
 
V roce 2008 pracoval tým Hipocentra PL   Kosmonosy v tomto složení: 
 
 
Vedoucí,hipolog,ošetřovatel koní: Kamila Petrová 
Ošetřovatelkoní,hipolog:Emílie Jandová 
 
 
Vedoucí terapeut: Mgr.Denisa Battová 
  
Terapeutky:  
Jitka Bergmannová/ odd. S10,S18,K20/ 
Ivana Mahrová / odd. S6,S8,S10/ 
Irena Nekolová / odd. B1,A12,A16/ 
Lucie Pospíšilová / odd.A14/ 
Pavla Vitmajerová /odd.B5,S7,S9/ 
 
Pracovníterapie,technický provoz: Milan Veselý 
 
 
  V roce 2008 byl zaznamenán zvýšený  zájem o služby Hipocentra a to jak o samostatnou 
hipoterahabilitaci,tak i o terapii pracovní. S některými odděleními byla jako již každoročně 
spolupráce velmi dobrá                                                      
/ S7,S8,A12, B1,S9,S10/. Bohužel některá oddělení spolupracovala hůř /A16,A14,B5/, ale po 
domluvě a vysvětlení si vzájemných požadavků, se spolupráce ke konci roku zlepšila. 
   Novinkou,jak pro tým Hipocentra,tak pro pacienty bylo otevření nového  oddělení K20, 
které začalo na hiporehabilitaci docházet jako jediné 2 týdně. Po počátečních zmatcích se 
spolupráce ustálila a nyní je velice dobrá. 
 
TERAPIE ZA ROK 2008 V ČÍSLECH 
 
V rámci hipoterapie bylo uskutečněno 292 terapií, kterých se zúčastnilo 261 pacientů. Ve 
srovnání s rokem 2007 je to o 64 lekcí více a o 7 pacientů více. Za1. pololetí bylo 146 lekcí se 
103 pacienty, v pololetí druhém to bylo 146 lekcí s 158 pacienty. 
 
 
 
 
1. Pololetí                                                                      
B1  18 lekcí  33  pacientek 
         1 pacientka      5 účastí 
         1 pacientka      4 účasti 
         2 pacientky      3 účasti 
         6 pacientek      2 účasti 
        23 pacientek      1 účast 
                      
                                                   
                                                    
                                                                                                                                                                                                                   
 



A12 18 lekcí      29 pacientů 
        
        1 pacient       4 účasti 
        5 pacientů      3 účasti 
        6 pacientů      2 účasti 
       17 pacientů      1 účast 
 
  
A16    17 lekcí        15 pacientů 
 
          1 pacient      8 účastí 
          2 pacienti     6 účastí 
          1 pacient      3 účasti 
          2 pacienti     2 účasti 
          9 pacientů     1 účast 
 
 
A14    8 lekcí         10 pacientů 
 
           1 pacient       5 účastí 
           2 pacienti      4 účasti   
           2 pacienti      2 účasti 
           5 pacientů      1 účast 
 
 
S6     1 lekce           1 pacientka 
 
 
S7     12 lekcí          17 pacientů 
 
            4 pacienti         4 účasti 
            4 pacienti         3 účasti 
            5 pacientů         2 účasti 
            4 pacienti         1 účast 
 
S8      17 lekcí         8 pacientů 
 
             1 pacient         17 účastí 
             1 pacient         12 účastí 
             1 pacient          7 účastí 
             1 pacient          3 účasti 
             1 pacient          2 účasti 
             3 pacienti         1 účast       
 
 
S9      15 lekcí           4 pacienti 
 
             1 pacient      13 účastí 
             1 pacient      11 účastí 
             1 pacient       6 účastí 



             1 pacient       3 účasti 
 
 
S10      16 lekcí            5 pacientů 
 
             2 pacienti      12 účastí 
             1 pacient        4 účasti 
             1 pacient        3 účasti 
             1 pacient        1 účast 
 
 
S18      10 lekcí             6 pacientů / do 18.6./ 
 
             1 pacient         5 účastí 
             2 pacienti        3 účasti 
             2 pacienti        2 účasti 
             1 pacient         1 účast 
 
 
B5        14 lekcí               5 pacientek 
 
          1 pacientka         12 účastí 
          1 pacientka         10 účastí 
          3 pacientky          2 účasti 
          
    
2. Pololetí 
 
 
 
B1      14 lekcí         22 pacientek 
 
           1 pacientka      8 účastí  
           3 pacientky      4 účasti 
           2 pacientky      2 účasti 
          16 pacientek      1 účast 
 
