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SLOVO ÚVODEM

Vážení přátelé,

máme za sebou další rok plný opatření, se kterými jsme se museli vyrovnat. Naštěstí v únoru 2021 
byla vydána výjimka pro ubytování za účelem poskytování zdravotní péče. Na rozdíl od roku 2020 
jsme tedy museli rušit pouze jeden lednový pobyt. Jarní pobyty se už za přísných hygienických 
pravidel uskutečnit mohly. Moc děkujeme nejen našim zaměstnancům, ale především klientům
a také Hospodářskému dvoru, že se flexibilně dokázali přizpůsobit všem vládním nařízením.
  
Absolutně největší výzva roku nás čekala vždy 1–2 dny před pobytem, kdy děti onemocněly nebo 
měly pozitivní testy. V tu dobu jsme volali nejen náhradníkům, ale také náhradníkům náhradníků. 
Své místo získal ten, kdo byl schopen rychle reagovat, zabalit, obstarat si PCR testy a v sobotu 
odpoledne být na první hipoterapii. Ano, rok 2021 se tak stal rokem příležitostí, jak se dostat k nám 
do péče. Kdo byl hodně flexibilní, ten vyhrál.

Jsme moc rádi, že v únoru se k nám připojila, i se svým koněm Salgadem, nová trenérka Pavlína 
Plicová. Salgado alias Šuplík se velmi rychle rozkoukal a na konci dubna se postupně začal zapojo-
vat do hipoterapie. Velkou výhodou je, že Pavlína se do Bohuslavic i přestěhovala. Mimo pobyty se 
nyní o koně staráme ve 4 lidech. A to už je velmi znát. Náš tým se v březnu rozšířil ještě o malého 
Jeníka, syna Janka (nepostradatelného vodiče koní). A v prosinci se s námi kvůli mateřským staros-
tem na nějaký čas rozloučila naše fyzioterapeutka Kristyna Miškovská. Přejeme všem miminkům
a jejich rodičům hodně zdraví. 

Máme radost, že se nám dařilo i na poli firemního dárcovství. Moc děkujeme za podporu společ-
nosti Podzimek a synové s.r.o. a společnosti IdeaSense s.r.o., ale i ostatním velkým i malým dárcům. 
Díky vaší pomoci nebudeme muset ani v roce 2022 navyšovat ceny pobytů pro klienty. 

Obrovskou pomocí a zároveň příležitostí je náš program vzdělávání. Díky spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou jsme téměř na každém pobytu měli v rámci praktické výuky 2 studenty
z oboru Využití zvířat v zoorehabilitaci. Nelenili jsme ani se školením fyzioterapeutů, pro něž jsme 
připravili 2 víkendové kurzy. A také si velmi vážíme spolupráce s 3. lékařskou fakultou Univerzity 
Karlovy v rámci povinně volitelného předmětu Hipoterapie u DMO. Cítíme, že tyto spolupráce
a kurzy jsou cestou k rozšiřování našich znalostí a zkušenosti dál, aby středisek provozujících kvalit-
ní hipoterapii bylo mnohem více.

Mojí srdcovou záležitostí je budování zázemí pro naše koně. V roce 2021 jsme s pomocí přátel 
vybudovali paddock paradise včetně 2 pískových lezišť. K tomu mohu říct jen to, že lépe to už asi 
nejde. Jsem přesvědčená, že našim koním nabízíme to nejlepší, co můžeme. Zaslouží si to nejen 
oni, ale především naši klienti. Vnímám, jak jsou koně díky novému zázemí ještě více nápomocní.

A jako každý rok, ani rok 2021 nebyl výjimkou, jsem nejvíce dojatá z pokroků našich malých jezdců. 
Ano, stále mě dojímá, když vidím děti vnímat svoje tělo a zlepšovat se. Když vidím, jak si uvědomují 
to propojení a napojení na sebe sama. To je totiž ta nejlepší motivace pro vlastní pohyb a hru. To je 
jejich cesta k soběstačnosti. A já jim mohu jen poděkovat, že u toho mohu být společně s celým 
týmem lidí, koní, psů i všech podporovatelů.

Jsme rádi, že jsme společně zvládli další náročný rok. Rok, který nás opět mnohému naučil a posu-
nul nás v naší práci. Děkuji všem, bez vaší podpory by to nešlo.

S přáním pevného zdraví Mgr. Kateřina Maříková



Mgr. Kateřina Maříková

ředitelka, hlavní odborný
fyzioterapeut, předsedkyně KZS

Hipoterapie pod UNIFY, zakladatelka
Centra hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.
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PŘEDSTAVENÍ

Naše organizace Centrum hiporehabilitace Mirákl je obecně prospěšná společnost. Pořádá 
fyzioterapeutické pobyty, jejichž stěžejní léčebnou metodou je hipoterapie, využívající pohyb 
koňského hřbetu v kroku pro ovlivnění motorického chování dítěte.

Pobyty trvají 7 dní a konají se v průběhu celého roku. Účastníky jsou děti z celé České republiky 
(výjimečně ze Slovenska či jiných evropských zemí, jako Finsko, Velká Británie apod.), které mají 
nějakou formu zdravotního znevýhodnění. Terapie jsou vhodné pro děti již od 3 měsíců věku.
V našem zařízení se věnujeme dětem do 15 let, přičemž váhový limit je 60 kg.

Naším hlavním zaměřením jsou neurologické a ortopedické diagnózy, ale také genetická onemoc-
nění, poúrazové stavy, zrakové a sluchové postižení, lehké funkční problémy pohybového systému 
či prevence jejich vzniku.

Pobyty pořádáme v srdci Vysočiny, v obci Bohuslavice, kde od roku 2018 poskytujeme
zdravotní služby. V průběhu roku organizujeme celkem 22 hiporehabilitačních pobytů, na kterých 
se vystřídá přibližně 150 dětí s frekvencí 1 až 3 pobyty za rok. Jednoho pobytu se účastní celkem
15 dětí s doprovodem.

Stěžejní náplní pobytů je hipoterapie, která je doplňována canisterapií, arteterapií, muzikoterapií
a dalšími aktivitami, jež jsou vždy přizpůsobeny individuální situaci každého dítěte. Zkvalitňujeme 
život dětem a máme velmi dobré výsledky nejen v oblasti psychomotoriky, ale i v sociálním vývoji
a celkovém wellbeingu malých klientů, a tím i jejich rodin.

