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Sídlo: Roudenská 2, 370 07 Roudné 
E-mail: vladykuv.dvur@gmail.com 

Web: vladykuvdvur.cz 
 
 
 

Hiporehabil itační  středisko  

sídlo: Roudenská 2, Roudné, 370 07, 

tel: 777 068 872 

IČ 27014568 

registrace ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L, vložka 4199 

Provozně-bezpečnostní řád Vladykův dvůr, z. s. (dále jen „provozně –bezpečnostní řád“) je závazný 

pro všechny pracovníky spolku včetně pomocníků a asistentů, pro studenty na praxi, 

pro uživatele/klienty Vladykův dvůr, z. s. a jejich doprovod a návštěvníky areálu hiporehabilitačního 

střediska Vladykův dvůr, z. s. 

Tento provozně-bezpečnostní řád doplňuje Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – 

při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností. 

Poučení o provozně-bezpečnostním řádu bude doloženo vlastnoručním podpisem poučeného. 

Pověřený pracovník hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr z. s. provede ústně poučení všech členů 

pracovního a terapeutického týmu a dalších osob, které se aktivně zúčastňují hiporehabilitace, jak mají 

manipulovat se zvířaty včetně , připravovat a ošetřovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami 

welfare zvířat chovaných v areálu hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s. 

O tomto ústním poučení provede písemný zápis, toto poučení bude doloženo vlastnoručním podpisem 

poučeného. 

Osobě, která provozní řád poruší, je možné zamezit přístup do areálu hiporehabilitačního střediska Vladykův 

dvůr, z. s. 

Karel Vladyka 

Tel.: +420 777 883 454 

(dále jen „správce areálu střediska“) 

Mgr. Jindra Vladyková 

Tel.: +420 777 068 872 

Integrovaný záchranný systém – 112 

Hasiči – 150 

Záchranná služba – 155 

Policie ČR – 158 
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Hiporehabilitační středisko Vladykův dvůr, z. s. – hiporehabilitační středisko vedené nestátní neziskovou 

organizací Vladykův dvůr z. s.; členské středisko České hiporehabilitační společnosti (dále jen ČHS); středisko 

praktické výuky a středisko doporučené hiporehabilitace ČHS (dále jen „středisko“) 

Areál hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s. – hospodářské a obytné budovy zemědělského 

stavení na adrese Roudenská 2, Roudné, 370 07, dvůr, zahrada, výběhy pro zvířata a prostory pro práci s koňmi 

k němu náležející (dále jen „areál střediska“) 

Hiporehabilitace – zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň 

a člověk se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se specifickými potřebami 

Aktivity s využitím koní – obor hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, 

využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku 

k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním nebo se 

specifickými potřebami. (dále jen „AVK“) 

Hipoterapie – obor hiporehabilitace; specifická léčebná rehabilitační metoda. Terapie probíhá na koni se 

speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta. Jedinečnost této terapie spočívá ve 

využití trojrozměrného pohybu hřbetu koně v kroku. 

Hiporehabilitační aktivity – všechny aktivity prováděné v rámci AVK a hipoterapie 

Odpovědná osoba – správce areálu střediska, vedoucí hiporehabilitačního provozu, instruktor AVK, asistent 

instruktora AVK nebo fyzioterapeut 

Pověřený pracovník – pracovník hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s. (dále jen „středisko“), který 

byl pověřen určitým úkolem správcem areálu střediska nebo vedoucím hiporehabilitačního provozu 

Instruktor AVK – pracovník střediska se specializačním kurzem „Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění“ 

nebo „Aktivity s využitím koní“ České hiporehabilitační společnosti (dále jen „ČHS“) 

Asistent instruktora AVK – pracovník střediska, který absolvoval kurz „Asistent instruktora AVK a vodič koně 

v hiporehabilitaci“ interního vzdělávání střediska“ 

Vodič koně v hiporehabilitaci – instruktor AVK nebo asistent instruktora AVK střediska (dále jen „vodič koně“) 

Fyzioterapeut pro hipoterapii – fyzioterapeut se specializačním kurzem hipoterapie ČHS nebo minimálně 

dvouletou praxí v hipoterapii (dále jen „fyzioterapeut“) 

Pomocník – osoba, která prošla proškolením „Bezpečnost našich pomocníků“; pomáhá při hiporehabilitačních 

aktivitách podle instrukcí instruktora AVK, asistenta instruktora AVK nebo fyzioterapeuta střediska 

Uživatel AVK – osoba využívající služby AVK (dále jen „uživatel“) 

Klient hipoterapie – dítě nebo dospělý zařazený do hipoterapie (dále jen „klient“) 

Doprovod uživatele/klienta – všechny osoby, které uživatele/klienta doprovázejí při pobytu 

v hiporehabilitačním středisku Vladykův dvůr, z. s. (rodiče, sourozenci, pedagogický dozor atd.) 

