
Příloha č. 1 - Náhled dotazníku 

Dotazník 

Váţená paní, Váţený pane, 

jsem studentka 3. ročníku VŠB–TUO Ekonomické fakulty oboru marketing a obchod. Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, 

který je součástí mé Bakalářské práce. Tento dotazník je zcela anonymní a skládá se z 19 otázek, jeho vyplnění by Vám nemělo trvat déle neţ 

15 minut. Pokud není uvedeno jinak zakrouţkujte prosím pouze jednu odpověď. 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu. 
 

1. Setkali jste se již někdy s pojmem zooterapie (neboli animal terapie, animoterapie či petterapie )? 

1.1. Ano 

1.2. Ne 

 

2.  Víte co pojem zooterapie znamená ? 

2.1. Ano (napište) ……………….. 

2.2. Ne, nevím 

 

3. Setkali jste se někdy dříve se slovem hiporehabilitace ( hipoterapie)? 

3.1. Ano 

3.2. Ne (přejděte na otázku č.5) 

 

4. Kde jste se slovem hiporehabilitace ( hipoterapie ) setkali? (možno více odpovědí) 

4.1. Na internetu 

4.2. V časopise 

4.3. Od přátel 

4.4. Ve škole 

4.5. V práci 

4.6. Jinde (napiště) ………………... 

 

5. Co podle Vás znamená slovo hiporehabilitace (hipoterapie)? 

5.1. Terapie pomocí psa 

5.2. Terapie pomocí koně 

5.3. Terapie pomocí hudby 

5.4. Terapie pomocí …………. 

( DOPLŇTE v případě,ţe nesouhlasíte se ţádnou z předchozích moţností ) 

 

6. Myslíte si, že je ve Vašem okolí dostatek informací o způsobu léčby pomocí hipoterapie? 

6.1. Ano 

6.2. Ne 

 

7. Komu si myslíte, že je hiporehabilitace (hipoterapie) určena? (Možno více odpovědí.) 

7.1. Dětem 

7.2. Seniorům 

7.3. Osobám starším 18 let 

7.4. Osobám s tělesným postiţením 

7.5. Osobám s výchovnými problémy 

7.6. Osobám s mentálním postiţením 

7.7. Jiné (napište) …………….. 

 

8. Co podle Vás hipoterapie ovlivňuje? (Možno označit více odpovědí.) 

8.1. Stránku fyzickou 

8.2. Stránku sociální 

8.3. Stránku psychickou 

8.4. Jiné (napište) ………………. 

 

 

9. Znáte nějaké hiporehabilitační středisko, kde se hipoterapie uskutečňuje? 

9.1. Ano znám (uveďte název) ………………… 

9.2. Ne neznám 

 

10. Slyšeli jste někdy o Hipocentru Ryzáček? 



10.1. Ano 

10.2. Ne (pokračujte na otázku č. 15) 

 

11. Kde jste se o hipocentru „Ryzáček“ dozvěděli? 

11.1 . V časopise 

11.2. Z plakátů 

11.3. Z internetových stránek Ryzáčka 

11.4. Ze sociálních sítí (facebook, lidé, atd…) 

11.5. Od přátel 

11.6. Doporučením lékaře 

11.7. Jiné (napište)………….. 

 

12. Víte kde se hipocentrum „Ryzáček“ nachází? 

12.1. Ano 

12.2. Ne (přejděte na otázku č.15) 

 

13. Navštívili jste někdy hipocentrum „Ryzáček“? 

13.1. Ano 

13.2. Ne 

 

14. Z jakého důvodu jste hipocentrum „ Ryzáček“ navštívili? (Možno více odpovědí). 

14.1. Den otevřených dveří 

14.2. Školení 

14.3. Ze zvědavosti 

14.4. Sám vyuţívám této metody léčení  

14.5. Sám se věnuji této metodě léčení 

14.6. Doprovod dítěte nebo osoby vyuţívající léčby prostřednictvím hipoterapie 

14.7. Jiné (napište) ………….. 

 

15. Uvítali by jste více informací o hipocentru Ryzáček? 

15.1. Ano 

15.2. Ne 

 

16. Jste? 

16.1. Muţ 

16.2. Ţena 

 

17. Do jaké věkové kategorie spadáte? 

17.1. 15 – 24 

17.2. 25 – 34 

17.3. 35 – 44 

17.4. 45 – 54 

17.5. 55 a více 

 