Koně, psi, nádherná příroda, milý a rovný přístup ke komukoliv s jakýmkoliv postižením, to jsou 
hlavní benefity našich terapií, které probíhají bez pláče, beze strachu a mimo nemocniční zařízení.
I z tohoto důvodu jsou naše pobyty velmi vyhledávané.

Bohužel čekací listina na naše pobyty je velmi dlouhá, a tak se věnujeme i dalším aktivitám, od 
kterých si slibujeme posílení hipoterapie jako léčebné metody a růst nových zařízení v České 
republice.

Naší velkou doménou je rozvoj teoretických znalostí v oboru hiporehabilitace. Celoročně pořádá-
me různé typy inovativních kurzů a workshopů. Stěžejním kurzem je pak zcela unikátní certifikovaný 
kurz Hipoterapie u DMO, který absolventa opravňuje k výkonu hipoterapie jako fyzioterapeutické 
metody. Akreditaci od Ministerstva zdravotnictví ČR jsme získali v roce 2014, a to jako jediná organi-
zace v České republice. Na podzim roku 2020 se podařilo tuto akreditaci prodloužit na další 4 roky. 
Díky zázemí naší organizace můžeme zaštiťovat nejen teoretickou, ale i praktickou část kurzu.

Jsme členy Klinické zájmové skupiny Hipoterapie pod Unií fyzioterapeutů, jejímž cílem je
zpracovávat standardy péče v hipoterapii, aktivně se setkávat a pořádat vzdělávací workshopy
a inovativní kurzy pro fyzioterapeuty, ostatní odbornou i laickou veřejnost.

Díky výše zmíněnému a díky tomu, že fungujeme jako výzkumné středisko pro vysoké školy, pořá-
dáme a organizujeme workshopy a kurzy, školíme studenty i zkušené fyzioterapeuty, usilujeme
o to, aby se hipoterapie prováděla v ČR kvalitně a bezpečně. Našim zájmem je také to, aby lékaři 
rozuměli benefitům hipoterapie skrze zpětnou vazbu našich klientů a mohli spolu s pečujícími
a námi bojovat o to, aby byla tato péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění.



V roce 2021 jsme pořídili nové
teepee, abychom mohli s dětmi

dělat táboráky za každého počasí.

Moc děkujeme paní MUDr. Mileně 
Neuwirthové a Rotary klubu za financo-

vání a Hedě Dohnalové Tománkové
i celé její rodině za organizaci a výstavbu.

 Teepee se velmi osvědčilo a děti
si tak jednou za pobyt užívají

muzikoterapie u ohně.



ZÁKLADNÍ POJMY

          Hipoterapie

Vysoce efektivní a funkční fyzioterapeutická léčba pomocí koňského hřbetu, přesněji pomocí 
jeho pohybu v kroku, která má za cíl zlepšit fyzické i psychické možnosti klienta.

Hipoterapie má dva aspekty: neurofyziologický a biomechanický. Z neurofyziologického pohledu 
se vyhodnocují stimuly vznikající na koňském hřbetě. Mluvíme o senzomotorické stimulaci nebo 
diferenciaci. To nám umožňuje na koni jak posilovat, tak relaxovat, a tedy rehabilitovat velkou škálu 
diagnóz. Biomechanický pohled posuzuje rovinu pohybu hřbetu koně. Ten probíhá ve třech rovi-
nách stejně tak jako pohyb pánve klienta, avšak v lehce rozdílném schématu. 

Pohyb koňského hřbetu v kroku je hlavním léčebným prvkem v hipoterapii. Na tento pohyb reaguje 
(přes oblast pánve) pohyb jezdce, přičemž se aktivují potřebné svalové souhry s cílem zlepšit 
pohybový repertoár dítěte či dospělého. Pohyb pánve na koni není shodný s pohybem pánve při 
chůzi. Pohybové vzorce jsou lehce odlišné, a proto se na biomechaniku koně díváme způsobem 
dominance pohybu. Někteří koně mají dominantní pohyb ve frontální rovině, někteří v transverzální 
či sagitální a dle potřeb klienta pak vybíráme konkrétního koně. Kůň je také schopen lidské tělo 
aktivovat či relaxovat. Podle rehabilitačního záměru pak během terapie měníme tempo kroku koně 
tak, abychom docílili potřebné pohybové odpovědi klienta (detailnější vysvětlení naleznete na 
www.chmirakl.cz).  

Před každou jízdou nebo sérií jízd musí vždy proběhnout detailní vstupní vyšetření klienta, jehož 
výstupem je přesné nastavení terapeutické jednotky, tzn. výběr koně dle jeho mechaniky pohybu, 
výběr polohy na koni a pomůcek a volba manuálních kontaktů. Vždy jasně definujeme cíl terapie, 
kterému věnujeme během celého pobytu maximální energii tak, aby byl co nejvíce naplněn. 

Nejčastější indikací jízd je aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému pro klienty, kteří potře-
bují zlepšit držení těla či celkově posílit. Neméně častá je nutnost aktivní relaxace, např. u dětí se 
spastickou formou DMO. Velmi vzácně se využívá pohyb koňského hřbetu tak, aby vznikalo velké 
množství stimulů, díky kterým můžeme ovlivňovat centrální poruchy rovnováhy.

Každý kůň musí být vychovaný dle etologických principů s ohledem na jeho přirozené potřeby
a povahu. Jelikož je kůň útěkové zvíře, je velmi důležité, aby byla při hipoterapii zaručena maximální 
bezpečnost při zajištění současné uvolněnosti a psychické pohody koní.

Hipoterapie je velmi efektivní, ale při nekvalitním provádění může i výrazně zhoršit zdravotní stav 
dítěte či dospělého. Je proto důležité zajímat se o použité metody, způsoby výběru a výcviku koní, 
a hlavně během celé terapeutické jednotky neustále monitorovat pohybovou odpověď klienta na 
pohyb koňského hřbetu a tu korigovat tak, aby se maximálně směřovalo k naplnění cílů terapie.
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          Canisterapie

Canisterapie je terapie pomocí psů. Canisterapie 
může mít mnoho podob. Nejčastěji se pes 
používá pro docvičení pohybové nuance
v návaznosti na jiné terapie. Velmi často je pes 
prostředkem k relaxaci či senzorické integraci.
U dětí se spasticitou je velmi efektivní využít psy 
pro polohování. Pomocí různých povelů u psů je 
možné děti navést k lepšímu kontaktu, ke zlep-
šení komunikace a ke zvýšení sebevědomí. Pes 
se dá využít i pro rozvoj kvantity motoriky dětí, 
které se psem na vodítku lépe překonávají různé 
překážky či ujdou delší vzdálenost.

