
 

 

Tisková zpráva 
Potřebovali jsme urostlého vysokého koně pro dospělé pacienty a při výběru nového koně padla volba 

na plemeno Slezský norik. Je to první chladnokrevný kůň, který za 28 let provozu hipoterapie v Hamzově 

léčebně pracuje. 

  

V červenci 2015 dorazila do Hamzovy léčebny nová čtyřletá klisna Viktorka. Nahradila dvaceti jednoletou klisnu 
Andalusu, která pracovala na hipoterapii šestnáct let a ze zdravotních důvodů už nemohla dále zůstat v provozu. 
Potřebovali jsme urostlého vysokého koně pro dospělé pacienty a při výběru nového koně padla volba na 
plemeno Slezský norik. Je to první chladnokrevný kůň, který za 28 let provozu hipoterapie v Hamzově léčebně 
pracuje. 
„Viktorka během podzimu absolvovala postupně speciální výcvik pro hipoterapii. Naučila se chodit vedená na 
dvou dlouhých lonžích s vodičem vzadu. V letošním roce už pracovala s pacienty, a protože výcvik i vlastní 
hipoterapie probíhaly bez potíží, mohli jsme po dosažení jejích pěti let věku poslat přihlášku do České 
hiporehabilitační společnosti ke specializační zkoušce koně pro hipoterapii“ říká Alena Krejsová, fyzioterapeut se 
specializačním kurzem ČHS v hiporehabilitaci. Den D nastal 31. 8., kdy přijela do léčebny zkušební komise ČHS. 
První částí zkoušky je hodnocení exteriéru koně a hodnocení mechaniky jeho pohybu. Hodnotí se např. typ koně, 
jeho rámec, ušlechtilost, tvar, šířka a délka  hřbetu, nasazení krku, délka kohoutku, sklon zádě a lopatek, postoj 
zadních končetin, tvar kopyt, délka kroku, prostornost kroku a klusu. 
V druhé části zkoušky se prověřují charakterové vlastnosti a specifické dovednosti koně. Hodnotí se chování koně 



při práci ve stáji – nasazení ohlávky, reakce při čištění, reakce na slovní povel nebo dotek k ustoupení, při 
postrojování, při pádu části postroje. 
Dále se zkouší ovladatelnost a ochota při práci s klientem, kterého simuluje figurant. Jde o hodnocení 
přistupování k rampě z obou stran a ochoty u rampy v klidu stát po dobu potřebnou k nástupu pacienta, reakce 
při manipulaci s klientem, při vychýlení váhy klienta, reakce na neobvyklé hlasové projevy, nekoordinované 
pohyby, reakce na hrající mobilní telefon, pískající hračku, vlající předměty (oděvy), reakce na pomůcky např. 
míče, ochota pracovat s klientem vleže s oporou na zádi koně, reakce na nenadálé situace (příjezd auta, pád 
berle, pohyb vozíku…). 
Každá dovednost je hodnocena na desetimístné stupnici: 10 – vynikající, 9 -velmi dobrý, 8 – dobrý, 7 -  téměř 
dobrý, 6 – uspokojivý, 5 – dostatečný, 4 – nedostatečný, 3 – téměř špatný, 2 – špatný, 1 -velmi špatný a 0 – nebyl 
předveden. 

Specializační zkoušku úspěšně absolvuje kůň 
s celkovým hodnocením 6, 1 bodů a výše, přičemž 
jednotlivá hodnocení nesmí být nižší než 5 bodů. 
Viktorka a její vodička Irena Dočkalová předvedly 
krásný výkon při všech  17 testech a klisna má 
v Protokolu o provedení zkoušky samé desítky. Při 
předvedení přístupu k rampě z komise dokonce 
zaznělo: „To je na jedenáctku!“ :-) s tím, že právě tato 
důležitá dovednost hiporehabilitačního koně bývá při 
zkouškách často předváděna nedokonale. 

Komisařky se shodly, že vzhledem k mladému věku 

se Viktorka chová vyzrále a pohodově. Podle Řádu 

ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní, např. i při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou 

hiporehabilitační společností, mohou koně v některém  z oboru  hiporehabilitace pracovat až po dosažení pěti 

let právě z důvodu psychické zátěže. Ne každý kůň má charakter, tvar a kvalitní pohyb hřbetu potřebný pro tuto 

práci a neustále i po zkouškách je potřeba vést koně k překonávání jeho přirozeného instinktu „útěkového“ 

zvířete, které, když se čehokoli lekne, nejdříve vyrazí v útěku, aby pak z bezpečné vzdálenosti teprve zjistilo, 

čeho se leklo.   
 
„Viktorka má všechny předpoklady pro dlouhé působení v hipoterapii, přejme ji dobré zdraví, spokojenost ve  
stádě „spolupracovníků“ a chuť dále se učit při práci s pestrou skladbou pacientů Hamzovy léčebny“, říká Alena 
Krejsová. 

 
„K celkové pohodě koní a samozřejmě i lidí, jistě 
přispívá i nově upravená trasa pro venkovní 
hipoterapii, která je nově zpevněná a rozšířená, jsou 
odstraněny provozem vyšlapané kameny a kořeny 
i terénní nerovnosti. Je z  příjemného materiálu pro 
došlap lidí i koní, umístěna v pestrém terénu pro 
jízdu po rovině i z kopce nebo do kopce, vede 
malebnou, nedávno vytvořenou   lokalitou Hamzova 
parku aarboreta. Koně jsou i příjemným zpestřením 
okolního dění pro pacienty z oddělení LOOP a i to 
nás velmi těší, dodává MUDr. Václav Volejník, CSc., 
ředitel Hamzovy léčebny.“  
 

Kontaktní údaje: 
Jana Zavřelová, DiS. 
referent PR, propagace a kultury 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže 
tel. 469 648 115, 733 533 017 
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz   Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 
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