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Hipoterapie u koienců
a batolat: při roZený pohyb

v/pro neJ menst
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Jak bylo uvedEno v předchczích dílech seriálu, pomocí hipoterapie
skutečně můžem* iéČit již děti ranáho věku * kojence či batolata'
,,!-lipatcraple v rené péČi" je v současné době již ustálený pojem,
za kterýnr sa schovává ťyzi*t*rapeutická metoda, jež vyuŽívá pohyb
k*ňskéh* hřbetu pro láčbu koj*neů a batolat.

Česká repub|ika může býi na toto odvětvíve|mi hrdá,

1elikoŽ je jednou z mála zemí na světě, která |éčí děti jiŽ

od dvou měsíců věku, a to velmi eíektivně, s šrrokou šká-
|ou indikací. V současné době existuje ve světě významná
poptávka po českých kurzech zaměřených právě na léčbu
kojenců a batolat pomocí hipoterapie.

Fyzioterapie u kojenců a batolat
Téměř každý kdo pracuje s malými dětmi, zná pojem
Vojtova metoda. Jedná se o fyzioterapeutický koncept,
který pomáhá zIepšovat psychomotorický vývoj dítěte.
Yychází z předpokladu, že každé miminko po narození
má od rodičů zděděné dva tzv. pohybové vzorce, které
během svého růstu zdokona|uje a posi|uje aŽ do Íáze
samostatné chŮze. Pokud je mozek miminka z rŮzných
důvodů poškozený jsou ony dva správné pohybové
v:cree utlače*y vzanci špatnýmí (pato Iog l ckým i).

Tyto patologické vzorce mají globálně olrraničený vzor,
který je všem stejný sk|ádá se z vnitřních rotací horních
i doIních končetin, addukcí doIních končetin (až překříže_
ním nohou), zák|onem trUpu a f|exí prstů.

Každé dítě však má motorický projev jiný vzniklý
učením. Pokud však budeme ,,léčit" tento ohraničený
pohybový vzoreC, nikdy nebudeme úspěšní, uzdravovat
můžeme jen tehdy, pokud správně diagnostikujeme
právě naučené, dítětem vytvořené nefyzioIogické dí|čí
svalové souhry.

JiŽ kojenec se učí rád
Větší problém než samotná vrozená porucha či onemoc-
nění je průběh učení se pohybu dítětem. U každého
dítěte (i toho s handicapem) 1e oddělení senzomotoriky
(jakýko|i podnět _ čichový hmatový proprioceptivní,
zrakový aj. _ vyvolávající aktivltu mozku a pohyb) plně
funkční, a proto dítě ,,sáhne po tom, co je po ruce''.
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.,posedle pohybem". A na nás záleží' jak tuto rngtivaci

vyuŽijeme. r.<-0 OÍtě ,,necháme být", často dacházi
. .]. :..: cg c<ému vzpřímení, jeIikož veIká motlvace

].:.: < lc ybu má většinou za násLedek bipedá|ní chůzi

. -.<:ŤKo i provedení' Pokud však dítěti pohyb ,zakáže-
-e", ;ak to často bývá právě u Vojtovy metody, ztratíme
jeho přirozenou motivaci, a tím můžeme zastavit i celý

proces učení.

Proto je nutné nabízet dítěti aferentní (vnější) cestou
fyziologické vzorce k trva|ému použití Dítě však terap
pok|ádá za cizÍ zásah z vnějšku, je nuceno k činnosti,
kterou sl samo nevybralo. Proto úspěšnost léčbytkví
v nn*xim:ální sur*aei ať*r*mtníeh vstupů (,,aferentní set")

v kom:bin*ci s výraen*u motivaci k pohybu _ tato

kombinace tvoří pro CNS tzv' heslo potřebné ke spuštění
daného pohybového programU. Na ezení dúvodu, proč

se ,,vypIatí'' učit se pohyb jinak, neŽ je dítěti pří1emné

a pro něj přijateIné, je základem úspěchu'

Psychomotorický vývoj d ítěte
Než se dostaneme k metod ce práce, přlponleňme s,1ak
probíhá psychomotorický vývoj dítěte' To nám umožní
rozpaz.ai, v 1akém stupnl vývo1e se dirě vyskytu1e a proč

mu zrovna daná motorická dovednost nejde. Popřípadě
pokud dítě učíme určlté sociá|ní dovednosti, 1e vhodné
to podpořlt cviky, jež odpovída1í tomu kterému stupn
vývoje. Setkala jsem se jiŽ s případy, kdy dítě nezv]ádá

nějakou socLá|ní dovednost z větší míry proto, že u něj

chybějí některé svalové souhry daného trimenonu'

Psychomotorický vývoj má své etaBy, které následují
za sebou v určité pos|oupnosti. Má ehronoloEicky daný
pr*běh související se zránim a mye|inizací CNS Přechody
mezi etapami nelze jednoznačně ohraničit, neboť 1ednot-
Ilvé kvality se nevyvíjejí stejným tempem' Přesto lze daná
věková období zhru ba charakterizovat.