Účastník hiporehabilitačních aktivit – uživatel/klient a jeho doprovod 

Uživatelská organizace – právnická osoba využívající služby AVK a hipoterapie 
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Při příchodu do areálu je povinností každého ohlásit se odpovědné osobě a respektovat její pokyny. 

Do areálu střediska je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem sedativ, omamných a psychotropních látek 

a osobám v karanténě. 

Každá osoba zdržující se v areálu střediska je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, 

hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny všeobecně ustanovené s důrazem na bezpečný provoz 

hiporehabilitace a s ohledem na pohyb osob se specifickými potřebami v areálu tak, aby se všechny aktivity 

odvíjely ve vstřícném a ohleduplném duchu. 

Každá osoba pohybující se v areálu je povinna chovat se tak, aby neplašila koně, neubližovala jim ani sobě 

nebo svému okolí. Způsobí-li někdo prokazatelně škodu na majetku nebo zvířatech, nese za ni plnou 

zodpovědnost včetně náhrady škody. 

Osoby pracující s koňmi musí dodržovat předpisy a pokyny vztahující se k bezpečnosti práce při kontaktu 

a práci s koňmi. 

Není povoleno vstupovat do prostorů s koňmi bez vědomí odpovědné osoby. 

Ve výběhu a při zacházení se zvířaty se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu 

odpovědné osoby ani nekrmíme pamlsky. 

V prostoru celého areálu platí zákaz kouření (s výjimkou kouření v prostoru k tomu určenému - prostor kolem 

stojanu s popelníkem na dvoře) a manipulace s ohněm. Manipulace s ohněm v prostorách mimo stájí 

a vnitřních prostor je možná pouze s výslovným souhlasem správce areálu. 

Každý pracovník střediska včetně pomocníků, student na praxi, uživatel nebo klient a jeho doprovod je povinen 

nosit vhodné oblečení a pevnou obuv. 

Každý pracovník střediska včetně pomocníků, student na praxi, uživatel nebo klient a jeho doprovod musí mít 

platné očkování proti tetanu. 

Každý pracovník střediska včetně pomocníků, student na praxi, uživatel nebo klient a jeho doprovod musí 

neprodleně oznámit závady nebo skutečnosti, které by mohly ohrozit provoz hiporehabilitace, správci areálu. 

Každý pracovník střediska včetně pomocníků nebo student na praxi je povinen poskytnout v případě nutnosti 

zdravotní první pomoc a zavolat lékaře. 

Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru po domluvě se správcem areálu. 

Přemisťování inventáře (překážky aj.) v prostorách areálu je možné pouze se souhlasem vedoucího 

hiporehabilitačního provozu. 

Vodění psů do areálu je povoleno pouze po dohodě se správcem areálu. V případě, že se po areálu pohybuje 

uživatel nebo klient s vodicím nebo asistenčním psem, jsou ostatní majitelé psů povinni své psy bezpečně zajistit. 

Pověřená osoba seznámí účastníky hiporehabilitace (uživatele/klienty a jejich doprovod) s pravidly 

bezpečnosti před zahájením hiporehabilitačních aktivit. 

Středisko si vyhrazuje právo měnit harmonogram aktivit podle aktuálních podmínek (počasí, 

nerespektování pokynů odpovědných osob střediska účastníky hiporehabilitačních aktivit, apod.). 
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Hiporehabilitace probíhá pouze s hiporehabilitačními koňmi (dále jen „koně“), kteří jsou v dobré fyzické 

a psychické kondici a mají složenu Zkoušku pro hiporehabilitačního koně České hiporehabilitační 

společnosti nebo jsou do hiporehabilitačního procesu zařazeni v rámci výcviku a přípravy na tuto zkoušku. 

Koně jsou pod pravidelným veterinárním dohledem, mají potřebná očkování a péče o něj odpovídá zásadám 

welfare koní. 

Za koně nese při AVK odpovědnost instruktor AVK a při hipoterapii vodič koně. 

O zařazení koní do konkrétních aktivit rozhoduje pracovník střediska, odpovědný za proces hiporehabilitace 

(při aktivitách s využitím koní – instruktor AVK, při hipoterapii – fyzioterapeut, který hipoterapii provádí, 

ve spolupráci s hlavním instruktorem AVK). 

