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Úvod 

 

Hiporehabilitace Brno z. s. je neziskové soukromé rehabilitační centrum poskytující 

systematickou péči dětem se specifickými potřebami prostřednictvím fyzioterapie 

a hiporehabilitace se záměrem zkvalitnění jejich fyzických a psychických dovedností pro 

získání maximální samostatnosti a bezproblémového začlenění do společnosti. 

  

Hlavním cílem je zlepšení psychických a fyzických dovedností hendikepovaných dětí a 

umožnit jim co nejpohotovější začlenění do společnosti. Poskytnout jim příjemně strávený čas 

ve společnosti zvířat a zprostředkovat aktivity, které by běžně dělat nemohly. 

 

Cílovou skupinou jsou fyzicky, mentálně či kombinovaně hendikepované děti a mládež. 

Nejčastějšími klienty rehabilitace jsou děti (95%) již od 2 měsíců věku, které trpí dětskou 

mozkovou obrnou, hypotonií/hypertonií, epilepsií, svalovou atrofií, poruchami pohybového 

aparátu, opožděným psychomotorickým vývojem, nachází se v poúrazových stavech nebo 

jsou po komplikovaném porodu, byl jim diagnostikován autismus, Downův syndrom, nebo 

syndrom ADHD. 

 

Díky hale se speciálním bezprašným povrchem poskytujeme naše služby po celý rok 

pravidelně 5 dní v týdnu bez omezení ročního období nebo počasí. Služby jsou prováděny 

pod dohledem odborníků na speciálně vycvičených hiporehabilitačních koních. Naši koně žijí 

v optimálních podmínkách, stádovým způsobem na pastvině, kde mají stále k dispozici 

pastvu, seno, vodu, přístřešky a stín vzrostlých stromů. Pro nepříznivé období roku mají 

k dispozici kryté boxy. Díky těmto podmínkám žijí svým spokojeným životem, jsou zcela 

klidní a vyrovnání.  

 

Poskytované služby:  

 hipoterapie, 

 aktivity s využitím koní, 

 fyzioterapie pomocí koní, 

 jezdectví. 
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Základní údaje o organizaci Hiporehabilitace Brno z. s. 

Název organizace Hiporehabilitace Brno z. s. 

Právní forma Zapsaný spolek 

Datum založení 11. 9. 2014 

Sídlo Veslařská 232/37, Jundrov, 637 00 Brno 

IČ 03318711 

Plátce DPH Ne 

Číslo bankovního účtu 2110951105/2700 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.) 

Telefonní číslo +420 606 714 073 

Email hiporehabilitacebrno@gmail.com 

Webové stránky hiporehabilitacebrno.cz 

Orgány organizace Hiporehabilitace Brno z. s. 

Předsedkyně Bc. Petra Dospíšilová 

Místo realizace projektu 

Hiporehabilitace Brno z. s. provádí svou činnost v přírodním areálu Zlobice, který se nachází 

v obci Malhostovice, přibližně 14 km od Brna. Areál leží na krásném místě obehnaném lesy, 

přímo v areálu se nachází několik významných krajinných prvků, chráněných rostlin a zvířat. 

Sídlo spolku se nachází v Brně. 

Služby spolku vyhledávají především lidé z Brna, Tišnova, Kuřimi, přilehlého okolí i z celého 

Jihomoravského kraje. Zaznamenali jsme i zahraniční klienty. 

 

 

zdroj: mapy.cz 
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Zpráva o činnosti v roce 2018 

Provoz spolku v roce 2018 byl zajištěn především díky soukromým sponzorským darům, 

dotaci z Jihomoravského kraje a Města Brna a z úhrad za hiporehabilitaci. 

Příjmy spolku byly reinvestovány do péče o zvířata, vybavení, pomůcek pro 

hiporehabilitace, mezd zaměstnanců a dalšího vzdělávání odborných pracovníků. 

 

Za přispění financí z dotace z Jihomoravského kraje a od soukromého dárce jsme pořídili 

kolový nakladač Schmidt 1610, díky kterému došlo k výraznému usnadnění a zefektivnění 

chovu koní a tím ke vzniku nových možností rozšíření hiporehabilitace. Mechanizace nám 

umožnila zjednodušení manipulace s: 

 krmivem a stelivem, se kterým bylo manipulováno ručně nebo externími pracovníky, 

za zhoršených venkovních podmínek byla ruční manipulace téměř nemožná; 

 vodou, kterou je potřeba v zimních měsících dovážet z cca. 500 m vzdáleného vrtu; 

 hnojem, který je potřeba každodenně sbírat z hygienických a chovatelských důvodů, 

shrnovat, rovnat a vyvážet; 

 v budoucnu i s odhrnováním sněhu v areálu. 