Novorozeneeké obdohí
Jedná se o cbdebí h*řcklt'lgtieĚ<é ve věku s'-2. n:ěsíee.

Charakteristické je výskytem primitivních ref|exů a zauje-
tím polohy novorozeneckého držení bez diferencované
opory, a tím bez rovnovážných funkcí. NovorozeneC 5e

projevuje spontánními, mimovolnÍmi pqhyby a schopnos
ri krátkodobě opticky fixovat' Páteř má konvexní obIouk
k Čellstní straně a nachází se v hyperkyfóze či hyper|or-

dóze' HIava 1e přirozeně rek|inována, uk|oněna k 1edné
straně a otočená ke straně opačné. Pánev je v siIném

f|ekčním postavení.

Ve 4'*s. týdnu" pokud je dítě dostatečně motivováno
a mentá]ně zdravé, se spouští glohálatí lceaktivačí"lí
ffisdel, kdy se rnění drženi těla. To je způsobeno vznikem
konstantní optické fixace. DrŽení tě|a se stává symetric-
ký^n a docház L synergii nezi agonisty a anragonisry.
Zapojují se 1ak svaly posturá|ní, tak Íázické' které umož-
ňují vznik opěrných a rovnovážných reakcí. Páteřje
v poloze na břiše více napřímená, Iokty se spouštějí
na podložku a putují vpřed, pánevje méně f|ektována'
HIava je více zvednutá, s napřímenou šíjí. Vytváří se
první diŤ*reneiace svalovýeh Ťalnkeí"

Fřechodné stadium vedoucí k začátku eíleraé r"notorřky

Toto stadium ve věku 7. týdne aá 3" raěsíce se vyznačuje
qlhasínánírn větš!n5: pr!mitivníeh le{lexů' Vyvíjejí se anti'
gravitační svaly na ventrá|ní straně trupu zejména břišní
svaly a m. pectoralis major' Y 8 týdnu docáází ke kcntak-
tu ruka - ruka' Vzniká posturá|ní za1ištění s centrovanými
klouby a punctum fixum pro ciienou svalovou aktivitu.
Dítě je schopno samost*tmé symetrleké opery' Na konci

3' měsíce dokáže krátkodobě nadzvednout doIní končeti-
ny nad podloŽku a z ma|íkové strany uchopit předmět.

Stadium přípravy na lídskou tokomoci
Jedná se o období4'-?' či s. měsíte věku, ve kterém

docháaí k dckončení vývoje pát*ře v sagitá!ní rcv!ně'
Dítě se z poIohy na zádech přetočí do poIohy na břr-

še, později vydrŽÍi v homolaterá|ním vzoru (po oha
na boku). Úchop se posouvá k radiální straně'

od věku 4_4,5 měsíce začíná dítě používat vzor zloko-
močního modelu plazeníVe Snaze uchopit předmět
v pronačním držení. Propojují se šikmé břišní řetězce.

V 6. měsíci by se dítě mě|o p|ynule otáčet, v B' měsíci

dostat na čtyři a do šikmého sedu. Tyto fáze ho jiŽ přř-

pnavrrjí pro leze*í pCI čtyíech. objevuje se apoeic*
pal*e a pineetový úchoB.

Stadiurn vertikalizace
V období s"_12. či '!4. měsíeg je dítě schopno ucho-
pit předmět ve flexi a abdukci horní končetiny nad

110_120 stupňŮ' Rozvíjí se stereognoz e nohy. Za

pomoci horních končetin se vapíriá do st*ie. Začíná
s kvadrupedální |okomocí ve vertiká|e (s oporou) a po
ziskání stabiIity již hovoříme o stadiu bipedální lCIko-

nroee, které nastává ko]em 12. 14. měsÍce.