Pracovník střediska, který vede hiporehabilitační aktivity, zná specifické potřeby koně a respektuje je 

i v průběhu hiporehabilitačního procesu. Je-li kůň unavený nebo nervózní, hiporehabilitace bude ihned 

ukončena, aby nedošlo k nevhodné reakci koně. 

Pracovník střediska, který vede hiporehabilitační aktivity, nesmí ponechat koně samotného s uživateli ani 

jejich doprovodem, a to vzhledem k bezpečnosti všech účastníků i koně samotného. 

O průběhu hiporehabilitace jsou vedeny záznamy, do kterých se kromě dosažených úspěchů zaznamenávají 

také okolnosti, které ovlivnily proces hiporehabilitace a chování hiporehabilitačního koně. 

Uživatel/klient nebo jeho doprovod je povinen ohlásit svůj příchod do areálu odpovědné osobě. 

Od příchodu do areálu jsou uživatelé/klienti a jejich doprovod povinni respektovat pokyny odpovědných osob. 

Všichni účastníci hiporehabilitace jsou povinni chovat se slušně ke všem lidem i zvířatům, se kterými se 

v areálu setkají, chovat se klidně. 

Bez svolení odpovědného pracovníka se nesmí žádná zvířata krmit. Pod dozorem odpovědné osoby je 

možné koně krmit pamlsky, ale pouze po skončení hiporehabilitačních aktivit a použít je možné pouze 

mrkev a jablka, a to ve velmi omezeném množství. 

V případě skupinových aktivit se vždy účastní odpovědný personál uživatelské organizace, který také 

spoluzodpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti. 

Doprovod uživatelů/klientů je odpovědný za dodržování pravidel bezpečnosti při nepřítomnosti odpovědné 

osoby střediska (např. pokud část uživatelů/klientů jezdí na koni, část čeká, až na ně přijde řada, jsou pod 

dohledem svého doprovodu). 

Zodpovědnost za uživatele/klienty před zahájením a po ukončení hiporehabilitačních aktivit, při dalším 

pobytu v areálu střediska nese jejich doprovod. 

Uživatel/klient i jeho doprovod je při hiporehabilitačních aktivitách povinen nosit pohodlné oblečení vhodné 

pro outdoorové aktivity a pohodlnou pevnou obuv. (Pro jízdu na koni – viz podmínky níže.) 

V případě, že nebude mít uživatel/klient vhodné oblečení, nebude se konkrétní aktivity účastnit, bez možnosti 

jakékoli náhrady. 

Každý účastník hiporehabilitačních aktivit chrání majetek střediska před poškozením či ztrátou (např. madla, 

vodítka, biče, apod.). Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned odpovědné osobě. 

Každý účastník hiporehabilitačních aktivit chrání rovněž svůj osobní majetek a případnou ztrátu hlásí 

odpovědné osobě (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). 

Poškodí-li někdo úmyslně majetek střediska nebo jiného účastníka aktivit, je povinen škodu nahradit. 
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Všichni účastníci hiporehabilitačních aktivit dodržují požární předpisy. V celém areálu střediska platí zákaz 

kouření (s výjimkou kouření v prostoru k tomu určenému - prostor kolem stojanu s popelníkem na dvoře) 

a manipulace s ohněm (zápalky, zapalovač, svíčky). 

V areálu střediska platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a drog. 

Každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své i kohokoliv jiného je potřeba okamžitě 

nahlásit odpovědné osobě nebo jiné dospělé osobě a to i v případě, kdy mu to nepřipadá významné. 

Mít platné očkování proti tetanu je povinné pro všechny účastníky hiporehabilitace. 

Uživatel/klient splňuje pro účast na hiporehabilitačních aktivitách tyto podmínky: 

 Jeho zdravotní stav nebrání účasti na aktivitách se zvířaty. Jsou známy veškeré skutečnosti z pohledu 

zdravotního stavu, které mohou ovlivnit průběh aktivit (např. alergie, epilepsie, aj.) a s těmito 

skutečnostmi je seznámen pracovník střediska, který zodpovídá za vedení aktivit. 

 Má platné očkování proti tetanu. 

 Předložil lékařský posudek zdravotní způsobilosti pro hiporehabilitační aktivity. 

 Předložil souhlas uživatele/klienta nebo jeho zákonného zástupce s účastí na aktivitách se zvířaty. 

 Je pojištěn proti úrazu. 