          Muzikoterapie

Muzikoterapie je terapie pomocí hudebních 
nástrojů a zpěvu. Cílem terapie je harmonizovat 
tělo na rovině fyzické. Pracuje se zde zejména
s rytmem a dechem. Děti se učí, s využitím 
různých hudebních nástrojů či tleskáním, rytmus, 
jeho pravidelnost i jeho obměny. Zároveň se 
všechny děti učí pravidelně a hluboce dýchat, 
čímž dochází ke správné funkci bránice. Decho-
vá terapie v podobě zpívání, rytmizace a hraní na 
hudební nástroj je velmi důležitou součástí péče 
o všechny děti se speciálními potřebami.

          Arteterapie

Arteterapie je terapeutická metoda, při které se 
využívají různé výtvarné techniky, materiály či 
práce s barvami. Cíle arteterapie jsou velmi 
rozdílné a měly by být vždy individuální s ohle-
dem na potřeby dítěte. Pro děti s psychosociál-
ními obtížemi se zařazuje například práce
s barvami pro zlepšení emočního cítění a zvýšení 
kreativity. Pro děti školního věku s motorickými 
obtížemi se aktivity směřují ke kvalitnímu nácvi-
ku jemné motoriky. U dětí s hyperaktivitou, které 
neumějí příliš odpočívat, se terapie zařazuje pro 
jejich zklidnění a odpočinek před dalšími
terapiemi.



HISTORIE

2012

2021

2018

2014

2020
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• Vznik občanského sdružení.
• Zahájení ambulantního provozu v Holubicích u Prahy.
• První 2týdenní hiporehabilitační pobyty.

• Transformace na obecně prospěšnou společnost.
• Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pro kurz Hipoterapie u DMO.

• Přesun provozu a sídla společnosti do bezbariérového
  areálu Hospodářský dvůr v Bohuslavicích u Telče.
• Přechod na celoroční pobytový režim péče.
• Získání registrace poskytovatele zdravotních služeb
  a vznik nestátního zdravotnického zařízení.

• Prodloužení akreditace kurzu Hipoterapie u DMO.
• Registrace veřejné sbírky.

• Spolupráce s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy.
• Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou.



POSLÁNÍ
Naším posláním je zkvalitňování života a léčba dětí 
se speciálními potřebami pomocí hipoterapie, 
canisterapie, muzikoterapie a dalších terapií, které 
jsou provozovány v přírodě a v souladu s ní.

VIZE
Chceme, aby každé dítě se speciálními potřebami 
mělo možnost využít hipoterapie jako léčebné 
metody. Chceme metodu hipoterapie vyvíjet, zdo-
konalovat a objektivizovat tak, aby každé dítě 
dosáhlo maximálního možného efektu, který mu 
pomůže rozvíjet jeho duševní i fyzickou kondici
a využít maximum jeho potenciálu.

CÍLE
• Hiporehabilitace skrze partnerství s pečujícími
Jsme partnery rodičů/pečujících, kteří se snaží zlepšit fyzický a psychický stav svého dítěte.
Nabízíme kombinaci nejnovějších poznatků, znalostí a zkušeností z oblasti hipoterapie a aplikujeme
je do léčby, která je šitá na míru každého konkrétního dítěte.

• Špičkový welfare koní a psů
Pracujeme s relativně velkým hiporehabilitačním stádem, které vedeme ve směru partnerství a ko-
munikace. Každého zvířecího terapeuta vnímáme jako plnohodnotného kolegu. A naším cílem je,
aby vzájemná spolupráce byla příjemná a obohacující nejen pro naše klienty, ale i pro nás vzájemně.
Na základě zkušeností víme, že pro množství naší klientely je potřebných ideálně 8 koní. Tak,
abychom měli dostatečně různorodou skladbu pohybu hřbetu a mohli terapie vést skutečně
individuálním způsobem. Staráme se o wellbeing našich zvířecích terapeutů (koní i psů), aby je
práce s dětmi těšila a měli z ní radost stejně jako my, lidé.

• Rozvoj hiporehabilitace v ČR
Naším cílem je předávat naše poznatky dál tak, aby v ČR vznikala další střediska provozující kvalitní
formu hipoterapie. Aby tato péče byla dostupná všem dětem se speciálními potřebami, pro které
je tato forma terapie vhodná.
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AKTIVITY

Hlavní činností organizace je pořádání hiporehabilitačních pobytů s cílem komplexní léčby dětí 
se speciálními potřebami. V roce 2021 se nám povedlo, i přes omezení v důsledku covidové 
epidemie, uspořádat 21 řádných pobytů a 2 ambulantní pobyty pro menší počet účastníků. 
Úspěšně jsme navázali na předchozí roky a pokračovali v režimu týden pobyt – a tedy práce
od rána do večera – a týden volno.

Pobyty jsou 7 dní dlouhé. Náplní pobytů je 2x denně hipoterapie, 1x denně canisterapie, aktivity 
s využitím koní, mixterapie, arteterapie, muzikoterapie a nutné vstupní a výstupní fyzioterapeu-
tické vyšetření.

Vstupní a výstupní fyzioterapeutické vyšetření je součástí každého pobytu. Pro maximální efektiv-
nost celého pobytu a zlepšení stavu dítěte je stěžejní důkladná diagnostika, která musí být prová-
děna vždy s ohledem na zdravotní, psychický stav i další okolnosti ze života klienta. Lidský organis-
mus je velmi variabilní a stejný projev v hrubé motorice může mít u různých dětí různé příčiny. 
Uveďme na příkladu: nekvalitní opora o ruce může mít příčinu v oslabení břicha, ale i v přetížení 
podbřišku, v nestabilitě kolenních kloubů či v oslabení krční páteře. Čím lépe se podaří diagnostiko-
vat příčinu, na kterou se pak léčba cílí, tím větší efekt je možné v hrubé motorice u dětí pozorovat. 
Výstupní vyšetření slouží k doporučení cviků na domácí cvičení. Pobyt má tendenci u dětí cca
14 dní poté ještě „dotékat“ a cviky podporují jeho maximální efektivnost. 

Aktivity s využitím koní jsou každodenní skupinovou terapií. Děti se díky ní seznamují s koňmi, čistí 
je, vodí a poznávají je jinak než jen z jejich hřbetu. I miminka si při této aktivitě přijdou na
své – rodiče rádi čistí koně s dětmi v náručí. Samotný kontakt s koněm u dospělých zklidňuje mysl
a probouzí emoce, což pro vývoj dítěte je jednou ze stěžejních životních zkušeností. Poslední den je 
koňské čištění vyměněno za krmení a děti mohou své miláčky rozmazlovat.

