pravidIo: ,,Možnost rizika nikdy
nesmí převýšit možný přínos'"

V této ob]asti je v současné době velmi moderní
néhled na k asifikaci discip|ín z hIediska souná|ežitosti
koně a jezdce. V klasickém jezdectví se hodnotí zejména
kůň a jeho pohybové dovednosti, zatímco v parajezdectví
se začíná přecházet k tomu, že se hodnotí dvojice k&ň
a jezdec jako celek" Zda se mezi nimi jedná o spoIupráci
a radost z práce, nebo zda je jak kůň, tak jezdec spíše
nespokojený.

Na závěr bych chtěla zdŮraznitvýznam využití koně
v hiporehabilitaci' V mnoha názorech se dozvídáme'
že práce s handicapovanými je pro koně veImi zatěžující,
ne-|i frustrující' že je často apatický aŽ vyhoře|ý. já bych

si spíše přá|a, aby k|asičtíjezdci aIespoň trošku vnímaIi,
jak zejména děti s handieaperrr placují s koňmi,

a učiNi se od nich'

Autorka působi jako ředitelka a hlavnl

fyziote ra pe utka sd r u že n í Centr u m

h i po re h ab i l itace M i rá kl,

koo rd i n áto rk a KZS H i pote ra pie
. při UN|FY ČR, specialistka'. 

na hiporehabilitact

1ů
IJ