18.  V jakém okrese bydlíte 

16.1. Olomouc 

16.2. Šumperk 

16.3. Jiné 

 

19. Provozujete ve volném čase jízdu na koni? 

19.1. Ano  

19.2. Ne 

Děkuji za Váš čas: Petra Holoušová



Příloha č.2 - Propagační materiál Občanského sdružení Ryzáček 

„AHOJ JÁ JSEM KŮŇ“ 

 



 
  



Příloha č. 3 – Seznam center provozující hiporehabilitaci v ČR 

 

Seznam center v České Republice provozující hiporehabilitaci 
 

- celkem 27 sdruţení pro hiporehabilitaci v ČR (značeno namodralým pozadím) 

- Zdravotnické sdruţení a spolky celkem 652 z toho provozující hiporehabilitaci 

(značeno světle růţově ) 

- Označení je prováděno podle vlastního průzkumu prostřednictvím internetu. 

http://www.hiporehabilitace.unas.cz/index.php 

http://www.hiporehabilitace-cr.cz/ 

 

JIHOČESKÝ 

KRAJ 

    

Český Krumlov Kájov-Staré 

Dobrkovice 1 

381 01  

www.stajpohoda.cz i.studeny@krumlov.cz Na svých 

stránkách ţádný 

program 

nabízející 

hiporehabilitaci 

JIHOMORAVSKÝ 

KRAJ 

    

Brno - venkov Padochovská 

664 91 Ivančice 
www.svcivancice.cz e.havlatova@seznam.cz Středisko 

volného času 

nabízející různé 

aktivity 

 Na Nivě 1449, 

Předklášteří 
www.rancloucka.cz  prokopova.jana@seznam.

cz  
 

 Řícmanice 119, 

664 01 
http://djsricmanice.
wz.cz/  

djsricmanice@centrum.cz  parawestern 

Brno Bratislavská 21, 

Brno 
www.hipoterapie.cz  epona@hipoterapie.cz   

 Kociánka 2/93, 

612 47 Brno 
www.kocianka.cz  kotasovamarta@seznam.

cz  
Na stránkach 

nejsou 

informace 

Vyškov Ţerotínova 2, 

682 01 Vyškov 
www.piafa.cz  piafa@piafa.cz   

KRÁLOVEHRAD

ECKÝ KRAJ 

    

Náchod Litoboř 6, 

552 05  
http://www.jizdarna

litobor.wbs.cz  

 

jizdarna.litobor@seznam.cz  

Trutnov Třída Josefa II. 

78, 542 26  

Horní Maršov 

 rehabilitace.hm@seznavm.c

z 

Není přístup  

 Černý Důl 236, 

543 44 

 m.olha@atlas.cz Simona Olhová 

- Rancho + 

sluţby koněm  

Poskytuje hipo - 
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terapeutické 

sluţby.. 

 

Králove hradecký Měník-

Bydţovská 

Lhotka 21 

504 01  

www.sweb.cz/Bartov

aMir... 

bartovamiroslava@seznam.c

z 

 

LIBERECKÝ     

Liberec Puškinova 19 

460 08 Liberec 

XIX-Horní 

Hanychov 

www.os-svitani.cz os-svitani@email.cz  

MORAVSKOSLE

ZSKÝ KRAJ 

    

Frýdek Místek Pod Štandlem 

413 

739 25 Sviadnov 

www.jksviadnov.wz.

cz 

jksviadnov@seznam.cz  

 Nádraţní 131 

739 11 Frýdlant 

nad Ostravicí-

Frýdlant 

  Provozování 

chirurgické 

ambulance a 

hipoterapie 

 739 95 Bystřice 

128 

www.chewal.cz  marcel@walaski.cz   

Karviná Zemědělská 14 

735 61 Chotěbuz 

www.stajuluka.sweb.

cz 

stajuluka@seznam.cz  

 Luční 18 

735 14 Orlová-

Lutyně 

www.jkorlova.cz jkorlova@jkorlova.cz  

Opava Celní 443/1 

748 01 Hlučín 

www.detskyranc.info ranc@detskyranc.info  

OLOMOUCKÝ 

KRAJ 

    

Šumperk Hanušovická 121 

788 32 Staré 

Město 

www.knihovnaspk.cz

/icn... 

