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BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY HIPOREHABILITACE 

Práva a povinnosti provozovatele 

Terapeut/instruktor (tj. Mgr. Monika Honzíková) seznámí uživatele hiporehabilitace (klienta i 

doprovod) s pravidly bezpečnosti před zahájením aktivit.  

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit harmonogram veškerých aktivit dle aktuální situace a 

podmínek hiporehabilitace (počasí, neuposlechnutí pokynů klienta, jakékoli bezpečnostní 

riziko apod.). Jednotku lze v odůvodněných případech ze strany provozovatele rušit nejpozději 

1 hodinu před započetím jednotky – poskytovatel nabídne náhradní termín. V případě, že 

jednotka je zrušena z náhlých a nečekaných okolností těsně před konáním, není tato jednotka 

nahrazována (klient se zavazuje částku za jednotku řádně uhradit).  

Aktivity probíhají pouze s koňmi, které jsou v dobré fyzické i psychické kondici, mají licenci 

České hiporehabilitační společnosti z. s. nebo jsou v přípravě na splnění zkoušek pro 

hiporehabilitační koně. Koně jsou pod pravidelným veterinárním dohledem, jsou řádně 

očkovaní a je s nimi zacházeno dle zásad walefare koní. 

Terapeut/instruktor zná specifické potřeby koní a reaguje na ně i během hiporehabilitační 

jednotky. Terapeut/instruktor si vyhrazuje právo jednotku kdykoli ukončit, pokud by mohla 

být reakce koně nevhodná a mohla by narušit bezpečný průběh jednotky. 

Nikdy nezůstává klient s koněm o samotě z důvodu bezpečnosti klienta, ale i koně.  

 

Povinnosti klientů hiporehabilitace 

Každý klient a jeho doprovod má povinnost se řídit pokyny instruktora/terapeuta. Při první 

schůzce se blíže seznámit s bezpečnostními pokyny. Toto stvrzuje podepsáním Přihlášky 

k hiporehabilitaci. 

Všechny přítomné osoby jsou povinny se chovat slušně k lidem a zvířatům, které v rámci 

hiporehabilitace v areálu potkají. Je nutné se chovat klidně. 

Bez svolení instruktora/terapeuta je zakázáno koně čímkoli krmit. Krmení je možné vždy pouze 

na základě souhlasu a to v množství, které pracovník určí (nejlépe mrkev, jablko).   

Podmínkou skupinových aktivit je doprovod vysílající organizace. Tato osoba se podílí na 

odpovědnosti za klienty během hiporehabilitační jednotky.  

Uživatel i jeho doprovod je povinnen nosit vhodnou obuv a oblečení pro venkovní aktivity. 

Pokud nebude na aktivitu správně oblečen, vyhrazuje si provozovatel možnost jednotku zrušit 

bez náhrady, aby nedošlo k poškození klienta. 

Každý účastník hiporehabilitační jednotky odpovídá za svůj majetek a v případě ztráty tohoto 

ihned informuje instruktora/terapeuta. V případě poškození či ztráty odložené věci nebude 

tato řešena. Jakékoli poškození majetku provozovatele je klient povinnen neprodleně nahlásit 

a škodu případně uhradit. 
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Účastníci jednotek dodržují v areálu obecné požární předpisy. V areálu a v rámci 

hiporehabilitační jednotky je zákaz kouření a jakákoli manipulace s ohněm. Stejně tak je 

zakázáno užívání jakýchkoli návykových látek (alkohol, marihuana apod.). 

Každé poranění, nevolnost či jiný zdravotní problém kohokoli je vždy třeba ihned nahlásit, aby 

nedošlo k ohrožení ostatních lidí či koně.  

V prostředí hospodářských zvířat je zvýšený výskyt spóry bakterie Clostridium tetani, 

které jsou celosvětově rozšířeny v půdě. Vstupní branou nákazy jsou drobná i větší poranění 

na lidském těle, která se dostanou do kontaktu s kontaminovanou půdou, případně trusem. 

Odpovědnost za očkování, stejně jako za neočkování nese každý jedinec sám, za děti pak dle 

platné legislativy nese odpovědnost jeho zákonný zástupce. Platné očkování proti tetanu je 

tedy doporučeno. Pro případ úrazu je nutné tento údaj vyplnit do Přihlášky k hiporehabilitaci. 

Podmínky pro účast na hiporehabilitační jednotce: 

Klient splňuje tyto podmínky a stvrzuje tak svým podpisem či podpisem zákonného zástupce: 

- Jeho zdravotní stav nebrání účasti na aktivitách se zvířaty. Tento fakt ověřuje klient 

nebo jeho zákonný zástupce u praktického či odborného lékaře. 

- Kontraindikací pro aktivity s koňmi je především psychiatrické či jiné onemocnění 

v akutní fázi (atace). Vše důležité z pohledu zdravotního stavu klienta by mělo být 

konzultováno s instruktorem/terapeutem, tak aby nedošlo k ohrožení klienta či koně 

v rámci hiporehbilitační jednotky (epilepsie, bludy, poranění pohybového aparátu 

apod.) 

- Řádně vyplní Přihlášku k hiporehabilitaci, kde uvede všechny údaje pravdivě a řádně. 

- Seznámí se a souhlasí s bezpečnostními pravidly, které respektuje. 

- Vždy přijde na jednotku ve vhodné obuvi a oblečení – respektuje nutnost nošení 

tříbodové přilby pro jízdu na koni (pokud tato není kontraindikací ke zdravotnímu stavu 

klienta).  

- Souhlasí (a toto stvrdil podpisem) se shromažďováním a zpracováváním osobních 

údajů poskytovatele služby (viz. dokument GDPR). 

 

Pravidla pro klienta při kontaktu s koněm: 

Není povoleno vstupovat do prostoru koní bez vědomí a povolení odpovědné osoby. Jedná se 

o box či venkovní pastevní ustájení. 

U koní se vždy chováme klidně, uvolněně, sledujeme však reakce koně a chováme se dle 

aktuální situace a pokynů odpovědné osoby – instruktora nebo vodiče. 

Při příchodu vždy koně nejprve oslovíme, nestoupáme těsně k zádi koně, nedotýkáme se 

intimních zón koně – slabiny, hlava.  

Vždy respektujeme specifické potřeby koně, respektujeme přístup a způsob používání 

pomůcek pro práci s koněm poskytovatele služby – jednáme pro koně srozumitelně a 

spravedlivě. 
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O způsobu nasednutí či sesednutí z koně vždy rozhoduje instruktor/terapeut dle vhodnosti. 

Klient vždy vyčkává instrukce vodiče koně či instruktora/terapeuta, který dá pokyn ve vhodný 

okamžik. Na koně dosedáme pokud možno zlehka.  

O způsobu jízdy na koni, využití pomůcek a vybavení pro koně vždy rozhoduje 

instruktor/terapeut. Stejně tak vyhodnocuje míru pomoci klientovi a bezpečnostní rizika. Při 

jízdě na koni je zákaz žvýkat, jíst, stejně jako používat telefonovat. 

 

 

 

 

Zpracováno dne 18.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