 
B5      12 lekcí            5 pacientek 
 
             1 pacientka   12 účastí 
             1 pacientka   10 účastí 
             1 pacientka     6 účastí 
             2 pacientky     2 účasti 
 
 
A12     14 lekcí           29 pacientů 
 
              1 pacient        5 účastí 
              2 pacienti       3 účasti 



              3 pacienti       2 účasti 
             23 pacientů       1 účast 
 
 
A14     15 lekcí           10 pacientů 
 
              1 pacient        10 účastí 
              3 pacienti        4 účasti 
              1 pacient         3 účasti 
              2 pacienti        2 účasti 
              3 pacienti        1 účast              
 
A16    11 lekcí     2 pacienti 
 
 .          1 pacient    6 účastí 
            1 pacient    5 účastí 
 
S6       5 lekcí             1 pacientka 
 
 
S7      13 lekcí           21 pacientů 
 
          10 pacientů        4 účasti 
            5 pacientů       3 účasti 
            1 pacient        2 účasti 
            5 pacientů       1 účast 
 
 
S8    18 lekcí            12 pacientů 
 
          1 pacient         17 účastí 
          1 pacient         13 účastí 
          1 pacient          8 účastí 
          1 pacient          4 účasti 
          1 pacient          3 účasti 
          7 pacientů         1 účast 
 
S10  16 lekcí             2 pacienti 
  
          1 pacient         16 účastí 
          1 pacient         14 účastí 
 
S9    14 terapií          6 pacientů 
 
          1 pacient        14 účastí 
          2 pacienti       13 účastí 
          1 pacient        10 účastí 
          2 pacienti        6 účastí 
 
K20   17 lekcí           48 pacientů  / od 1.10./ 



 
            1 pacient         5 účastí 
            4 pacienti        4 účasti 
            6 pacientů        3 účasti 
           19 pacientů        2 účasti 
           18 pacientů        1 účast                  
 
   
Pracovní terapie 
 
V roce 2008 bylo v Hipocentru odpracováno celkem 5004 hodin,5 hodin při celkovém počtu 
65 pacientů z 5 oddělení. Oproti roku 2007 je to o 3435 hodin a o 24 pacientů více. Velké 
poděkování patří hlavně dvěma pacientům z odd. A16 Jiřímu Doškářovi a Jaroslavu 
Nováčkovi, kteří se podíleli velkou měrou na pracovní terapii za uplynulý rok. 
V rámci pracovní terapie bylo usušeno seno, postaveny a opraveny nové ohrady, pokračovaly 
práce na opravách kryté jízdárny, vykopány  výkopy na vysušení plochy pro kruhovou 
jízdárnu, vybílena stáj, na podzim uklizeno listí z ohrad atd. 
 
Pracovní terapie v číslech : 
 
A16          3982    hodin           9 pacientů 
S9            851,5   hodin          11 pacientů 
S7              188   hodin          38 pacientů 
A12              15  hodin            5 pacientů 
S8               18  hodin            2 pacienti 
 
 
 
 
PODROBNĚJŠÍ POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ZA ROK 2008 
 
 
B1+A12 / Irena Nekolová / - Práce  v těchto hodinách je velmi různorodá, záleží na skladbě 
pacientů ve vztahu k jejich současnému zdravotnímu stavu a pohyblivosti. Přijímací oddělení 
jsou speciální svou širokou variabilitou diagnos. Je mnoho pacientů, kteří navštíví 
Hipocentrum pouze jednou, proto je práce s těmito odděleními méně systematická. Nejvíce se 
s těmito pacienty zaměřujeme na relaxaci, emoční podporu, trénink kognitivních funkcí a 
trénink fyzické kondice. Nejčastěji se pro ně využívá kůň s madly na trénink motoriky a 
koordinace pohybu / jízda bez držení, voltižní cvičení a hry s míčem /. Velmi oblíbená je 
relaxace na koni a vyjížďky do terénu. 
 
 
A16 / Irena Nekolová / Oddělení A16 je mužské uzavřené oddělení pro dificilní pacienty. 
Lekcí se účastní i pacienti, kteří se koní bojí a odmítají jezdit, ale účastní se prací okolo nich a 
čas trávený v Hipocentru hodnotí  jako příjemný. Pacienti tohoto oddělení jsou fyzicky zdatní 
a samostatní, takže je možné se s nimi pouštět do náročnějších cvičení. 
Bohužel po odchodu psycholožky Mgr. Kovářové, která dokázala pacienty motivovat k účasti 
na terapii, se spolupráce s tímto oddělením zhoršila a ke konci roku se zastavila úplně. V 
měsíci listopadu a prosinci odpadla hipoterapie z důvodu nezájmu celkem 5x. 
 