Jak děti učit pohyb
U starších dětí nám v učení pohybu již významně po-

máhá mnoho her a také verbá|ní porozumění dětí'
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Jak je to však u kojenců či batoIat? V tomto případě
samozřejmě neexistuje žádná metodika práce a jediná

možnost je individuální přístup k dítěti podpořený vý-
raunou eitlivostí a intuicí. Proto bych tuto problematiku
přib|ížiia na několika krátkýCh kazuistikách'

Vybranó přípaďy z prax€:

1' Do ordinace Za mnou přiš|a maminka Se sVoU

osmiměsíční dcerou s Downovým syndromem.
Prý 1iŽ čtyYi měsÍce cvičí a zcela bez efektu, hol-
čička se stáIe maximá|ně přetočí ze zad na bříško'
Maminka s dcerou cvičila dost intenzivně a cvi_

ky by|y pro dcerku vhodné. Avšak dítě bylo spíše

klidnější a pro poznávání mu stačiIa pouze vyšší
poIoha, ve které by|o spokojené. Maminka si vŮbec

neuvědomila, že ona cviky dě|á správně, ale iniciaci
(začátek) pohybu provádí vždy ona, ne dcera.

Za dceru vždy pohyb začaIa a ona se pak přidaIa

a dokončila jej' Maminku stačilo pouze upozornit,
Že je nutné' aby každý pohyb začalo dítě samo,

ne aby ho ona nutila, aby opravdu vždy trpělivě
vydrže|a, dokud dítě nezareaguje samo. Do týdne
zača|a ho|čička sama IézI a za další dva týdny si

sama stoupala s oporou.

2' Přišla Za mnou rodina, kde dcera prodělala těžký
poporodní hydrocefaIus a většinu mozkové tkáně
měla poškozenou či zcela zničenou. Jen co to bylo

možné, začaIi s ní rodiče velmi aktivně cvičit Vojtovu
metodu, a|e ani po roce nedoš|o k téměř žádnému
vývoji. Lékaři na zák|adě magnetické rezonance
rodiče utvrdili v tom, že k žádnému zIepšení dojít
nemůže. opět se však jednalo poUZe o neuchopený
proces učení' Plasticita mozkové tkáně je opravdu
výrazná a i na malém počtu neuronů se dá,,vy-
cvičit" celá motorika. Holčička neměla ohraničené
patologické vzorce, mě|a jen omezený proces po-

znávání v důsledku poškození mozku' Bylo třeba ji

naučit poznávat pohyb jiným způsobem' proto jsme
ji vždy daIi do určité polohy a ÚkoIem maminky bylo

Hipoterapie V rané péči
Z výše uvedeného je zřejmé, že hipoterapie při správném
provedení můŽe hrát významnou ro|i v léčbě kojenců
a batolat' Aferentní set je v hipoterapii veImr široký dítěti
se dostává mnoha senzorických podnětů díky zraku,

hIadit (či pusinkovat) svaly, které se v dané pozici
mají zapojit |Vomentá|ně holčička zv|ádá polohu
na čtyřech a začíná s |ezením.

3. Zcela jiný byl případ rodiny, která mě|a sedmimě-
síčního chlapce s opožděným psychomotorickým

vývojem, jejž kdykoIi zapIakal, hned utěšovali'
Jedna|o se však o dítě, které bylo velmi aktivni
v poznávání a vše chtělo ,,rychIe a intenzivně"'
S čímž se samozřejmě poji|y i zkušenost nepří-
jemné, které však Zrovna tento chlapec potřebo-
val' Zejména takové dítě je velmi těžké přesvědčit

o jiném, vhodnějším pohybu. Proto by|o nutné
jej vždy při každém cviku naštvat. Tehdy u něj

vznikla emoce vzteku, po které okamžitě násle-

doval smích a radost z nového poznánÍ. By|o

fascinující, že tento chIapeček navzdory vzteku
stá|e vyžadoval přítomnost telapeuta, který tuto
jeho emoci spouštěl, a byl s ním v|astně rád.

