
Zdraví

Neznají zášť ani 
přetvářku a můžete 
jim plně důvěřovat. 
Když vycítí, že vás 

něco trápí, bez 
váhání se k vám 
přitulí. Léčí už 

pouhou svou 
přítomností.
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Nezištně nám nabízejí pozornost,  přátelství a lásku – to, co dnes mnoha lidem v životě tolik chybí.

CANISTERAPIE

SYNDROM ČERNÉHO PSA 
(Black Dog Syndrom) 

Léčba lidské duše psí láskou

Pes rozumí člověku i beze slov. Pomáhá 
navazovat kontakty a dodává mu pocit 
bezpečí. Je to kamarád, důvěrník a věr-
ný společník. Neexistuje ideální ple-

meno pro canisterapii, tito psi však musí být 
spolehliví a bezmezně milovat lidi. Musí mít 
dobré fyzické i psychické dispozice a zvládat 
náročné situace, jako je neustálý halas, náhlé 
pohyby, nečekané doteky, nekonečné drbání, 
tahání v náruči, občas i vláčení za vodítko 
a podobně. Možnosti canisterapeutického pů-
sobení jsou velmi široké. Psí léčitelé nejčas-
těji pomáhají u následujících typů postižení:

Mentální poruchy
Pes se účastní speciálních cvičení s mentál-
ně postiženými dětmi (nácvik a rozvoj hrubé 
a jemné motoriky, uvolňování spasmů). Hra 
s pejskem napomáhá sbližování s okolím, 
podporuje lepší komunikaci, rozví-
jí fantazii, dodává dětem pocit 
bezpečí a jistoty.

Autismus
U autistických dětí je canis-
terapie důležitá hlavně pro je-
jich styk s okolním světem – pej-
skové zde plní roli prostředníka. 
Přispívají k duševní rovnováze 
dětí a brání pocitům osamělosti. 

Tělesné postižení
U tělesně postižených se ca-
nisterapie využívá především 
k rehabilitaci – pejsek dotyčné-
ho motivuje ke cvičení a odvá-

dí jeho pozornost od zdravotních problémů. 
Zlepšuje komunikaci s okolím a zbavuje pa-
cienta pocitu osamělosti.

Smyslové postižení 
Při smyslovém postižení, třeba u nevidomých 
je využíváno jak psů asistenčních, tak i canis-
terapeutických. Pejsek varuje před překážkami 
a možným nebezpečím, a tím dodává svému 
pánovi pocit jistoty, snižuje stres z neznámého 
prostředí a zvyšuje soběstačnost a sebedůvěru. 

Epilepsie
Pro lidi trpící epilepsií představuje psí ka-
marád něco jako pevný záchytný bod, zdroj 
klidu, díky kterému se cítí svobodně a v bez-
pečí. Někteří pejsci dokonce dokážou vycítit 
blížící se záchvat a varovat postiženého. 

Psychiatrická onemocnění
V těchto případech napomáhá pejsek ke 
zlepšení komunikace mezi pacientem 
a ošetřujícím personálem. Odvádí jeho 
pozornost od vlastních problémů, snižuje 
jeho pasivitu, pocity otupělosti a apatie. 

Pejsek je velkým pomocníkem také 
při léčbě drogově závislých a je 

využíván i při podpůrné léčbě 
týraných a zneužívaných dětí.

Logopedie
V oblasti logopedie pomáhá 
canisterapeutický pes při ná-
cviku správné výslovnosti 

a rozšiřování slovní záso-
by (dechová cvičení – 

foukání na tlapku, rozfoukávání srsti, nápodoba 
psího štěkání, vrčení, kňučení, toho, jak pejsek 
vyplazuje jazyk, jak se olizuje či pije, pojmeno-
vávání částí zvířecího těla, hraček, pomůcek).
 
Geriatrická péče
Zde se canisterapie využívá velmi často. Pej-
sek může starým a opuštěným lidem nabídnout 
přátelství, lásku a vzájemný respekt. Jeho pří-
tomnost přináší radost a příjemné smyslové zá-
žitky – lidé se s ním mohou pomazlit, vzájem-
ně se přitulit. Pejsek zmírňuje pocity osamění, 
smutku a bolesti při ztrátě partnera, je ideálním 
prostředníkem ke komunikaci a dokáže člově-
ka vyburcovat z nostalgie a deprese. D

➤ Někteří lidé trpí 
neopodstatněným 
strachem ze psů 
černé barvy. 
V canistera-
pii se ten-
to problém 
řeší tak, že 
se pejskovi 
kolem krku 
uváže barevný 
šátek, dostane 
barevný postroj 
nebo vestičku.