Dětem, u kterých je stanoven na vstupním vyšetření cíl rozvoje kvality pohybu, je jednou denně 
zařazována individuální canisterapie. V roce 2021 jsme měli pět canisterapeutických psů, jejichž 
výchova i výcvik probíhá pod neustálým dohledem odpovědné trenérky. Děti v rámci canisterapie 
navazují na hipoterapii a docvičují pohybové nuance. Některé děti mají canisterapii jen jako formu 
relaxace, u jiných se využívá pes v rámci senzorické integrace.

Velmi oblíbenou součástí pobytů je tzv. mixterapie. Jedná se o „obohacenou“ canisterapii pro děti, 
u kterých je cílem zejména rozvoj kvantity pohybového repertoáru. Jde o skupinovou aktivitu 
probíhající jak se psy, tak s koňmi. Na základě motorických potřeb dítěte je postavena překážková 
dráha, děti ji jednou prochází celou společně, následně s terapeuty, a to jednou s pejskem a jednou 
s koněm. 

Arteterapie zařazujeme do programu téměř každý den. Děti mají po odpoledním klidu jednu 
hodinu na to, aby se rozvíjely i po stránce umělecké. Kreslí, vyrábí a tvoří, čímž nevědomě zlepšují 
emoční cítění a jemnou motoriku. Většina dětí se soustředí na vybranou aktivitu, celkově se zklidní
a připraví na další terapie.

Velmi populární aktivitou, kterou zařazujeme po večeři, je muzikoterapie. Cílem terapie je harmoni-
zovat tělo na rovině fyzické. Pracuje se zde zejména s rytmem a dechem. Děti se učí s využitím 
různých tyček, bubnů či samotného tleskání rytmus, jeho pravidelnost i jeho obměny. Zároveň díky 
speciální úpravě pentatonických fléten se všechny děti učí prohloubený a pravidelný dech a s tím 
spojenou správnou funkci bránice. Společné zpívání oblíbených písniček je skvělým prostředkem 
pro zvýšenou motivaci dětí. Jednou za týden, když počasí dovolí, se zpívá a hraje u táboráku.
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Díky souhrnu všech aktivit a nastavení individuální práce s každým dítětem je výsledkem každého 
pobytu zlepšení pohybového chování a celkové psychosociální zlepšení. Někdy se povede, že 
pobyt má velmi výrazný efekt, např. dítě je najednou schopné samostatné chůze. To nás všechny 
samozřejmě velmi těší. Je ale nemožné dosáhnout takových výrazných pokroků vždy a u každého 
dítěte. Některé děti se posunují vpřed jen velmi malými krůčky. Každý takový malý krůček může ale 
jednou znamenat přelomovou změnu. Důležité pro nás je vést rodiče a děti tak, aby i tyto drobné 
krůčky vnímali, využívali je v běžném životě, zjišťovali, v čem všem jim tyto krůčky pomohly. Aby 
měli chuť neustále jít dál, nestále se vyvíjet a časem dojít k přelomové změně, ať už na fyzické či na 
psychické úrovni.

Během pobytů nezapomínáme ani na sourozence našich klientů. Na pobyty jezdí celé rodiny a my 
jsme si vědomi, že i zdravý sourozenec má právo si pobyt užít. Věnujeme jim proto prostor při 
mixterapii, muzikoterapii a arteterapii. Malé děti se pak mohou jednou denně svézt na chvilku na 
koních.

V roce 2021 musela část pobytů v důsledku hygienických opatření probíhat bez skupinových aktivit. 
Pokud to bylo možné, snažili jsme se pracovat s menšími skupinkami nebo dětem nabídnout 
náhradní program ve venkovním prostředí.

Kurzy
Kromě hlavní činnosti, jíž je komplexní léčba dětí s postižením, se druhotně zabýváme i obecným 
rozvojem tématu hiporehabilitace v ČR. Silně si uvědomujeme potřebu neustále se vzdělávat a také 
nutnost vzdělávat ostatní.

Ve spolupráci s KZS Hipoterapie pod UNIFY ČR vedeme inovativní kurzy pro odbornou
i širokou veřejnost. Koordinátorkou kurzů je Mgr. Kateřina Maříková. Jedná se o následující kurzy:
1) Certifikovaný kurz Hipoterapie u DMO
2) Hiporehabilitace v praxi
3) Vodění koní v hipoterapii
4) Výchova a výcvik koně pro hipoterapii a různé workshopy (Hipoterapie u DS, Hipoterapie u dětí
s ADHD apod.)
5) Ostatní

Certifikovaný kurz Hipoterapie u DMO 

V roce 2014 jsme jako jediná organizace v České republice získali akreditaci Ministerstva zdravot-
nictví ČR. V rámci ní byla naše metodika práce oficiálně uznaná jako fyzioterapeutický koncept
k výuce hipoterapie jako léčebné metody. Výuka spadá do celoživotního vzdělávání nelékařských 
profesí dle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických profesích. Ministerstvo zdravotnictví 
ČR v roce 2020 prodloužilo naši akreditaci až do roku 2024. Stále jsme jediným oficiálním středis-
kem pro vzdělávání fyzioterapeutů v hipoterapii v ČR.

Díky této akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR jsme v roce 2019 začali organizovat certifikovaný 
kurz Hipoterapie u DMO. Absolventi tohoto kurzu jsou oprávněni k samostatnému výkonu hipotera-
pie jako léčebné metody bez odborného dohledu, a to u klientů ve věku 3 měsíců až 21 let. Metodi-
ka je popsaná na klinickém obraze diagnózy dětská mozková obrna (DMO), její principy jsou však 
aplikovatelné u všech dětí s nejrůznějšími typy diagnóz. V současné době existuje v ČR mnoho 
kurzů, které přijímají studenty, avšak nemají metodiky práce oficiálně schválené.

V roce 2021 jsme původně plánovaný certifikovaný kurz neotevřeli. Náhradní termín bude září 2022.

Ostatní kurzy

V roce 2021 proběhl kurz Habe Diem a pak speciální kurz pro zaměstnance: Základy hadlingu
v Bobath konceptu od Fyziobeskyd s. r. o. 



Výzkum, vzdělávání a osvěta

Velmi důležitou součástí našich obecně prospěšných aktivit je přednášení na mezinárodních
i národních konferencích, publikace výsledků v odborných časopisech, přednášení na vysokých 
školách a odborných kurzech, spolupráce na bakalářských a diplomových pracích.