 Stránky nejsou 

obsáhlé 

 Líšnice 16 

789 85  

www.ryzacek.com ryzacek@email.cz  

Přerov  Polkovice 198, 

751 44 Polkovice 

www.avc-hana.eu  katarina.holasova@gmail.co

m  

Na stránkách 

ţádné 

informace 

ohledně 

hiporehabilitace 

Olomouc tř. Míru 115, 771 

11 Olomouc 

www.apavcas.cz m.svoboda@email.cz  Zaměření 

paravoltiţ 

Prostějov Jiţní 165/14 

798 02 Mostkovi

ce 

www.helios-

mostkovice.... 

helios.mostkovice@seznam.

cz 

 

PARDUBICKÝ 

KRAJ 

    

Pardubice Rokytno 73 www.cpkchrpa.cz info@cpkchrpa.cz Centrum 

http://www.sweb.cz/BartovaMiroslava/osph
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533 04  přípravy koní 

pro hipoterapii 

 Bělobranská 

dubina 1080 

530 12 Pardubice

-Bílé Předměstí 

www.apolenka.org jitka.sindlerova@apolenka.o

rg 

 

Svitavy Janov 61 

569 55  

www.stajpucher.cz petrapu@seznam.cz Výroční zprávu 

pouze pro rok 

2008 

 Janov 61 

569 55  

www.baneta.webnod

e.cz 

oshbaneta@seznam.cz  

Ústí nad Orlicí Na Plese 192 

566 01 Vysoké 

Mýto-Choceňské 

Předměstí 

 valentova.alena@unet.cz Zabývá se 

hipoterapií 

PLZEŇSKÝ KRAJ     

Plzeň - město U Včelníku 

68/19 

326 00 Plzeň-

Koterov 

www.jitrenka.info jitrenka@jitrenka.info Stránky nejsou 

v provozu 

PRAHA     

Praha 4 U bazénu 402/13 

142 00 Praha-

Písnice 

www.tjorion.cz/hipo.

ht... 

spae@cbox.cz  

Praha 8 Ústavní 91/7 

181 00 Praha-

Bohnice 

www.cshipo.wz.cz jirimunich@volny.cz  

Praha 10 Kubatova 32/1 

102 00 Praha-

Hostivař 

www.sdruzenisraz.cz skoupa@toulcuvdvur.cz  

STŘEDOČESKÝ 

KRAJ 

    

Kladno Kamenné 

Ţehrovice 566 

273 01  

 kaaacenkakladno@seznam.c

z 

 

Kutná Hora Miskovice 30 

285 01  

www.diteakun.cz diteakun@seznam.cz  

 Křesetice-Bykáň 

8 

284 01  

www.stajrozarka.cz stajrozarka@centrum.cz  

Mělník Hlavní 10 

277 11 Neratovic

e-Mlékojedy 

hippo.jinak.cz hippo@jinak.cz  

Praha – východ Nučice 5 

281 63  

www.bucephalos.cz JelinkovaBlanka@seznam.c

z 

 

 Měšická 247 

250 63 Mratín 

www.hiporehabilitac

e-c... 

info@hiporehabilitace-cr.cz  

Příbram Škrtilka 306 

261 01 Příbram I 

 ranchrr@centrum.cz  
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ÚSTECKÝ KRAJ     

Děčín Teplická 

401/148, 405 02  

Děčín IV-

Podmokly  

http://www.rehkat.c

z  

 

info@rehkat.cz  

 Arnoltice 35, 

407 14 

 ezins@modraplaneta.cz  

Litoměřice Hoštka 

411 72  

   

 Slatina 11 

411 17  

www.valdek.cz valdek.slatina@seznam.cz  

Teplice Mírové náměstí 

46/33 

417 42 Krupka-

Bohosudov 

www.jk-krupka.ic.cz jk-krupka@seznam.cz  

 Bystřany-

Úpořiny 7 

415 01  

 jkbystrany@volny.cz  

Ústí nad Labem Na Valech 9/1 

400 01 Ústí nad 

Labem-Bukov 

www.tjtatran.cz tjtatran@volny.cz Nejsou 

informace 

ohledně 

hiporehabilitace 

VYSOČINA     

Ţďár nad Sázavou Bystřice nad 

Pernštejnem-

Dvořiště 1013 

593 01  

www.jkjiskra.cz jkjiskra@seznam.cz Ţádné 

informace 

ohledně 

hipoterapie 

 Ţďár nad 

Sázavou-

Strţanov 34 

591 02  

www.sdruzeniambra.

cz 

sdruzeni.ambra@centrum.cz  
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Příloha č. 4 – Výroční zpráva občanského sdružení Ryzáček za rok 2010 

 
Vážení přátelé a příznivci občanského sdružení Ryzáček, 

rok 2010 je za námi a mě nezbývá, neţ se poohlédnout a zhodnotit jeho průběh.  