Když  zvířata léčí
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Nezištně nám nabízejí pozornost,  přátelství a lásku – to, co dnes mnoha lidem v životě tolik chybí.

TAJEMNÉ SPHYNX 
➤ JSOU TAK OŠKLIVÉ, AŽ JSOU KRÁS-
NÉ. Svým vzhledem připomínají tvory 
z jiné planety a mnoho lidí odrazují. Ti, 
kdo je mají doma, však tvrdí, že kdo si 
tuhle kočku jednou pohladí, už nikdy ne-
bude chtít jinou. Mají totiž naprosto výji-
mečnou povahu. „Jsou velice inteligentní, 
přítulné, hravé a důvěřivé a totálně závislé 
na svém majiteli. Pokud zrovna nespí nebo 
se neládují něčím k snědku, vyžadují ma-
ximální pozornost – v tom jsou jako malé 
děti. A strádají, pokud si jich nevšímáte. 
Jsou zkrátka plnohodnotnými členy rodiny, 
kterým se musíte věnovat. Vaši péči vám 
však mnohonásobně vrátí. Kontakt s nimi 
zbavuje stresu, únavy a napětí a jejich 
vděčné oči vás naplní pocitem bezvý-
hradné lásky,“ říká Šárka Hampeiso-
vá, která chová doma páreček těchto 
„mimozemšťánků“. 

➤ POZOR NA
SLUNÍČKO – tyhle 
kočičky mají velmi 
jemnou a citlivou kůži. 
Přestože milují teplo 
a slunce, mohou se spá-
lit stejně snadno jako 
člověk. Měly by tedy 
pobývat spíš ně-
kde v polostínu.

FELINOTERAPIE
Kočky mají vrozený 

empatie
dar intuice, 

a léčivou energii.

F elinoterapie je v České republice stále 
téměř neznámým pojmem. Kočka sice 
nemůže poskytnout člověku pomoc ta-
kového formátu jako pes, ale to ostatně 

nikdo nečeká. Co od ní můžete získat, je cit, 
něha, duševní harmonie a láska. Kočky mají 
jedinečnou schopnost odnímat bolest a utrpe-
ní, navozovat stav duševní pohody a napomá-
hat nalezení ztracení životní rovnováhy. 

Kdo o koho se vlastně stará?
Pokud žijete doma s kočkou, její energie na 
vás působí vlastně neustále a tak nějak auto-
maticky. Už pouhá její přítomnost odbourává 
pocit samoty, úzkosti a stresu. Všimli jste si, 
že když vás něco bolí, kočička si na vás lehne, 
zahřeje vás svým kožíškem a bolest zvolna 
ustoupí? A je úplně jedno, jestli chováte šlech-
těné plemeno, nebo obyčejnou pouliční mícu, 
kterou jste našli ztracenou v parku.

Cesta z uzavřeného světa
Velice zajímavé výsledky přináší také 

pravidelný kontakt koček s dětmi 
s mentálním postižením. Ty býva-
jí většinou uzavřené a mlčenlivé. 

Při sbližování s kočičím kamarádem 
však postupně roztávají, usmívají se, 
reagují a se svým „zvířecím léčitelem“ 

komunikují zcela přirozeným způso-
bem. Kočka je díky své vrozené in-
tuici zbavuje „jinakosti“ a uvolňuje 
v nich skutečné city a emoce. 

Ve svém zvláštním, uzavřeném 
světě žijí často i senioři – také 
v nich dokáže kočka probudit 
jiskřičku života a umožnit jim 

zapomenout na strach, bo-
lesti a trable. Tím současně 
dochází i ke zlepšení fyzic-
kého stavu, protože jak jistě 

víte, jestliže trpí duše, bolí i celé tělo. Léčeb-
né působení kočky může probíhat v omeze-
ném prostoru. Zvíře nevyžaduje pravidelné 
venčení, výcvik ani fyzickou spoluúčast. 
Vystačí si sama se sebou, a přitom dokáže 
vyzařovat silnou pozitivní energii. Je proto 
ideálním terapeutem také pro osoby s ome-
zenou pohyblivostí.