Jsme střediskem pro praktickou výuku studentů Univerzity Karlovy a České zemědělské univerzity 
v Praze.

Díky grantovému programu od nadačního fondu Avast jsme mohli v roce 2021 navázat na rok 2020, 
kdy jsme začali vyučovat nový povinně volitelný předmět Hipoterapie u dětské mozkové obrny. Za 
2 roky spolupráce bylo proškoleno 65 studentů 2. a 3. ročníku oboru fyzioterapie 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy. Pevně věříme, že právě tato aktivita je základem pro další budoucí rozvoj kvalitní 
hipoterapie v ČR. Úspěch této spolupráce nás přesvědčil v tom, že v této aktivitě chceme pokračo-
vat i po ukončení získaného grantu. 

Pravidelně se aktivně podílíme na medializaci tématu a účastníme se televizních reportáží
o hipoterapii.



PŘÍBĚHY NAŠICH DĚTÍ

Emminka

Emminka má jednu z nejběžnějších poruch chromozomů 
– Downův syndrom (DS). Ačkoliv každého jedince s tímto 
genetickým znevýhodněním trápí jiné obtíže různé 
závažnosti, některé charakteristiky jsou si velmi podobné. 
A ne jinak je tomu i u Emmy. 

Tou nejběžnější obtíží je hypotonie (snížený svalový 
tonus). Rodiče už od narození Emmy věděli, že se musí 
zaměřit na posílení veškerého svalstva a se svojí holčič-
kou cvičit. Začínali s Vojtovou metodou. Bohužel Emmin-
ka musela podstoupit operaci srdce, a potom již cvičení 
touto metodou nebylo možné. Hledali tak další možnosti 
a objevili Bobath koncept. Od jiných rodičů dětí s Downo-
vým syndromem věděli, že by jim mohla pomoci také 
hipoterapie.

Nejprve dojížděli na hipoterapii v blízkosti bydliště, ale 
kýžený efekt se nedostavoval. Hledali dále a až přes 
reference a doporučení se dostali do Miráklu. Začali 
jezdit na intenzivní pobyty, a výsledky se konečně začaly 
dostavovat. 

Ze začátku se jednalo především o zlepšení hrubé motoriky. Po prvním intenzivním pobytu si 
Emminka sedla. Po dalším začala lézt. Ve dvou letech začala chodit.

Další velmi častou obtíží je rozvoj řeči. Emmince koně pomáhají i s tímto. Děti s Downovým syndro-
mem jsou totiž velmi vnímavé a empatické a terapie, která je baví, je i dvakrát tak účinná. A když je 
to baví, mají radost ze všech aktivit, tak tím pádem i spolupracují. Rozvíjí se, aniž by jim někdo něco 
násilně vnucoval.

Rodiče vidí největší přínos hipoterapie v její komplexnosti. Mají za to, že pobyt se všemi přidružený-
mi aktivitami má efekt, kterého nelze dosáhnout s žádnou jinou terapií (jakkoliv je intenzivní), ani 
mixem různých terapií.

Emma dnes chodí a motoricky odpovídá normě. Je hypotonická, ale díky pravidelným pobytům se 
svalstvo kontinuálně posiluje a nedochází tak k úpadku do hypotonie. 3 intenzivní pobyty za rok 
jsou dostačující proto, aby rodiče s Emminkou nemuseli absolvovat žádné jiné rehabilitace. Mohou 
se tak soustředit na rozvoj kognitivních funkcí, inkluzi a další oblasti, na které je i hipoterapie krátká.



Nejdříve začali jezdit na hipoterapii v Psychiatrické léčebně Bohnice. Bohužel kůň, který byl na tuto 
terapii vyhrazen, onemocněl. Jiná střediska si na tak závažnou skoliózu netroufala. Rodiče dostali tip 
na Mirákl, že tam by si možná dokázali poradit… A občas se stane, že je člověk ve správný čas na 
správném místě. Dovolali se ve správný čas, kdy akorát někdo z chystaného pobytu onemocněl,
a oni tak mohli přijet. Díky velké flexibilitě a také velké porci štěstí, se tak dostali ihned do péče. 

Po prvním pobytu v Miráklu ukázala kontrola na rentgenu zlepšení skoliózy ze 42° na 26°, čímž byli 
ohromeni nejen rodiče, ale také lékařka. Se skoliózou je to ale běh na dlouhou trať. Po nějaké době 
se křivka zase zhoršila, pak zase zlepšila. Hanička musí poctivě dodržovat kombinaci nočního 
nošení korzetu a cvičení, ale hipoterapie jí pomáhá udržovat základ. 

Hanička na žádné jiné pobyty nejezdí. Rodiče s ní pravidelně cvičí a cviky pravidelně konzultují
s fyzioterapeuty. Hanička si koně doslova zamilovala. Rodiče tvrdí, že kdyby si mohla vybrat, žila by 
v Hospodářském dvoře celoročně. Stejně tak její zdravá mladší sestřička Nelinka, která jezdí na 
pobyty s Haničkou. 

Ačkoliv této skoliózy se nejde asi nikdy zcela zbavit, rodiče si moc přejí, aby se jim dařilo jí udržovat 
v takovém stavu, který nebude ohrožovat Haničky zdravotní stav, a vyhnuli se operaci. A jednou, 
kdo ví, si třeba bude moci užívat plnohodnotný a bezstarostný život bez bolestí a obtíží. 

Rodiče si velmi cení nadšení, se kterým se všichni v Miráklu, věnují dětem. Berou Mirákl jako sou-
část svého života. Na každý pobyt se vždy moc těší. Doma se prý hodně mluví o Majdovi, Jackince 
nebo Filípkovi a dokola se musí prohlížet fotky z minulých pobytů. 
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Hanička

Hanička má diagnostikovanou idiopatickou infantilní 
skoliózu. O diagnóze se rodiče dozvěděli v jejích 2 letech. 
Po dalším roce se křivka skoliózy rapidně zhoršila
a ortopedi jim tehdy doporučili korzet na 23 hodin denně 
s tím, že při dalším zhoršení bude muset podstoupit 
operaci páteře. U dětí pak následuje každého půl roku 
reoperace, kdy se posouvají „tyče“ u páteře. 

Rodiče tato prognóza velmi vyděsila, a rozhodli se hledat 
ještě jiné cesty, jakými by se dala skolióza léčit. Podařilo 
se jim dostat dceru do péče rehabilitačních lékařů, kteří 
operaci viděli až jako poslední možné řešení. Od fyziote-
rapeutů se dozvěděli také o hipoterapii. 