Lze říci, ţe i přes finanční krizi na začátku roku, kdy jsem si nebyla jistá, jestli 

dokáţeme udrţet poskytování hiporehabilitací do konce roku, se nám podařilo s malým 

omezením provoz o.s. Ryzáček celý rok zajistit, ba dokonce rozšířit své sluţby a stát se 

součástí dvou projektů financovaných z evropských fondů. Podařilo se nám získat finanční 

prostředky na nákup nového koně a částečné krytí výdajů spojených s jeho výcvikem. Nic z 

toho by však naše sdruţení nedokázalo bez bezmezné ochoty realizačního týmu OS Ryzáček 

spolupracovat a věnovat nám svůj volný čas i přesto, ţe ne vţdy mělo OS Ryzáček dostatek 

prostředků jejich snaţení dostatečně finančně ohodnotit. 

Proto patří velký dík všem, kteří nás v roce 2010 podpořili v naší činnosti, ať finančně 

nebo pomocnou rukou a dobrou radou při poskytování hiporehabilitace našim klientům, při 

přípravě koní pro hiporehabilitaci, či přípravě a realizaci veřejných akcí. 

Vcházíme do roku 2011 s hlavou vztyčenou a plni odhodlání poprat se s celým 

světem a vyhrát ten neustálý boj a kolotoč s podáváním ţádostí a získáváním finančních 

prostředků k zabezpečení chodu našeho sdruţení. Vţdyť naše práce je práce pro druhé, pro 

zdravotně znevýhodněné děti, dospělé a seniory, děti sociálně znevýhodněné, Vaše děti nebo 

děti Vašich blízkých v mateřských a základních školách a pro ty přece stojí za to bojovat... 

Za kolektiv občanského sdruţení Ryzáček Vám přeji, ať je pro Vás rok 2011 plný 

úspěchu, radosti a dobrých přátel. 

Hana Dvořáková 

projektový manager OS Ryzáček 

 

Název organizace:  Občanké sdruţení Ryzáček 

Ulice:  Vyšehorky 16 

Město:  Líšnice 

PSČ:  789 85 

Jméno statutárního zástupce  Alena Fritscherová, předseda sdruţení 

Telefon 1:  605766154 

E-mail:  ryzacek@email.cz 

www stránky:  www.ryzacek.com 

Právní forma:  občanské sdruţení 



IČ:  27042863 

Registrace (číslo, datum a místo): VS/1 -1/65 269/06R ze dne 2. 10. 2006 u Ministerstva 

vnitra 

Název peněžního ústavu:  Česká spořitelna 

Číslo účtu:  1816534309/0800 

Jméno statutárního zástupce:  Alena Fritscherová 

E-mail:  ryzacek@email.cz 

Číslo účtu sbírky:  3618619001/5500 

 

Občanské sdruţení Ryzáček vzniklo dne 2. 10. 2006, jako nestátní nezisková 

organizace zabývající se hiporehabilitacemi dětí i dospělých. 

Cílem sdruţení je napomáhat lidem v obtíţných ţivotních situacích, zdravotně 

postiţeným dětem, mládeţi i seniorům, pomáhat k jejich začlenění do běţného ţivota v co 

největší moţné míře, zkvalitnit jejich integraci do soc. skupiny a zvýšit jejich psychickou i 

fyzickou kondici prostřednictvím hiporehabilitace. 

 

Organizační struktura sdružení: 

Výbor sdružení 

Alena Fritscherová, předseda sdružení, hlavní cvičitel koní pro hiporehabilitaci a ošetřovatel 

koní 

Hana Dvořáková, projektový manager a pomocný asistent 

Lenka Hoppová, vodič koní a ošetřovatel koní 

Členové 

MVDr. Jana Jirsová – dobrovolník, jezdkyně, ošetřování koní, veřejné akce 

Petra Zapletalová – asistentka při hipoterapii, ošetřovatelka koní 

Martin Fritscher – správce areálu, údržba budov, ošetřování koní 

Irena Pyšná – dobrovolník, veřejné akce 

Dagmar Hennerová – dobrovolník, veřejné akce 

Markéta Pěnkavová – dobrovolník, veřejné akce 

Miloslav Smékal - dobrovolník 

Terapeuti 

Bc. Veronika Kroupová - fyzioterapeutka 

Mgr. Zuzana Šperlichová – psycholog 

 