 

 

 

 



4 

Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám roku 2018 byl silný nedostatek krmiva 

pro zvířata. Cena sena se nečekaně zvýšila v průměru o 50% - 100% oproti minulým létům. 

Každý z našich koní má roční spotřebu kolem 4 tun sena. V součtu to je cca 110 velkých 

kulatých balíků sena. Spolku se podařilo zajistit dostatečné množství sena, ale za cenu o 50% 

vyšší než v loňském roce, tudíž nám v rozpočtu chyběl dostatek financí na jeho zaplacení. 

Díky další finanční podpoře Jihomoravského kraje jsme byli schopni zajistit a nakoupit 

dostatek krmiva pro 6 speciálně vycvičených koní nezbytných pro provoz spolku 

v nečekaně finančně vypjatém období. 

 

Město Brno podpořilo naši činnost úhradou mzdy cvičitelky jezdectví po dobu dvou měsíců. 

 

Po dlouhém hledání se nám konečně podařilo najít ošetřovatelku koní se skvělým vtahem 

ke zvířatům, která zapadla do našeho týmu a každodenně pomáhá s činnosti kolem koní. 

 

Z důvodu nemoci vedoucí rehabilitace v roce 2018 neproběhly plánované příměstské 

rehabilitační tábory. V tomto období také neprobíhal běžný provoz rehabilitací. 
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Zpráva o hospodaření za rok 2018 
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Záměry organizace na příští rok 

Pro zajištění a zlepšení chodu spolku v roce 2019 budeme: 

 Usilovat o rozšíření rehabilitačních služeb. 

 Pořádat tábory a veřejné osvětové akce. 

 Aktualizovat web spolku. 

 Rozšiřovat spolupráci s ostatními subjekty. 

 Žádat dotace z Ministerstva zemědělství, Nadace Agrofert, Jihomoravského kraje 

a Úřadu práce ČR. 

 Zlepšovat vztahy s dárci a dobrovolníky. 

 Pořídit sedlovnu. 

 Včasně zajistit krmivo a stelivo pro koně. 

 Získat dostatek finančních prostředků na další fungování spolku. 

Zaměstnanci a spolupracovníci 

Jméno Pozice ve spolku Popis 

Bc. Petra Dospíšilová 

 

Statutární orgán 

Vedoucí 

rehabilitace 

Cvičitel jezdců 

Výcvik koní 

Je vedoucí rehabilitace a zároveň statutární orgán spolku. Je 

studentkou fyzioterapie, držitelkou rekvalifikace MŠMT 

„Cvičitel jezdectví“, také jezdeckých licencí WRC, ČJF a 

osvědčení ČČK. Získala i několik ocenění v soutěžích, např. titul 

Mistra ČR, 3× titul Vicemistra, 2×2. Vicemistr nebo 2. a 3. místo 

na středoevropském šampionátu. Získávala a stále získává 

zkušenosti od mnoha českých i zahraničních trenérů jak v 

jezdeckém výcviku tak při práci ze země. Je absolventkou 

mnoha rehabilitačních kurzů.  

Ing. František Dospíšil  

 

Manažer spolku 

Správce provozu 

Asistent při 

hipoterapiích 

Ve spolku zastává funkci řídícího pracovníka. Má na starosti 

organizaci, chod spolku a především údržbu prostor a zázemí 

nezbytného pro rehabilitaci. K řízení využívá letité zkušenosti z 

oblasti managementu a projektování. Má na starosti správu 

webu hiporehabilitacebrno.cz. Věnuje se lukostřelbě a její 

výuce, je držitelem trenérské licence II. třídy. Pomohl rozvinout 

a ustabilnit Lesní rodinný klub na Tišnovsku. U koní se 

pohybuje druhým rokem, pod vedením cvičitele jezdectví 

asistuje při hipoterapiích. 

Šárka Daňhelová Medik 

Rehabilitace 

Hipoterapie 

Je studentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 

V našem spolku zastává odborný dohled při rehabilitacích. 
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Jméno Pozice ve spolku Popis 

Ing. Pavel Horký 

 

Ekonom 

Zootechnik 

Chovatel koní 

U koní se pohybuje téměř 40 let. Je absolventem střední 

i vysoké školy zemědělské. Od roku 1976 se věnoval ježdění 

dostihových koní, od roku 1980 jejich tréninku. Později se 

zaměřil na vytrvalostní dostihy, kde připravil Mistra ČR 2002 

a Vicemistra ČR 2004. Podílel se na tréninku westernových 

koní, kteří získali tituly Mistra ČR a další. Během let u koní 

získal dostihovou licenci, licenci ČJF – endurance, reining a také 

licenci WRC. Je jedním ze zakládajících členů spolku. 