O Miráklu se rodina dozvěděla, už když byla Terezka malá, od jiné maminky. V té době měli mnoho 
různých terapii a podařilo se jim najít hiporehabilitaci blízko domova. Hipoterapie se ale přestěhova-
la a dojíždění zabíralo se vším všudy dvě a půl hodiny, což už moc nešlo skloubit s normálním 
fungováním rodiny. Nabízel se tedy opět Mirákl, kam se jim podařilo dostat ještě, když se jezdilo na 
Q ranči. Od té doby svoje místečko nepustili a jezdí pravidelně.

Terezka koně miluje a na každý pobyt se moc těší. Hipoterapie jí hodně pomáhá. Vždy se naučí 
něco nového. Nejsou to „velké“ změny, ale spíše malé krůčky na cestě ke svojí samostatnosti. 
Jednou se naučí přenos váhy z jedné nohy na druhou. Pak zase jak správně dýchat nebo jak vyrov-
návat balanc. Hodně velké uvědomění nastalo, když Terezka začala vnímat své nohy, o kterých 
dlouho nevěděla, že je vlastně má.  Všechny tyto drobné změny jsou klíčem k tomu, aby mohla 
dělat velké pokroky. Terezka má díky hipoterapii také lepší držení těla a uvolněnější nohy, což jí 
pomáhá například při lezení po čtyřech.

Rodiče s Terezkou v minulosti absolvovali spousty jiných terapií. V současné době ještě občas 
zajedou do lázní nebo na jiný intenzivní pobyt, ale cítí, že hipoterapie jim dává zdaleka nejvíce. Na 
rozdíl od jiných pobytů, se v Miráklu nikam nespěchá, tady se všichni přizpůsobí potřebě dítěte
a koně. Rodiče cítí, jak kontraproduktivní může být, když se například v lázních žene dítě z jedné 
procedury na druhou a místo kýženého uvolnění a pohody, je dítě ve stresu.
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Terezka

Terezce je 11 let a měla těžší nástup na svět. Od narození 
se vědělo, že bude mít nějaký problém, ale nevědělo se, 
v jakém rozsahu. Z porodnice rodiče odcházeli po měsíci, 
zasvěceni do Vojtovy metody. Kolem 10. měsíce byla 
Terezce diagnostikována dětská mozková obrna spastic-
ká diparéza. Později to bylo upraveno na spastickou 
triparézu a pak na kvadruparézu. Konkrétní slova popisu-
jící diagnózu ale nejsou podle rodičů důležitá. Nejdůleži-
tější je zaměřit na to, co Terezka zvládá a jakou péči 
potřebuje.

Terezka chodí do klasické základní školy, kde jí pomáhá 
asistentka. Terezka zvládá školu stejně jako její vrstevníci, 
jen někdy potřebuje více času na práci a déle ji trvá 
reagovat. Terezka nechodí, hopká po kolínkách nebo 
leze po čtyřech. Záleží, jak moc rychle někde potřebuje 
být. 
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NÁŠ TÝM

Ředitelka: 
Hlavní fyzioterapeutka:
Ekonomka:
Produkční:
Terapeuti: 

Vodiči koní: 

Dobrovolníci:

Mgr. Kateřina Maříková
Mgr. Kateřina Maříková
Ing. Jitka Krákorová
Heda Dohnalová Tománková
Bc. Pavlína Zgarbová, Bc. Kristýna Miškovská, Bc. Petr Klika, 
Jiří Mařík, Věra Dobiášová, Mgr. Anna Skopcová, Mgr. Anna 
Wolgemuthová, Bc. Andrea Hofmeisterová

Pavlína Plicová, Jan Krídla, Kristýna Flenderová, Uli
Oscinseva, Pavlína Beranová, Barbora Nosková

Pavlína Beranová, Bedřich Čapek, Petr Čapek, Zuzana 
Čapková, Bohumil Dohnal, Pamela Flenderová, Adéla Gáži, 
Karolína Kaniová, Kamil Karásek, Lukáš Kasan, Michal 
Kocián, Tomáš Kouša, Ondřej Krákora, Eliška Krákorová, 
Bára Kunstovná, Jindra Landová, Daniel Majár, Anna 
Miškovská, David Němeček, Libor Novotný, Marcela 
Pávová, Adéla Pfannová, Xenie Svobodová, Marek Tománek

Koně

Majda - Sacramoso Majda je starokladrubský valach a vůdce našeho stáda. Původně byl pořizován 
na tréninky dětí, ale jeho pomoc v hipoterapii se velmi brzy stala nepostradatelnou. Dokonale 
zvládá asistované sedy a pomáhá dětem zlepšit stereotyp dechu. Ve volném čase má nejraději 
vyjížďky a skákání přes překážky.

Filip - Filípek je nejstarší kůň našeho hiporehabilitačního stáda. Je to anglický plnokrevník, přesto na 
dostihové dráze nikdy nezávodil. Vzhledem k jeho věku chodí na vyjížďky s ostatními koňmi bez 
jezdce, nejraději má práci ze země a hry s Daglesem.

Desperado - Despík je hannoverský drezurní kůň, který odjel i několik závodů v cizině. Pár měsíců 
žil v Německu. Zde však došlo k úrazu a od té doby bohužel výrazně kulhá. Jeho majitelé jsou 
Markéta a Honza Zamcovi, od kterých máme Despíka v dlouhodobém pronájmu. Je milován všemi 
dětmi, využíván je na jízdy sourozenců.

Syrael - Sýra je bavorský teplokrevník, vůdčí kobyla našeho stáda. V hipoterapii není úplně spoko-
jená, a tak se v roce 2022 bude stěhovat k novému majiteli.

Jacks Golden Peppy - Jackie je kobylka plemene quarter horse. Do naší organizace se dostala
z jiného hiporehabilitačního sdružení a máme ji již od jejích 4 let. Je velmi energická a ve svém 
volném čase se nejraději věnuje westernovým disciplínám, zejména pak Barell race.

Yuchi Hamond Golden Peppy – Hříbátko Jackinky mělo start do života trošku těžší. Zato mělo ale 
obrovskou chuť bojovat, takže velmi rychle začalo pít z lahve, zakrátko i od maminky. V roce 2021 
se Yuchi přestěhoval do Krkonoš za naší kamarádkou, které dělá skvělého parťáka.