Je to kočka, kdo rozhoduje
Na rozdíl od psa, který je svou povahou 
předurčen k oddané poslušnosti, je kočka té-
měř jeho protipólem: samostatná vyhraněná 
osobnost s vlastním názorem. Kočky si na 
člověka vytvářejí vlastní názor už při prvním 
vzájemném kontaktu. Tento moment bývá 
mnohdy rozhodující pro další soužití. Pokud 
vás však kočka přijme do svého teritoria, pak 
si můžete být téměř jistí, že půjde o velmi 
silný a rovnocenný vztah. D 

Když  zvířata léčí
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HIPOTERAPIE
Léčivá síla koňského hřbetu

RECEPT OD INDIÁNŮ
➤ První zmínky o léčebném využití 
koní pocházejí od jihoamerických in-
diánů. Ti nechávali své bojovníky ležet 
napříč přes hřbet koně, který musel 
chodit nebo klusat. Rytmický pohyb 
koňského hřbetu masíroval hrudník 
bojovníka a poloha napříč udržovala 
volné dýchací cesty. 

Koně provázejí člověka od pradávna. 
Díky dlouhé historii si lidé k těmto 
zvířatům vytvořili silný citový vztah. 
Koně s nimi vyjížděli do bitev, pomá-

hali obdělávat pole, a tak jim umožňovali pře-
žít. A pomáhají nám dodnes – zmírňují naše 
tělesné i duševní trable a s neuvěřitelnou leh-
kostí nás zbavují stresu.

Koně milují kontakt s lidmi
Kůň je krásné a ušlechtilé zvíře, které svým 
vzrůstem převyšuje člověka – proto k němu  
mnozí přistupují s určitým respektem. Pokud 
se však tyto počáteční obavy podaří překo-
nat, posílí to naši sebedůvěru ve vlastní síly 
a schopnosti. Koně mají rádi kontakt s člo-
věkem. Radují se z jeho příchodu a dokážou 
ocenit každý projev pozornosti. Milují, když 
je pohladíte, popleskáte po krku nebo po ple-
cích. Na oplátku vám nabídnou svůj krásně 
prostorný hřbet, kde můžete sedět, klečet 
nebo se opírat o polštáře, své příjemné tělesné 
teplo, které tak úžasně uvolňuje, a schopnost 
trpělivě naslouchat.
 
Jízda na živé balanční ploše
Při chůzi se koňský hřbet pohybuje ve třech 
rovinách – předozadní, pravolevé a ve směru 
nahoru a dolů. V praxi to funguje jako po-
hyblivá balanční plocha. U člověka, který 
sedí na koni, se díky tomu zapojí do činnosti 
jeho stabilizační systém – trénuje se koor-
dinace a rovnováha, protahují a zpevňují se 
svaly. Uvolněná pánev kopíruje koňský hřbet 
v rytmickém pohybu, jako kdyby člověk lezl 
nebo chodil. Na klienty působí i výška koně. 
Pro děti, které tráví hodně času v kočárku, 
a dospělé na vozíku se tím otevírá zcela jiná 

perspektiva. Začínají se rozhlížet po okolí 
a svět se pro ně rázem stává zajímavějším, 
což zároveň stimuluje jejich tělo, aby se na-
rovnalo a napřímilo. Nehledě na to, že pro ně-
které klienty je hipoterapie jedinou možností, 
jak se dostat ven do přírody. 

Umí řešit deprese i šikanu
Jízda na koni prospívá nejen celému pohy-
bovému aparátu. Zajímavých výsledků je 
dosahováno i při léčbě psychických potíží,  
především u dětí, jejichž rodiče na ně nemají 
dostatek času, případně jim nejsou schopni 
projevit tolik potřebnou lásku. 

Novým trendem je také psychoterapie po-
mocí koní, která pomáhá lidem se sklonem 
k depresím. Koně v tomto směru působí jako 
neuvěřitelně silná motivace – probouzejí 

v lidech spoustu pozitivních emocí (včetně 
empatie a chuti o někoho pečovat) a učí je 
radovat se ze života. 

Koně se začali využívat rovněž při problé-
mech s poruchami chování a učení (napří-
klad autismus, neschopnost přizpůsobit se 
kolektivu a podobně). Pomáhají dokonce ře-
šit i potíže se šikanou. Jak to probíhá v praxi? 
Instruktor například zadá skupině dětí jasně 
definovaný úkol, který mají se svým koněm 
splnit. Třídnímu agresorovi pak přidělí domi-
nantního koně, který mu nic neodpustí. Díky 
tomu dítě záhy zjistí, že tady silou ničeho 
nedosáhne, a začne svůj přístup postupně 
přehodnocovat. A naopak – dětem, které jsou 
oběťmi šikany a potřebují posílit sebevědomí, 
je svěřen ochotný a snadno ovladatelný kůň, 
díky němuž si znovu začínají věřit. D

DALŠÍ MAZLÍČCI
DELFINOTERAPIE
Delfín je skvělý partner pro hru a vzájemnou 
interakci. Je to velmi inteligentní zvíře, kte-
ré nabízí příjemný prožitek prostřednictvím 
hlazení a komunikace. V ČR se tento druh 
terapie dosud nepraktikuje, lze se však ob-
rátit na společnost Anitera, která zprostřed-
kovává a provádí delfinoterapii v tureckém 
městě Antalya (www.anitera.cz).
ORNITOTERAPIE
Léčba probíhá za pomoci 
ptactva, nejčastěji pa-
poušků, kteří už odedávna 
fascinují lidi svou schop-
ností napodobit jejich řeč 
či rozpoznat pocity. Právě 
tyto schopnosti je sbližují 
s lidmi. Umí jim velmi in-
tenzivně a vřele projevit 
svůj vztah.