4' Jedním z nejtěžších případŮ pro mě by|a ho|čička,
která se potřebova|a učit pouze sama, Z pozoro-
vání. ]ak 5e mnoU, tak s maminkou vždy odcvičila
bez odmIouvání, v maximální kvaIitě každého
cviku, ale pokaŽdé jsem postrádala její zájem

Po vyčerpání všech mně tehdy známých moŽnostÍ
jsem zkusila před ní začít cvičit. ona náhle zpo-
zorněla, zača|a mě s obrovským nadšením napo-
dobovat, a to v takové kvalitě, že nebylo zapotřebí
jakýchkoIi manuá|ních kontaktů. Ba naopak,
manuální nápomoc přispě|a k výraznému zhoršení
v provedení cviku' Po konzuItac] s rodlči jsme zcela
vypustili pravidelné cvičeníjak u mě, tak doma.
Ho|čička chodítřikrát týdně na skupinová cvičení
pro děti a prospívá jako nikdy předtím.

':,:: ),:) ) ?:
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Foloha primárního vzpřímeni
Zák|adní po|ohou, kterou v léčbě využíváme' je poloha
primárního vzpřímení' Dítě je polohováno ručičkami

na koňskou záď, nohy pak směřují ke kohoutku koně'

Toto ,,obrácené" po|ohování má zásadnÍ význam _ krok

koně vychází ze zadní končetiny a vertikalizace dítěte je

kraniokaudální, proto první impulz piichází v korespon-

denci s psychomotorickým vývojem dÍtěte. V poloze pri-

márního vzpřímení může být dítě opřeno o lokty či o celé

dIaně, dIe jeho stupně psychomotorického vývoje. opět
využíváme stejného principu diÍerenciace či senzomoto-
riky, s nimiž jste se mohIi seznámit v předeš|ém článku.

Ve většině případů však využíváme spíše diferenciaci,
jelikož dítě se musí naučit pracovat ve zkřížené |okomoci,

navíc krční páteř je v tomto věku velmi nestabilní a větší

otřesy by moh|y způsobit mlkrotraUmata v obIasti atIanto-

okcipitálního sklou bení'

Zde se krátce zmínÍm o využití neuroÍyzio|ogického
principu u hipoterapie v rané péči. |Vnoho odborníků
se vyjadřuje k tomu, že by dítě do jednoho roku (resp.

do dvou let) nemělo přijít do kontaktu s nestabilní
plošinou. odsuzu1í techniky jako p|avání kojenců, cvičení
na veIkých míčích apod' Ty totiž posilují hluboké postu-
rá|ní svaIy v době, kdy nejsou 1eště dozrá|é sva|y fázické.
Právě diferenclace a směr tahu sva|ů fázických zajišťují

aktivaci sva|ů posturálních. Z mého pohledu' pokud vím,
čeho chci u dítěte dosáhnout, mohu výjimečně na něko-

Iik minut princip senzomotorické stimulace využít' A|e
pů|hodlnové plavání kojenců či cvičení na veIkých míčích
mi většinou připadá spíše jako posilování pato|ogických
pohybových souher'

propriocepci, vestibulárnímu systému, aIe i čichu či

sIuchu. Zároveň je terapií v pohybu, ne ve statické poJoze

na Iehátku.

oproti ostatním typům fyzioterapeutických metod má

hipoteraple tu výhodu' že při jejím provádění neIze mlu-
vrt o zásahu do pohybu dítěte z vnějšku, jedná se spíše
o dítětem vedenou (tedy jeho vlastní) adaptaci na jiný
pohyb. Proto cílem terapeuta není manipuIace s dítětem,
a e za lštěnÍ odpovídajícího pohybu koňského hřbetu tak,

aby samotná adaptace dítěte na tento pohyb byia pro
nás Íyzlo og cky odpovídající. Dítě se tak opravdu učí
samo, Samo poznává své tě|o tak, že se vymezu1e vůči
jinému pohybu

Z ti z l t t.t tt t t t' t é z ll t i ls t: a l e k i r t s t l tt' t l,: rt l Í t t

l proto by|o pro nás tak stěŽejní dokázat, že koňský hřbet
není jen nestabilní plošina, aIe může dětem nabídnout
právě princip díferenciace. Pro svá měřeníjsme využili

i,;

ffi . pěciÓlális major sin'

m'pectsra]iŠ majol dx-

r*. *bd obliquuser.sin
m.abd obliquusex.dx.
m.$eraius anterioí $in.

m. serratus anterior dx.

.n. iatissimuš dorsi sin.
m' latissimusdřrsidx.
rn eiectortrunci Lp $in.

m. ere*tortrunci Lp dx.
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terénní eIektromyograf, pomocí kterého jsme zjlšťovaIi

timing svalů během hipoterapie v poIoze opačného sedu

Při definováni určitých podmínek, 1ako je plemeno koně,

délka jeho kroku' terén a tempo kroku, skutečně doš]o

k potvrzení diferenciace.