Externí pracovníci 

Dagmar Rozsívalová – externí vodič koní, cvičitelka koní 

Lubomír Dvořák – ošetřování koní 

Koně pro hiporehabilitaci 

Aron – slezský norik, 9 let 

Keily – český teplokrevník, 8 let 

Alcapone, alias Jimmi – anglický plnokrevník, 7 let 

Filly – českomoravský belgik, 4 roky 

 

Důležité události ve sdružení od vzniku po současnost 

říjen 2006 – registrace sdruţení u Ministerstva vnitra ČR 

srpen – listopad 2007 - Výcvik koně pro hiporehabilitaci I. - sdruţení má ve výcviku prvního 

koně, klisnu českého teplokrevníka Keily 

září 2007 - zkušební projekt „Krouţek léčebně pedagogicko-psychologického jeţdění“ . Jedná 

se o krouţek pro děti navštěvující mateřskou a základní školu pro děti s více vadami v 

Mohelnici, pod vedením p. Mgr. Pavla Klecha. 

duben – srpen 2008 - Výcvik koně pro hiporehabilitaci II. Etapa, do výcviku se zapojuje 

slezský norik Aron a anglický plnokrevník Jimmi 

září – prosinec 2008 – projekt „Kůň v terapii handicapovaných“ - zaměřený na poskytování 

hiporehabilitace. 

prosinec 2008 – vybudování nové venkovní pískové jízdárny – finanční prostředky jsme 

získali z prostředků programu Ministerstva zemědělství LEADER ČR 2008. 

leden 2009 – dokončena výstavba sociálního zázemí pro klienty 

únor- prosinec 2009 – projekt „Kůň v terapii handicapovaných 2009“ – zaměřený na 

poskytování hiporehabilitace 

září 2009 – dokončena výstavba kryté jízdárny 

leden – prosinec 2010 – projekt „S koněm v srdci“ - zaměřeno na poskytování 

hiporehabilitace 

červen 2010 - zakoupení nového koně, klisny českomoravského belgika Filly, a její zařazení 

do výcviku pod projektem s názvem „Nový kůň pro hiporehabilitaci“.  

 

Pro naši činnost využíváme 

· bezbariérové středisko se sociálním zázemím včetně klubovny pro klienty 

· tři koně různého typu 



· krytou i venkovní jízdárnu 

· cesty s malým provozem v blízkosti sídla občanského sdruţení 

· nástupní rampu 

· pastviny pro koně, kruhovou ohradu 

· různorodé pomůcky jako jsou kuţely, balony, míče, nálepky, maňásci, flétny, kavalety ... 

 

Náplň činnosti v roce 2010 

· hipoterapie 

· aktivity s vyuţitím koní - skupinové, individuální 

· preventivní jeţdění zdravých osob 

· preventivně výchovný program pro děti „Ahoj, já jsem kůň“ – jednodenní programy aktivit s 

vyuţitím koní 

· realizace veřejných akcí zaměřených na osvětu hiporehabilitace a smysluplné vyuţití 

volného času celé rodiny 

· semináře zaměřené na přímou komunikaci mezi člověkem a koněm 

· seminář zabývající se problematikou kopyt koní 

 

Činnost sdružení v roce 2010 

V roce 2010 byly všechny prováděné terapie součástí programu projektu nazvaného „S 

koněm v srdci“. Jednalo se o projekt při kterém jsme rozšířili terapeutické sluţby pro 

zdravotně znevýhodněné spoluobčany, dětem se špatnýmsociálním zázemím, dětem z 

dětských domovů a z nízkoprahových center v Olomouckém kraji. Zároveň byla část projektu 

věnována zdravým dětem a mládeţi, pro které byl připraven program vedoucí k vytváření 

pozitivního vztahu ke zvířatům a přírodě nazvaný „Ahoj, já jsem kůň“. 

 

Během projektu bylo poskytnuto: 

· Počet poskytnutých hipoterapií: 238 

· Počet klientů hipoterapie: 14, z toho 3 dospělí. 