MUDr. Veronika Kupská 

 

Lékař 

Rehabilitace 

Hipoterapie 

AVK a PPK 

Ukončila v roce 1998 studium na LF MU v Brně, poté pracovala 

1 rok na II. interní klinice FNU sv. Anny v Brně. V rámci před 

atestační přípravy absolvovala 6 týdnů stáže na rehabilitačním 

oddělení a 6 týdnů na neurologii FN U sv. Anny. Po atestaci 

z všeobecného lékařství v roce 2001 nastoupila na LPS 

v Úrazové nemocnici v Brně, kde pracuje dosud. U koní se 

pohybuje od svých 14 let v různých jezdeckých oddílech v Brně 

i v okolí Brna. Nyní má svého koně Quina ustájeného na 

Zlobici. V našem spolku zajišťuje lékařský dohled. 

Mgr. Lucie Gocová 

Odborný dohled 

Fyzioterapeut 

Rehabilitace 

Hipoterapie 

Fyzioterapeutka, specialistka na dětskou rehabilitaci. 

Absolvovala certifikovaný kurz Bobath koncept, kterému se 

věnuje dodnes. Ve svém oboru má bohaté zkušenosti, např. 

v Centru Kociánka, kde se již také setkala s hiporehabilitací. 

Nyní spolupracuje v našem spolku na zapojení Bobath 

konceptu do hipoterapie. 

Mgr. Anna Zouharová 

Odborný dohled 

Pedagog 

Lektor ČČK 

AVK a PPK 

Pracovala 34 let jako pedagog. Je absolventkou SVVŠ, 

Zdravotnické školy, Přírodovědecké fakulty UJEP v Brně. 20 let 

působila jako instruktor první pomoci Českého červeného kříže 

a více než 20 let se věnuje relaxačním a regeneračním 

masážím, je také instruktor fitness. Momentálně je v důchodu, 

ale v našem spolku pracuje jako odborný dohled při AVK a PPK. 

Mgr. Gabriela Horká 

Odborný dohled 

Fyzioterapeut Fyzioterapeutka, dále absolvovala další vzdělávací kurzy 

v oboru, např. kurz metody SM Systém (regenerace 

a rehabilitace páteře), Klappovo lezení – Kvadrupedální lezení 

(kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě), Poruchy polykání 

a myofunkční terapie, Dynamictaping ve fyzioterapii. 

Ing. Janka Horáčková 

 

Ošetřovatel koní 

Hipoterapie, AVK, 

PPK 

Ve spolku zastává funkci ošetřovatele koní a asistenta při 

rehabilitacích. Využívá letité zkušenosti z práce s koňmi. 

Titus Ondruška PhD. Specialista na 

TAO cvičení 

Využívám techniky taoistického čchi-kungu (cvičení a 

meditace), čínského tchaj-ťi a indické jógy (meditace 

sebedotazování). Jeho výsledky jsou opřeny o speciální 

metodiku vědomého pohybu s výrazným důrazem na způsob 

provádění stabilního překroku, kterou nelze prostřednictvím 

žádné publikace zachytit. 

Dana Horká Pomocník  
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Udržitelnost projektu 

Jedná se o ekonomicky udržitelný projekt. Dokladujícím faktorem je každoroční nárůst 

rehabilitačních jednotek, tedy počtu hodin terapií během kalendářního roku. Od založení 

spolku v roce 2014, kdy bylo poskytnuto pouhých 30 terapií za rok, se po počet poskytnutých 

rehabilitačních jednotek mnohonásobně zvýšil a to na téměř 2000. V současné době se počet 

registrovaných i pravidelně docházejících klientů stále zvyšuje. 

Udržitelnost projektu je také zajištěna kvalitním realizačním týmem a spolupracujícími 

subjekty, kteří pracují se skupinami ohroženými sociální exkluzí. Vzájemnou spoluprací 

dochází k dalšímu rozvoji rehabilitačního centra. 
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Poděkování 

 

Za finanční podporu a možnost provozovat tuto činnost děkujeme: 

 

   

Jihomoravský kraj        Statutární město Brno 

 

Děkujeme těm, kteří pro nás pracovali bez nároku na honorář a těm, kteří naši činnost 

finančně nebo materiálně podpořili! 

 

Ing. Pavel Horký  

Thetis – Seirenia s.r.o. 

BRIPO s.r.o. 

Bohemia Praha s.r.o. 

Gravitech s.r.o. 

Soukromá klinika LOGO s.r.o. 

Robert Michal 

Radek Horký -  iFauna 

Agroad s.r.o. 

Zdeněk Čáslavský 

 

Awattech s.r.o. 

TPL s.r.o. 

AKP spol s.r.o. 

Pavel Hökl 

Petr Waidhofer 

Helena Hlásenská 

JUDr. Jana Sedláčková 

Ing. Kateřina Kadlecová 

Propart 

Janíkovi, Zoubkovi 
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