 Uživatel/klient musí mít pohodlné oblečení vhodné pro outdoorové aktivity a pohodlnou pevnou 

obuv a pro jízdu na koni: 

o dlouhé nesmekavé přiléhavé kalhoty z pružné látky 

o pevné pohodlné boty (pro jízdu na sedle – jezdeckou obuv) 

o triko nebo mikinu nejlépe z přírodních materiálů a s dlouhými rukávy (a to i v létě)  

o na hlavě tříbodovou ochrannou přílbu určenou pro jízdu na koni; při hipoterapii rozhoduje 

o použití ochranné přílby fyzioterapeut, který vede hiporehabilitační jednotku. 

 Uživatel/klient nesmí mít pro jízdu na koni kolem krku na obličeji a v uších umístěno nic, co by mu 

mohlo způsobit zranění v případě nečekané události. 

 Je podepsán souhlas uživatele/klienta nebo jeho zákonného zástupce nebo zástupce uživatelské 

organizace se shromažďováním a zpracováváním osobních a citlivých údajů uživatelů/klientů pro 

potřeby organizace Vladykův dvůr, z. s. v souladu s příslušným zákonem 101/2000 Sb. v platném znění. 

 Uživatel/klient nebo jeho zákonný zástupce nebo zástupce uživatelské organizace byl seznámen 

s pravidly bezpečnosti a podmínkami účasti na hiporehabilitačních aktivitách a veškeré výše 

uvedené skutečnosti jsou stvrzeny podpisem uživatele/klienta nebo jeho zákonného zástupce nebo 

zástupce uživatelské organizace. 

Není povoleno vstupovat do prostoru ke koním bez vědomí odpovědné osoby. 

Při kontaktu s koněm se chováme klidně a uvolněně, ale neustále, pozorně sledujeme reakce koně a řídíme se 

aktuální situací. Nestavíme se proti předku ani za záď koně, ideálně stojíme na úrovni plece koně. Dotýkáme se 

koně mimo jeho intimní zóny. 

Při jakékoli práci s koněm vždy respektujeme jeho specifické potřeby, používáme dohodnutý systém 

pomůcek pro ovládání koně a dodržujeme při tom princip spravedlivosti. 
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O způsobu práce s koněm při všech aktivitách ze země, vybavení koně pro práci s koněm ze země a míře 

pomoci při ní rozhoduje vždy instruktor AVK, který vede hiporehabilitační jednotku. 

Koně vodíme na vodítku v délce přiměřené velikosti koně (kůň – 3,8 m, pony – kratší, minimálně však 1,8 m) 

v pozici u jeho přední končetiny. 

Pokud máme koně na vodítku, držíme vnější rukou (rukou vzdálenější od koně) vodítko přibližně 100 cm 

od karabiny tak, aby ruka s vodítkem mohla uvolněně splývat k zemi a vodítko bylo přiměřeně prověšené 

(provaz směřuje od karabiny svisle dolů, ale jeho prověšení mezi karabinou a rukou vodiče nepřekáží vodiči ani 

koni při chůzi). Konec vodítka držíme tak, aby netvořil smyčky a aby dlaň svírala provaz vodítka pouze nadvakrát. 

Pokud je kůň veden na otěžích místo vodítka, musí být připnuty pouze jednou karabinou a platí pro jejich držení 

stejná pravidla, jako pro vedení na vodítku. Vedeme-li koně na vodítku nebo otěžích, vodítko ani otěže nesmí 

být omotané kolem ruky nebo jiné části těla. 

Mrkvová hůlka je při vedení koně vždy v ruce bližší ke koni, je držena uprostřed rukojeti a při odstraněném tlaku 

směřuje uvolněně dozadu a dolů; ruka zároveň přidržuje string, aby se nedotýkal země. O držení mrkvové hůlky 

ve vnější ruce rozhoduje vedoucí hiporehabilitačních aktivit (dále „vedoucí aktivit“). 

Při vedení koně jdeme přibližně na úrovni jeho přední nohy. Rozestup mezi dvěma koňmi při vedení je 

minimálně 2-3 metry, při vedení koně do úzkého prostoru (stáj, úzký vchod apod.) jde vodič před koněm. 

Koně uvazujeme pouze na stájové ohlávce – nikdy na provazové ohlávce. K uvazování se používá vodítko v délce 

přiměřené velikosti koně (kůň – 3,8 m, pony – kratší, minimálně však 1,8 m), koně se uvazují za stájovou ohlávku 

na tzv. bezpečnostní uzel. 

Při čištění je kůň držen na vodítku nebo tzv. zaparkován (vodítko je přehozeno přes hřbet koně tak, aby se do něj 

předními končetinami nezapletl). 

S čištěním koně začínáme od hlavy koně a postupujeme k zádi. 