 
 S9 / Pavla Vitmajerová /  Oddělení S9 je sexuologické oddělení.Pacienti jsou v léčebně 
převážně na dlouhodobější hospitalizaci.Terapeutické ježdění je zaměřeno na sociální vztahy 
ve skupině , komunikaci , sebereflexi, na motorickou a emoční aktivaci a udržení zájmu o 
něco, co by je mohlo provázet i po ukončení léčby. 
Během roční činnosti pacienti zvládli samostatné vedení koně na jízdárně, základy péče o 
koně, voltižní cvičení. 
Spolupráce s těmito pacienty i s oddělením byla dobrá s občasnými výkyvy některých 
pacientů.  Zpětná vazba ze strany pacientů byla převážně pozitivní. 
 
 
 S7 / Pavla Vitmajerová / Oddělení léčby závislostí. Pacienti z tohoto oddělení docházejí do 
Hipocentra druhým rokem a zájem o tento druh terapie je z jejich strany velký. Pro toto 
oddělení je terapie prováděna skupinově a v blocích. Skupina je 4 členná a pacienti se  na ni 
dostaví 4 - 5x. Během této doby se naučí základním dovednostem v péči o koně, základům 
jezdectví a voltiže. Tyto dovednosti velice často pacienti využívají i po ukončení léčby. Část 
hodin je zaměřena i na relaxaci, rehabilitační cvičení a sebereflexi. Na závěr každého bloku je 
zařazena vyjížďka mimo areál Hipocentra, kde si pacienti vyzkouší, co se naučili během lekcí. 
Ze strany pacientů je každá lekce hodnocena velice pozitivně. 
 
S8+S6 / Ivana Mahrová / Z velké části je toto oddělení tvořeno chronickými pacienty, kteří 
jsou zvyklí na určitý režim, jakákoliv změna je často vyvede z míry a těžko se jí přizpůsobí. 
Lekce je proto vedena tak, aby měla určitý řád, který se při každé terapii opakuje a nové 
prvky se  zařazují postupně a až poté co si je pacienti osvojili. 
V průběhu roku se vytvořila skupinka pacientů, která docházela na hiporehabilitaci 
pravidelně, a byl na ní znát velký pokrok. Pacienti zvládli samostatné vedení koně, lehké 
voltižní cviky a vyjížďku mimo areál PL. Ohlasy na terapii od pacientů jsou většinou kladné a 
spolupráce s tímto oddělením je vynikající. 
 
 
S10+S18 /Jitka Bergmannová / Tato oddělení jsou zaměřená jako doléčovací, kde pacienti a 
pacientky  tráví i několik měsíců při stabilizaci jejich duševního stavu. Skladba pacientů bývá 
homogenní, práce je zaměřena na emoční a motorickou aktivaci, trénink kognitivních funkcí a 
relaxaci.  
Pacienti se během roku naučili péči o koně, základy voltiže, základní jízdárenské povely, 
zvládnou samostatnou jízdu mimo areál léčebny i překážkovou jízdu, jak samostatně,tak s 
vodičem. 
Občas se do skupiny zařadili i pacienti, kteří přišli jen tak „pobýt“, takže nejezdili ani se 
neúčastnili přímých aktivit s koňmi, ale zapojili se do přípravy pomůcek a her mimo jízdy a 
ošetřování koní. 
Pacienti  z oddělení S10 od 1.10. 2008 začali docházet na hiporehabilitaci společně s 
oddělením S8. 
  
 
K20 / Jitka Bergmannová / Pacienti z nově vzniklého oddělení začali na terapii docházet od 
2.10.2008. Na tomto oddělení je terapie povinná. Pacienti jsou, vzhledem k počtu, rozděleni 
do 4 skupin - 2 skupiny neurotiků a 2 skupiny psychotiků. Skupiny se střídají po 14 dnech. 
Terapie je zaměřena na relaxaci, emoční a motorickou aktivaci. Někteří pacienti se do terapie 
zapojují aktivně, jiní se zapojují do přípravy pomůcek a her. Terapie je většinou pacientů 
hodnocena pozitivně a čas strávený v Hipocentru  hodnotí jako příjemný.  