Salgado – Šuplík, je anglický plnokrevník, který k nám přišel v březnu 2021 spolu se svou majitel-
kou Pavlínou. Pavlína, naše trenérka koní, ho naučila jezdeckým základům. Salgado má moc rád 
rychlost a velice rád se proběhne po loukách. Na druhou stranu je velice citlivý a práce za účelem 
hiporehabilitace dětí ho baví.

Peggy Sue – Bambule, jak jí všichni říkáme, je kobyla irského coba, kterou zapůjčil naší organizaci 
její majitel Jiří Kovář, jemuž velmi děkujeme. Původně „zaskakovala“ za naší Jackinku, když měla 
hříbátko, ale v hipoterapii se velmi osvědčila, a proto nám byla ponechána i nadále. Její přezdívka 
Bambule byla jedním z prvních slov některých našich dětí.

Dagles - Naším nejnovějším přírůstkem v hiporehabilitačním stádě je tento irský cob, syn naší 
Bambule. V hipoterapii se zaučuje a je budoucí velkou pomocí díky jeho speciálnímu pohybu 
hřbetu. Daglese máme od jeho 4 let. Narodil se přímo na Hospodářském dvoře, a tak jsme měli 
možnost ho obsedat. Díky jeho charakteru a ochotě pracovat s člověkem jsme se rozhodli ho využít 
pro účely hipoterapie. Jeho největším zájmem je hraní si s Filipem a Amíkem ve stádě.

Amík – Je to náš zázračný poník. Jeden z jeho rodičů byl poník a druhý chladnokrevný kůň. Byl nám 
darován naší kamarádkou Verčou, které bychom chtěli také velmi poděkovat. Původně byl pořizo-
ván pouze na terapeutické čištění koní a mixterapie, ale překvapivě jeho výsledky v hipoterapii byly 
ohromující, a proto je využíván i pro tuto terapii. Jako u každého správného poníka je jeho nejoblí-
benější aktivitou ve volném čase jídlo. 

Ustájení koní
Naše koně máme ustájené venku na pastvině v celoročním režimu. Velmi jim to prospívá. Pastvinu 
máme uzpůsobenou jako tzv. paddock paradise, což je způsob přirozeného a zdravého venkovního 
ustájení koní. Díky vytvořeným trackům jsou koně motivováni k pohybu tak, že vyhledávají potravu 
a vodu stejně jako divocí koně v přírodě. To je prospěšné pro jejich trávení, kopyta a celkové fyzické 
i psychické zdraví.

Psi

Arletka (bígl) - Naše úžasná terapeutka přijíždí vždy s naší fyzioterapeutkou Kristýnkou, která je její 
majitelkou. Arletka neměla jednoduchý osud, ale naštěstí se dostala do správných a láskyplných 
rukou.

Charlie (chrt) – Hlavní canisterapeut měl začátek života hodně nelehký, delší čas pobýval i v útulku. 
Ale přes různá úskalí si našel nás a svoje životní poslání naplňuje vždy na 100 %.

Holly (zlatý retrívr) – 4 roky vyrůstala u našich přátel a dělala asistenčního psa chlapci s Downo-
vým syndromem. Kvůli komplikacím byla ale rodina nucena hledat pro ni nový domov a my děku-
jeme, že byla důvěra dána nám.

Ari (pinč) – Naše 18letá babička přijíždí s naší fyzioterapeutkou Pavlínkou.

Bastien (zlatý retrívr) –Je prvorozeným ze 6 štěňátek, která se narodila Holly v roce 2019. Zůstal
u nás a jeho hrdou majitelkou (ač byla lehce pošťouchnuta) je naše trenérka Kristýna.
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ROK 2021 V ČÍSLECH

Počet uskutečněných hiporehabilitačních pobytů

Počet zrušených pobytů (kvůli vládním nařízením)

Počet terapeutických dní

Počet terapeutických míst na pobytech

Obsazenost hiporehabilitačních pobytů

Počet dětí, které nebylo možné přijmout do péče z kapacitních důvodů

Počet nově přijatých dětí

Počet koňských terapeutů

Počet psích terapeutů

Počet studentů absolvující hiporehabilitační pobyty 

Počet odborných kurzů

21

1

147

327

100 %

60

8

9

5

65

2

Počet nachozených kilometrů jedním terapeutem během jednoho pobytu: 72 km

Počet nachozených kilometrů všemi terapeuty a vodiči během jednoho pobytu: 432 km

Počet nachozených kilometrů všemi terapeuty a vodiči za celý rok: 9 072 km

Počet ambulantních pobytů (kvůli vládním nařízením) 2
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Osobní náklady

Náklady na reprezentaci

Odpisy

Ostatní

Daň z příjmů

CELKOVÉ NÁKLADY

2 919

1 921

1

35

34

4

4 914

Náklady hlavní
činnost

vedlejší
činnost celkem

Uvedené částky jsou v tis. Kč.

4

0

0

0

0

0

4

2 915

1 921

1

35

34

4

4 910

Přijaté provozní dary

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Zúčtované fondy

- z toho veřejná sbírka

Dotace

Ostatní výnosy

CELKOVÉ VÝNOSY

257

3 818

863

324

0

0

4 938

Výnosy hlavní
činnost

vedlejší
činnost celkem

0

12

0

0

0

0

12

257

3 806

863

324

0

0

4 926

Hospodářský výsledek po zdanění 16 8 24



DÁRCI
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a podporují nás. Děkujeme našim sponzorům,
bez kterých by náš provoz nebylo možné udržet, a všem dobrovolníkům,
kteří jej pomáhají zajišťovat. V neposlední řadě děkujeme našim klientům za
důvěru v nás a naše koně – bez vás by naše práce neměla smysl.

V roce 2021 byly přijaty zejména následující granty a dary od právnických a fyzických osob
(uvedeny dary nad 20 000 Kč):

Poskytovatel Částka Forma

Martin Srbený 125.500 Peněžní dar

Podzimek a synové s. r. o. 600.000 Peněžní dar

IdeaSense s. r. o. 250.000 Peněžní dar

Grant Moneta 30.000 Peněžní dar

Grant KPMG 15.000 Peněžní dar

Grant Tesco 16.000 Peněžní dar

Velmi si také vážíme příspěvků od drobných dárců. Velkou radost nám dělají i trvalé příkazy.
I pouhých 100 Kč zaslaných každý měsíc má pro nás velkou cenu. Moc děkujeme.