TERAPIE 
AKVARIJNÍMI 
RYBIČKAMI
Máte doma akvári-
um? Pak jistě víte, 
jak nádherně uklid-
ňující je sledování pohybu rybiček, světla, ba-
rev a vodního prostředí. Je to mnohem lepší 
než televize a účinně tím zaženete stres.
LAMATERAPIE
Této terapii se věnuje například Domov Na zám-
ku v Nezamyslicích. Lama působí jako prostřed-
ník mezi klientem a terapeutem. K metodám 
lamaterapie patří hlazení, krmení a péče o lamy. 
TERAPIE 
POMOCÍ 
HLODAVCŮ
Využívá třeba křečíky 
džungarské a Robo-
rovského nebo pís-
komily mongolské.



tina 21

Pro tuto léčbu neexistuje věkové  omezení – mohou ji absolvovat dospělí i dvouměsíční miminka.

7 OTÁZEK PRO... 
Bětku Novákovou,
hipoterapeutku
1Co by měl umět správný hipoterapeutický 

kůň? Podle čeho je vybíráte? 
Aby mohl kůň léčit, musí k tomu být speci-
álně vycvičen, což je časově i finančně velmi 
náročné. My se snažíme na roli koně-terapeuta 
připravovat každé hříbě, které se u nás narodí, 
i když ani ne třetina se jich v budoucnu takto 
uplatní. Předně musí mít pozitivní vztah k li-
dem, důvěřovat svému cvičiteli a poslouchat 
jeho povely. Musí být klidný a trpělivý a musí 
se naučit rozeznávat, kdy na něm sedí pacient 
a kdy zdravý jezdec. Dále musí dokonale znát 
prostředí, ve kterém se při terapii pohybuje, aby 
se předešlo úleku z neznámých věcí. Totéž platí 
pro předměty, které pacienti běžně používají: 
hole, kočárky, vozíčky, auta, pláštěnky, deštní-
ky apod. Zároveň musí zvládat dlouho v klidu 
stát, než klient nasedne. A samozřejmě musí být 
zdravý, především po stránce pohybové.

2Jak vypadá běžná te-
rapeutická lekce?

Každá lekce je individuál-
ní a liší se podle konkrétní 
diagnózy. Před jejím začát-
kem je třeba pro daného 
pacienta vybrat nejvhod-
nějšího koně – pro někoho 
je například vhodnější kůň 
s užším, pro někoho se šir-
ším hřbetem. V úvodu 
vždy od pacienta zajišťuje-
me zpětnou vazbu – jak se 
cítil po poslední terapii, jak 
se cítí obecně, a podle toho 
se odvíjí podoba lekce, jak 
její délka, tak i cviky, které 
se při ní provádějí. Potom 
je třeba dostat pacienta na 
hřbet koně. U malých dětí 
je to otázka chviličky, ale u dospělých pacientů 
s omezenými možnostmi pohybu bývá při na-
sedání zapotřebí asistence až tří lidí. Jakmile je 
pacient na koni, začíná samotná lekce. Někteří 
pacienti sedí, jiní leží, některým stačí v rám-
ci terapie pouze sedět, další provádějí různé 
cviky, které jim v kombinaci s pohybem koně 
pomáhají při potížích. Na začátku pacienty 
chvíli necháme, aby si zvykli na pohyb zvířete, 
pracujeme na jejich uvolnění a srovnání držení 
těla. Pak se mohou přidat náročnější podpůrné 
cviky, pokud to terapie vyžaduje. Celá lekce 
trvá zhruba dvacet minut.

3Terapie je pro koně asi dost náročná. 
Jakým způsobem po ní odpočívají? 