· Počet poskytnutých terapií - aktivity s využitím koní : 24 

· Jednodenní programy aktivit s využitím koní : 7 

· Počet klientů terapií AVK, včetně jednodenních programů AVK: 280 

 

Stali jsme se součástí dvou projektů financovaných z evropských fondů. Tím prvním 

je projekt Univerzity Palackého v Olomouci, fakulty tělovýchovné kultury, nazvaný „Vliv 



hipoterapie na změnu motorických vzorů dětí s centrální koordinační poruchou. Hlavním 

cílem je vytvořit metodický postup pro provedení biomechanických měření jako je 

kinematická analýza, nebo měření kontaktních tlaků při klinickém testování a při následné 

aplikaci hipoterapie u rizikových dětí ve věku od dvou měsíců do dvou let. 

Mezi biomechanické metody patří: 

3D videografická vyšetřovací metoda - její podstatou je analýza videozáznamu pohybujícího 

se objektu získaného s pouţitím většího mnoţství kamer, v našem případě minimálně se 

čtyřmi přístroji. Měření tlaků na kontaktních plochách a to na hřbetě koně a těle pacienta 

pomocí kontaktního koberce. 

Druhým v pořadí je projekt neziskové organizace Euforall nazvaný „Bez obav - 

zvládnu to sám“ Cílem projektu je zvýšit sociální gramotnost dětí a mládeţe z 13-ti dětských 

domovů v Olomouckém kraji, zlepšit jejich motivaci a kvalifikaci pro lepší uplatnění na trhu 

po odchodu z dětského domova. V rámci projektu došlo k vytvoření 5-ti vzdělávacích 

modulů. Jedním z těchto vzdělávacích modulů jsou terapeutické metody, mezi které patří i 

hiporehabilitace. 

V červnu jsme získali finační prostředky ke koupi a výcvik nového koně, 

českomoravské belgičky Filly, díky které rozšíříme a zkvalitníme sluţby v oblasti sociálního 

začleňování cílových skupin v oblasti Aktivit s vyuţitím koní. Stala se tak prvním koněm v 

majetku občanského sdruţení. 

 Akce, které jsme v roce 2010 pořádali: 

- Bosá kopyta proč a jak 26. 3 – 27. 3. 2010: seminář měl za úkol seznámit účastníky s 

přirozeným prostředím koně a poţadavky z toho vyplývající, proč nekovat, jak správně ošetřit 

bosá kopyta, nejčastější vady kopyt a postojů a shlédli praktickou ukázku strouhání. 

- Z pohádky do pohádky 11. 7. 2010: akce pro rodiče s dětmi , které se zúčastnilo 50 

návštěvníků. Během dne shlédli návštěvníci představení loutkového divadla Loutkadlo z 

Mohelnice. 

- Děti a psi 31. 7. 2010 : akce pro děti a jejich chlupaté mazlíčky, kdy měly děti moţnost 

ukázat svůj vztah se psem a ev. i jeho poslušnost. Této akce se zúčastnilo 6 soutěţících a asi 

20 diváků. 

- Ukončení prázdnin – Po stopách rytíře z Kunštátu 28. 8. 2010: další pohádkově zaměřená 

akce pro všechny věkové kategorie dětí, pořádaná ve spolupráci ČČK v Líšnici. 

- Den otevřených dveří – 11. 9. 2010: pravidelně konaná akce, kdy seznamujeme širokou 

veřejnost s činností sdruţení, se základy hiporehabilitace a za bohatého doprovodného 

programu se mohou všichni seznámit s areálem i s jednotlivými koňmi sdruţení. 



- SIMULACE, seminář vedený Pavlem Zieglerem 9. 10. 2010 : odborný seminář zaměřený 

na přímou komunikaci, pochopení koňské psychologie, přístupu a technik v praxi. Získání 

sebedůvěry a znalosti zacházení s pomůckami, techniky studia, komunikační hry. 

- 1° Vztah (ze země) vedený Pavlem Zieglerem 30. 10. – 31. 10. 2010: odborný seminář 

zaměřený na to, jak dosáhnout přirozeného vztahu s koněm zaloţeného na přátelství, důvěře a 

respektu s pouţitím Přímé Komunikace a koňské psychologie. 

- 1° Vztah pokročilí (ze sedla) vedený Pavlem Zieglerem 27. 11. - 28. 11. 2010: odborný 

seminář zaměřený na pochopení koňské psychologie a její vyuţití v přístupu k výcviku a jízdě 

na koni. Základy bezpečnosti a sebedůvěry v sedle. Přirozený sed, důvěra ve schopnosti koně.  