 
 
B5 / Pavla Vitmajerová / Chronické ženské oddělení s různorodými diagnózami převážně 
psychotického charakteru. Některé pacientky z tohoto oddělení chodí na hiporehabilitaci 
dlouhodobě, ostatní se střídají dle zájmu a ve vztahu k jejich momentálnímu duševnímu stavu. 
Terapie je zaměřená na aktivaci celého organismu, emoční podporu, trénink kognitivních 
funkcí. V hodinách jsou využívány i další z forem terapie:animoterapie a arteterapie. V rámci 
animoterapie se pacientky pouze zvířat dotýkají, hladí je, čistí jim srst atd. a v arteterapii 
kreslí obrázky se zvířecí a přírodní 
tematikou.  
Pacientky se většinou do Hipocentra těší a rády se sem vracejí. 
 
 
A14 / Lucie Pospíšilová / Mužské geronto oddělení. Nejčastějšími  diagnózami jsou různé 
formy demence, mentální retardace, poúrazové poškození mozku. V terapii je kladen důraz na 
celkovou stimulaci organismu, především na motorické a kognitivní funkce. I v těchto 
hodinách je využívána animoterapie, která je u pacientů velmi oblíbená. Práce s těmito 
pacienty je velmi náročná, ale každý malý pokrok přináší radost, jak pacientům, tak 
terapeutům. 
Bohužel ze začátku roku byla špatná komunikace ze strany oddělení a několikrát byla zrušena 
terapi bez předešlé omluvy. Ke konci roku již spolupráce s oddělením byla dobrá a pacienti se 
terapie  
účastnili pravidelně. 
 
 
 
 
 
ZVÍŘECÍ TERAPEUTI - KONĚ 
 
V roce 2008 se podařilo stabilizovat náš  zvířecí tým a kromě odchodu klisny Dáši, která pro 
obnovené zranění šlach na pravé přední noze byla jejím majitelem / CPK CHRPA / 
odprodána do chovu, aby mohla splnit svojí roli maminky, byl  v Hipocentru po této stránce 
klid. I tento fakt se příznivě odrazil na  zvýšeném zájmu o hiporehabilitaci a celkově dobré 
atmosféře v Hipocentru. 
 
A kdo v terapii pracuje: 
 
DON - valach , veliký koňský profesionál, pracující pro oddělení A12 ,S8 , S10, S7, S9. 
Pro svojí mohutnou postavu a snadnou ovladatelnost je oblíbený převážně u mužské části 
pacientů.   
  
NAVAR- valach , velký mazel a zkušený “ hipoterapeut”, který je pro svou univerzálnost 
využitelný pro většinu oddělení docházejících na hiporehabilitaci. 
 
LIONEL - valach , který rozšířil tým Hipocentra na začátku ledna 2008. Po absolvování 
základního výcviku byl zařazen do terapie. Pacienty je velmi oblíben pro svojí snadnou 
ovladatelnost a milou povahu. Během roku pracoval pro oddělení K20,S10,S18,A12. 
 



BÁRNÝ - valach, je menšího vzrůstu, takže je velmi oblíbený převážně nováčky, kteří 
navštíví Hipocentrum poprvé a na velkého koně si netroufají. Je také velmi vhodný pro práci 
s oddělením A14, kde využíváme právě jeho menší postavy pro pacienty se zhoršenou 
pohyblivostí. 
 
DÁŠA - chladnokrevná klisna, která byla pro svou klidnou a vyrovnanou povahu využívaná 
pro oddělení chronických pacientek z oddělení B5. V průběhu jara se jí obnovilo zranění a 
musela být z terapie vyřazena. Po konzultaci s veterinářem, který konstatoval zranění jako 
neléčitelné, byla nabídnuta do chovu. 
 
REBEKA - chladnokrevná klisna, která nahradila místo po klisně Dáše. Vzhledem k jejímu 
mladému věku / 3 roky / je stále ve výcviku  a do terapií je zařazována pouze pod dohledem 
hipologa.Je velmi oblíbená mezi pacientkami pro její milý vzhled a klidnou a vyrovnanou 
povahu. 
 