Veřejná sbírka

V květnu 2020 jsme z důvodu proticovidových opatření uspořádali veřejnou sbírku (osvědčení KÚ 
Vysočina KUJI 41459/2020) za účelem financování chodu organizace v době pandemie. Sbírka je 
vyhlášena na dobu neurčitou a probíhá prostřednictvím portálu Darujme.cz:
(https://www.darujme.cz/projekt/1202821). Účelem sbírky je získávání finančních prostředků na 
provozní náklady organizace při poskytování léčebné péče formou hiporehabilitace dětem se 
zdravotním znevýhodněním – tj. náklady na ustájení zvířat, krmení, veterinární péči, kovářské
a sedlářské práce, výcvik a trénink koní, pronájem ordinace a provozních prostor, terapeutické 
pomůcky, zdravotní software, služby externích fyzioterapeutů, ubytování terapeutického týmu. 

Sbírka pokračovala i v roce 2021 a výtěžek z ní jsme využili na:
• Budování nového pastevního ustájení – paddock paradise.
• Ustájení, výcvik a výživu koní.
• Pronájem ordinace.
• Nákup pomůcek na hipoterapii.

Poděkování si jistě zaslouží i nadace, které pomáhají financovat pobyty přímo našim
rodinám – Život dětem, Asociace rodičů dětí s DMO, Nadační fond pro předčasně narozené děti, 
Velvet Smile, Radost příbramáčkům, Nadace Sirius, Nadace Helpínek, Motorkáři dětem. Cena 
pobytu činila v roce 2021 pro jedno dítě a jednoho dospělého 20 900 Kč včetně ubytování.
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SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s celým spektrem organizací, jednotlivců i firem. Mezi nejvýznamnější spolupráce 
patří:

Klinická zájmová skupina hipoterapie
Jsme členy Klinické zájmové skupiny hipoterapie pod Unií fyzioterapeutů. Cílem skupiny je zpraco-
vávat standardy péče v hipoterapii, aktivně se setkávat a pořádat vzdělávací workshopy a inovativní 
kurzy pro fyzioterapeuty a ostatní odbornou i laickou veřejnost.

Hospodářský dvůr Bohuslavice
Poskytuje ubytování našemu týmu i našim klientům v bezbariérovém areálu, který byl vytvořen 
přímo nám na míru – dle našich požadavků. Zajišťuje i ustájení hiporehabilitačního stáda.

Oblastní charita Jihlava
Moc děkujeme Oblastní charitě Jihlava za její pomoc s dobrovolnickou činností a úžasné Janě 
Hotařové za zprostředkování.

Donio.cz
V roce 2020 jsme navázali spolupráci s organizací Donio.cz. Donio je platforma, na které můžete 
snadno vytvořit sbírku pro sebe, kamaráda, který onemocněl, nebo se třeba složit na komunitní 
zahradu. Je možné založit i finanční sbírku cílenou třeba právě na hiporehabilitační pobyty.
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?

Jsme nezisková organizace, která pomáhá dětem se speciálními potřebami. Rodiče za naše služby 
platí a nemůžeme a ani nechceme dále navyšovat ceny našich pobytů. Finanční zatížení rodin dětí
s postižením je i tak velmi vysoké. Můžete-li nás jakkoliv podpořit, budeme moc rádi.

Finanční pomoc
Nejvíce samozřejmě vítáme finanční pomoc, kterou můžete poskytnout přes portál darujme.cz, kde 
máme vypsanou veřejnou sbírku https://www.darujme.cz/projekt/1206523

Svým jednorázovým či trvalým příspěvkem se můžete finančně podílet na úhradě nákladů za 
jednotlivé koně, pronájem areálu, za pomůcky pro koně a psy či na nákup potřeb pro jednotlivé 
terapie.

Materiální pomoc
Rádi uvítáme i materiální pomoc v podobě zakoupení či darování různých pomůcek, výstroje či 
potřeb pro naše terapie. Prosíme, vždy nás předem kontaktujte, než se rozhodnete něco pro nás 
zakoupit. Děkujeme.

Dobrovolnictví
Pomoci nám můžete také jako dobrovolníci. Nejvíce vyhledávanou pomocí je výpomoc na týden-
ních terapeutických pobytech v Bohuslavicích u Telče. Dobrovolníky přijímáme na celou délku 
pobytu. Praxe se zvířaty či terapiemi je výhodou, nikoliv podmínkou. Jako dobrovolník nám ale 
můžete pomáhat i jinak. Občas potřebujeme služby fotografa, právníka, grafika, tesaře atd. V přípa-
dě zájmu nás kontaktujte nebo sledujte náš Facebook, kde občas některé výzvy vyhlašujeme.

Nakupování
Zaregistrujte se na givt.cz a nakupujte přes Pomocníka. Z každého vašeho nákupu pak pošle inter-
netový obchod určité procento naší organizaci. Vy přitom neplatíte nic navíc.
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ZÁKLADNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE

Adresa:
Název organizace dle stanov:
Datum zápisu:
Právní forma a typ organizace:
IČO: 
Spis. zn.:
Bankovní spojení:
Transparentní účet:

Kontakty
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:

Orgány sdružení

Statutární orgán
Ředitelka:

Správní rada
Předseda správní rady:
Člen správní rady:
Člen správní rady:

Dozorčí rada
Předsedkyně dozorčí rady:
Členka dozorčí rady:
Členka dozorčí rady:

Bohuslavice 10, 588 56 Telč
Centrum hiporehabilitace Mirákl, o. p. s.
3. 10. 2012 (původní občanské sdružení)
právnická osoba – Obecně prospěšná společnost
22709568
O 821 vedená u Krajského soudu v Brně
Komerční banka, a.s., č. ú. 107-3994350237/0100
Komerční banka, a.s., č. ú. 107-8195170267/0100

Bohuslavice 10, 588 56 Telč
+420 721 076 450
info@chmirakl.cz
www.chmirakl.cz

Mgr. Kateřina Maříková

Jiří Mařík
Ing. Ondřej Krákora 
Mgr. Petr Čapek

Ing. Zuzana Čapková
Mgr. Barbora Kunstovná
Petra Morávková

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou.

DMO – dětská mozková obrna, neurologická diagnóza popisující klinický projev postižení části
centrální nervové soustavy.

DS - Downův syndrom.

HD – Hospodářský dvůr Bohuslavice, místo, kde provozujeme pobyty (www.hospodarskydvur.cz).

KZS – klinická zájmová skupina, součást unie fyzioterapeutů se zaměřením na konkrétní
fyzioterapeutickou metodu.

UNIFY – profesní organizace Unie fyzioterapeutů, sdružující profesi fyzioterapeutů
(www.unify-cr.cz).