Pgleha napříč koně
U poruch, které jsou nejtěžší z hIediska posturá|ní onto-

9eneze, se začíná poIohováním kolmo na koňský hřbet,

nejdříve na stojícím koni, poté na kráčejícím. Dítě se

situuje distá|něji od koňského krku, kde je nejširší ob-
last trupu koně a zároveň dochází k mírnějšímu snížení
od střední roviny, což nám umožňuje oproti klasickému

nastavení lepší extenzi trupu, zevní rotaci a abdukci
stehna a vyh|azení krční páteře. Díky pohybu koňského

hřbetu zároveň dochází k výraznému snížení spasticity

na doIních končetinách, které nám umožňuje přejít do

samostatného sedu.

Kvalita, či kvantita pohybu v terapii?
V terapii pak dále p*st*p*jenre ve shgdě s psycl":**toto-

rickýrn vývojem ďítěte. JakmiIe se dítě dostává do poIo-

hy na čtyřech, je možné zvoIit polohu asistovaného k|eku

či opačného sedu, a jakmiIe leze, |ze s dítětem vyzkoušet
jiŽ samostatný sed na mad]ech.

V některých případech je však nutné upředncstnit
!ryalit* před kvamtitou, a to bývá nejsložitější otázka pro

terapeuty' v níž se výrazně odráži i prob|ematika proce

su učení. V některých případech je třeba u děti vyxžíŤ
na korti m!žšíeh poeie, než zvláda1í v běžném motorickém
projevu, právě proto, aby se ve vývojově nižších pozicích

vrátily ke svaIovým souhrám' které přeskoči|y a které jim

ted'chybí pro kvalitu pohybu v polohách vyšších. Někdy
je zase nutné zvoilt p*aiei vyšší tak, aby dítě poznaIo

možnosti, jež se mu rozšíří ve vyšších polohách, a mělo
tak větší motivaci tyto po|ohy zv|ádat samo.

Tuto problematiku zde zmlňuji proto, Že mnoho mami-
nek či terapeutů se obává s dítětem cvičit vyšší pozice,

než samo dokáže I k nám přiš|i rodiče s dětmis tím, že

zřejmě docháze|i na špatnou hipoterapii, protože jejich

mlminko, které ještě nesedt, dávaIi do pozice samostat-
ného sedu na madIech. Pokud však terapeUt v tu chví|i

cí|il na kvantitu rozvoje pohybu a by| si vědom, proč to
dě|á, mohIa být právě poIoha samostatného sedu správ-

nou volbou.

I nd i kace
lipoterapie je vl'l*d*i* tántěř prc rršeelrrr* mirninka.
s výjimkou kojenců s těžkými epiIeptickými stavy, s vážný-

mi interními prob|émy či s prob|émy s růstem Íontane].

Vynikající zkušenosti máme s |éčbou dětí s genetickýml
onemocněním i (Downův synd rom, Prader-Wi l] i synd rom,

AngeImanův syndrom aj'), s ortopecickými problémy
(pes equinovarus) a neurologickým prob|émy (mozeč-

kové syndromy, centrá|ni koordinační poruchy al ). Ve|ký

efekt má i U dětí s ,,pouze" opožděným psychomoto-
rickým vývojem, který se projevuje prediIekcí hlavičky,

opožděným přetáčením na bříško' častými zák|ony atd'

Na závěr bych chtě|a zdŮraznit stttys! uč*mí p*lt3'bu'

U dětí s handicapem je učení se pohybu jedním z prv-

ních, se kterým přicháze1í do styku. Na zák|adě našich

zkušeností lze pozorovat p*dob*ost v uťcná sc da!šim
devedncst*n: v řiv*tě. S |ehkou nadsázkou ze řicI, Že
jak dítě přistoupí na učení se pohybu v raném dětství,

tak se bude odví1et ijeho učení v psychosoc á|níobIastr.
Proto si myslím, že v jistých případech prob1émů s uče-

ním ize pouvažovat o možných příč1nách 1ejich vzniku
v raném dětství, při učení pohybu l

Autorka pŮsobí jako ředitelka a hlavní fyzioterapeutka

sdružení Centrum hiporehabilitace Mirákl,

koordinátorka KZS hipoterapie při UNtFY ČR,

special istka p ro h i po rehabilitaci
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