 

Poznatky o účinnosti hiporehabilitace 

M. je pětiletý chlapec, který začal jezdit na hipoterapii v březnu roku 2010. Hlavním 

důvodem pro její zahájení byla častá nemocnost, především recidivující záněty dýchacích cest 

se sníţenou vitální kapacitou plic. M. je dost zvídavý chlapec, na koně se hodně těšil. 

Nepociťoval ţádné obavy, ale při seznamování s koněm byl patrný určitý respekt z koně a 

nejistota. M., který byl jindy upovídaný s hlasitým pohybovým projevem, se během terapie 

ztišil a komunikoval jen minimálně. Začali jsem jezdit na bříšku s oporou o lokty. Tato poloha 

byla pro M. dost náročná, i kdyţ jsme jezdili v pomalém tempu. M. tlačil lokty pod sebe, 

skláněl hlavu dolů a prohýbal se v bederní a Th-L páteři. Jezdili jsme na venkovní jízdárně 

obdélníkového tvaru. Po 5-ti minutách jsme ho nechali odpočinout na stojícím koni, s hlavou 

poloţenou na zádi a HKK volně spuštěnými po stranách trupu koně. Potom jsme M. vyzvali, 

aby se napřímil na nataţené HKK s oporou o dlaně. M. se nejprve usmíval, měl radost ze 

změny polohy, ale byla vidět velká nestabilita v drţení trupu. Nakláněl se ke straně a 

povoloval bříško, také si začal stěţovat, ţe ho bolí ručičky. Proto jsme po chvíli zastavili a M. 

se přetočil do sedu ve směru jízdy s drţením za madla. V této poloze mu dělalo problém 

udrţet vzpřímené drţení těla, povoloval bříško a zakláněl trup. Po 5 minutách v sedu jsme 

terapii ukončili, jezdili jsme tedy necelých 15 minut. 

V dalších terapiích jsme pokračovali 2x týdně, začínali jsme vţdy v niţších polohách a 

postupně přecházeli do sedu. Nastavení bederní páteře se postupně zlepšovalo a centrace 

ramenních kloubů byla také lepší. Na 3. lekci uţ byl na nataţených horních končetinách 

mnohem stabilnější a nestěţoval si na bolest ručiček. V sedu dokázal lépe zpracovat kmity 

hřbetu a lépe udrţet korektní sed. S kaţdou další jízdou se zlepšovala rovnováha, stabilita v 

sedu a M. dokázal jiţ jezdit i bez drţení s horními končetinami volně poloţenými na stehnech. 

Postupně jsme zkracovali dobu terapie v niţších polohách a prodluţovali délku terapie v sedu. 



Po 5-ti terapiích jsme jiţ jezdili celkem 20 minut. Během lekcí jsme se soustředili na 

pravidelné dýchání. Zpočátku M. zadrţoval dech a ke konci lekce se zadýchával. Jakmile byl 

rytmus dýchání pravidelný, zkusili jsme zrychlit tempo kroku koně, které jsme vţdy 

přizpůsobovali aktuálnímu stavu. Dávali jsme si pozor, aby byl nástup zátěţe pozvolný. Ke 

konci terapie jsme se zaměřovali spíše na relaxaci, aby se mohl M. dostatečně vydýchat. 

Postupně se mu vrátila jeho upovídanost a sám navrhl, ţe nám zazpívá písničku. Toto 

příjemné zpestření jsme začali vyuţívat pravidelně. Dosáhli jsme tak lepšího prodýchání plic 

a M. si tak trénoval koncentraci a koordinaci pohybu s dechem. Pro zlepšení vnímání a 

rovnováhy jsme vyzkoušeli sed se zavřenýma očima, kdy měl poznat, kdy s koněm zatáčíme. 

Pokud byla na M. patrna únava, nechali jsme ho relaxovat na stojícím koni v poloze na břiše 

ve směru jízdy, kdy si poloţil hlavu po stranách krku koně a snaţil se úplně uvolnit.  

Počáteční nejistotu z očekávané terapie vystřídala radost z jízdy. M. se na jednotlivé 

lekce těšil, jízda na koni mu dodávala sebedůvěru a celkově se cítil jistější. Záţitky z terapií 

pak s radostí vypravoval i všem svým kamarádům. 

 

( zdroj; www.ryzáček.com) 