Podle stupně znečištění koně volíme nejdříve hřbílko (železné, gumové). Hrubé nečistoty odstraníme křížením 

tahů hřbílka s mírným odchýlením od směru růstu srsti nebo krouživými pohyby hřbílka. Pokud je kůň zbaven 

hrubých nečistot, pokračujeme v čištění pomocí kartáče. Kartáčem hladíme srst po směru růstu chlupů. V místě 

chlupových vírů kopírujeme růst chlupů. 

Z hřívy a ocasu odstraníme zamotanou slámu, seno, bodláky, uschlé bláto. Žíně pročešeme kartáčem nebo 

hřebínkem – postupně od konců až ke kořínkům. 

Při čištění kopyt stojíme vždy směrem k zádi koně. Pro zvednutí končetiny vždy sjedeme rukou blíže ke koni od 

lopatky/kolene až dolů ke spěnce, na níž dlaní lehce poklepeme a počkáme, než nám ji podá. Pokud se tak 

nestane do několika vteřin, zvedneme ji. Končetinu koně vždy držíme za kopyto – nikoli za spěnku. Pro čištění 

kopyt používáme kopytní háčky. Tahy kopytním háčkem vedeme směrem od sebe. 
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Uživatelé/klienti nasedají na koně z rampy, podle svých schopností a možností buď zcela samostatně, včetně 

přistavení koně k rampě, s pomocí nebo jsou vysazeni. O způsobu nasednutí, sesednutí a míře pomoci 

při nasedání a sesednutí rozhoduje vždy instruktor AVK/fyzioterapeut, který vede hiporehabilitační 

jednotku. 

Při nasedání na koně z rampy s pomocí vystoupí instruktor/terapeut nebo asistent s uživatelem/klientem 

na rampu, kůň je vodičem přiveden k rampě v požadovaném směru a těsně přistoupí k rampě, kde stojí klidně 

a v rovnováze na povoleném vodítku. Vodič má koně neustále pod kontrolou a sleduje jeho uvolnění a pozici 

jeho končetin. Když je kůň připraven, dá vodič signál hiporehabilitačnímu týmu k nasednutí. 

Na pokyn vedoucího aktivit může uživatel/klient nasednout na koně. V případě, že uživatel/klient potřebuje 

pomoc, může být na koně vysazen nebo položen do požadované polohy. 

Při nasedání uživatelů/klientů s těžkým fyzickým nebo mentálním postižením stojí na druhé straně koně než je 

rampa pomocník a asistuje při nasedání, případně uživatele/klienta přidržuje. 

Na pokyn vedoucího aktivit vodič koně odstoupí s koněm od rampy, počká na pomocníky jistící uživatele/klienta 

a pak s koněm pomalu a rovně vykročí. 

Vedoucí aktivit rozhodne o sesedání na zem nebo na rampu a o míře jištění uživatele/klienta při sesedání. 

Sesedání z koně probíhá vždy v klidu, opatrně a pomalu. Z koně nikdy uživatel/klient neseskakuje. 

O způsobu jízdy, vybavení koně pro jízdu a míře pomoci při jízdě rozhoduje vždy instruktor 

AVK/fyzioterapeut, který vede hiporehabilitační jednotku. 

Uživatel/klient musí mít pro jízdu na koni: 

pohodlné oblečení vhodné pro outdoorové aktivity 

pohodlnou pevnou obuv 

 dlouhé nesmekavé přiléhavé kalhoty z pružné látky 

 pevné pohodlné boty (pro jízdu na sedle – jezdeckou obuv) 

 triko nebo mikinu nejlépe z přírodních materiálů a s dlouhými rukávy (a to i v létě)  

 na hlavě tříbodovou ochrannou přílbu určenou pro jízdu na koni 

Při hipoterapii rozhoduje o použití ochranné přílby fyzioterapeut pro hipoterapii, který vede 

hiporehabilitační jednotku. Fyzioterapeut pro hipoterapii se při použití ochranné přílby pro uživatele/klienta řídí 

Pravidly pro použití ochranných přileb při hiporehabilitaci České hiporehabilitační společnosti (pokud se při 

hipoterapii používají polohy vleže na hřbetě koně, může použití bezpečnostní přílby způsobit poškození krční 

páteře). 

Při jízdě na koni se nesmí jíst ani žvýkat žvýkačka a používat mobilní telefon. 

V Roudném 1. 1. 2016 

Mgr. Jindra Vladyková 

předsedkyně spolku Vladykův dvůr, z. s 

Revize Provozně-bezpečnostního řádu hiporehabilitačního střediska Vladykův dvůr, z. s. proběhla: 

V Roudném 17. 3. 2018      …………………………………………………………… 

Mgr. Jindra Vladyková 

předsedkyně spolku Vladykův dvůr, z. s 