 
ZVÍŘECÍ TERAPEUTI - KOZY 
 
LÍZA - černá koza kamerunská 
 
ŽOFKA -bílá koza bezrohá 
 
Obě jsou zařazovány do programu animoterapie a to převážně pro oddělení B5, A14, K20. 
Animoterapie pomocí koz má velký úspěch a procházka kolem kozího výběhu je i častým 
cílem pro pacienty, kteří chodí v rámci vycházek do areálu Hipocentra 
 
 
ZAŘAZENÍ KONÍ V TERAPIÍCH 
 
DON       85x  
   Z toho pro odd. B1     5x 
             A12    11x 
                        A16     5x  
              S8     25x 
                           S10    14x 
            S18     2x 
                            S7     12x    
             S9     11x 
 
 
NAVAR   106x  
   
 Z toho pro odd. B1       6x 
                         A12       4x 
          A14       1x  
                        A16      14x 
                          S8      17x 
                          S6       4x 
             S10      14x 
                          S18      2x 



           S7      21x 
                         S9      23x 
 
LIONEL  79x 
 
  Z toho pro odd. B1      3x 
                          A12    16x 
                          A16    10x 
                           S10     7x 
                            S7     13x 
                            S9     13x 
              K20    17x 
 
BÁRNÝ    78x 
  
 Z toho pro odd. B1      17x 
                 A12      2x 
                 B5        9x  
                 A14     18x 
                 A16      1x 
                 S8        3x 
                 S10      6x 
                 S18      8x 
                 S7        2x 
                 S9        2x 
                 K20     10x 
 
 
DÁŠA      28x / do 22.4.2008 / 
  Z toho pro odd. B1       1x 
                  A12      3x 
                  B5       8x 
                  A14     4x 
                  S8       8x 
                  S10      2x 
                  S18      1x 
                  S9       1x 
 
 
 
REBEKA     42x / od 26.5.2008 / 
   Z toho pro odd.  B1       8 x 
                    A12      5x 
                    B5       9x 
                    A14      2x 
                    S10      6x 
                    S18      1x 
                    S7       1x 
                    K20      10x          
   



 
TÝDENNÍ ROZPIS HIPOTERAPIE 
 
PO  9.00-11.00    A12+B1   NEKOLOVÁ 
   13.00-15.00    S9       VITMAJEROVÁ 
 
ÚT 13.00-15.00    A16      NEKOLOVÁ 
 
ST 10.00-11.00    A14      POSPÍŠILOVÁ 
   13.00-15.00    S8+S10   MAHROVÁ  
 
ČT  9.00-10.00     B5      VITMAJEROVÁ  
   10.00-11.30     S7      VITMAJEROVÁ 
   13.00-15.00     K20     BERGMANNOVÁ 
 
PÁ 12.30-14.30     K20      BERGMANNOVÁ 
 
 
 
 
DENNÍ REŽIM STÁJE 
 
  7.00 - 8.00      KRMENÍ KONÍ 
  8.00 - 9.00      MÍSTOVÁNÍ A ÚKLID STÁJE 
  9.00 - 11.00     PRACOVNÍ TERAPIE 
  9.00 - 11.30     HIPOTERAPIE DLE ROZVRHU 
11.30  - 13.00     KLID VE VÝBĚHU NEBO VE STÁJI 
13.00  - 15.00     HIPOTERAPIE DLE ROZVRHU 
13.00  - 15.30     PRACOVNÍ TERAPIE 
15.00  - 17.00     ODPOLEDNÍ ČINNOSTI ZAMĚŘENÉ NA PŘÍPRAVU KONÍ NEBO  
      ODPOČINEK NA PASTVINĚ 
17.00 - 18.00      VEČERNÍ KRMENÍ , KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU KONÍ 
 
 
 
 
 
 
 
AKCE HIPOCENTRA V ROCE 2008 
 
 
16.-17.4 2008 účast na mezinárodní odborné konferenci Terapie a asistenční aktivity lidí za 
pomoci zvířat na České zemědělské univerzitě v Praze - Vitmajerová, Mahrová, Petrová 
3.5.2008 čast na semináři Biologie chování koní - Občanské sdružení Svítání Jablonec 
n.Nisou - Vitmajerová, Mahrová, Petrová 
18. 6.2008 - 4. Jezdecké hry Hipocentra 
11.12.2008 Vánoční setkání v Hipocentru za účasti dětského pěveckého sboru při ZŠ 
Dalovice. 
 



 
 
 
SPONZORSKÉ DARY HIPOCENTRU V ROCE 2008 
 
Pradlenka  J. Kopalová      2000,- Kč 
Lukáš Rybníček              5000,- Kč 
  
Oba finanční dary byly použity na Jezdecké hry Hipocentra. 
 
 
  
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 
 
Závěrem mé zprávy bych chtěla poděkovat celému týmu Hipocentra za skvělou a obětavou 
práci jak v terapiích, tak v přípravě koní a akcí pořádaných Hipocentrem. Často i ve svém 
volném čase a bez nároku na finanční odměnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 