Hipoterapie pro koně není náročná fyzicky. 
Kůň je zvíře, které v přírodě naběhá až kolem 
třiceti kilometrů denně, aby si obstaralo po-
travu, takže půlhodinka pomalého kroku mu 

nevadí. Náročné je to ale po psychické strán-
ce. Pokud máte dobrého jezdeckého koně, 
snažíte se ho vycvičit tak, aby reagoval na se-
bemenší podněty od jezdce – hlas, tlak nohou, 
tlak udidla… Při hipoterapii však musí kůň 
všechny podněty, které na něj vyvíjí pacient, 
filtrovat, a to pro něj vůbec není jednoduché. 
Musí být schopen rozeznat, že má ignorovat 

jeho křik, kopání nebo údery 
rukou, a nesmí se třeba 
rozeběhnout, což by jinak 
byla standardní reakce. 
Koně, který tohle zvládá, 
je třeba náležitě hýčkat 
za náročnou práci, kterou 
odvádí, a příliš ho nepře-
těžovat. Hodina takové 
práce denně je víc než 
dost. My se snažíme naše 
koně co nejvíc střídat, 
abychom u nich předešli 
vyhoření. Celý den mají 
volný pohyb ve výběhu 
se svým stádem, které je 
pro ně nejpřirozenějším 
prostředím, v němž se 
cítí spokojení. Zkuše-
nější jezdci je berou na 
vyjížďky, kde se mohou 

proběhnout a upustit páru. Jeden den v týdnu 
pak mají úplně volno, aby si mohli psychicky 
i fyzicky odpočinout od lidí.

4V čem je hipoterapie v porovnání 
s jinými rehabilitačními metodami 

výjimečná? 
Její jedinečnost je v tom, že je nenásilná a mo-
tivující. Drtivá většina pacientů má koně ráda 
a těší se na ně. Nepřipadají si jako v lékařské 
ordinaci, a to má na terapii velký vliv. Nená-
silnost spočívá v tom, že de facto stačí, že na 
koni pouze sedí a nechávají své tělo vyrovnávat 
koňský pohyb. Nemusí provádět obtížné cviky, 
což je velká výhoda zvláště u dětí, a většinou 
jim samotný pohyb koně po chvilce srovná 
držení těla, aniž by je terapeut musel násilně 
rovnat. Nezanedbatelný vliv má také teplota 
koňského těla – asi 38 stupňů. Pacient má při 
kontaktu s koněm pocit příjemného tepla.

5Pro které druhy postižení je hipote-
rapie ideální? 

Hipoterapie funguje na principu přenosu po-
hybu koně na lidské tělo. Pacient, který na 
koni sedí, tento pohyb vyrovnává. Přitom se 
pravidelně zapojují a uvolňují svaly celého 
těla a stimulují veškerá nervová zakončení. 
Díky tomu je účinek terapie velice komplexní 
a lze ji využít u široké škály diagnóz: u lehké 
mozkové dysfunkce, autismu, dětské mozkové 
obrny, roztroušené sklerózy, vadného držení 
těla a z něho vyplývajících potíží, hyperky-
fózy (kulatých zad), skoliózy, bolestivosti 
v oblasti bederní páteře, obezity, ale také při 
kardiovaskulárních potížích, chronické úna-
vě, sklonů k depresím, schizofrenii, epilepsii, 
oslabení přirozené imunity atd.

6Proč hipoterapie stále není uznaná jako 
oficiální terapeutická metoda? 

Co se uznání týče, neviděla bych to tak černě. 
Hipoterapie je, mimo jiné i díky činnosti české-
ho Hucul Clubu, zavedenou a často využívanou 
formou terapie, ale problémy jsou spíš s její 
finanční podporou. Výcvik vhodného koně 
a samotná praxe jsou finančně velmi nákladné 
a kdyby si to všechno měli pacienti hradit sami, 
nejezdil by na koni asi nikdo. Provozování hi-
poterapie je tedy velmi často ztrátová činnost. 
Pouze pro srovnání: pes vycvičený na canis-
terapii stojí od sto tisíc korun výše.

7Pomáhá tento druh terapie také li-
dem s psychickými problémy? 

Rozhodně ano, i když v tomto případě spočí-
vá obrovská práce spíš na terapeutovi a jeho 
přístupu k jednotlivým pacientům. Nicméně 
samotný kontakt s koněm má na lidskou psy-
chiku příznivý vliv. Od prvotního překonání 
obav z tak velkého zvířete a pohlazení tep-
lé hebké srsti až po mentální vliv uklidňující 
koňské psychiky. 

HUCUL CLUB
Hucul Club je organizace, která 
se od roku 1972 zabývá záchra-
nou vymírajícího huculského 
koně a jeho využitím v moder-
ním světě. Roku 1976 zde začal 
výcvik huculů pro zdravotnické 
účely pod odborným vedením 
Prof. MUDr. Karla Lewita DrSc. 
To dalo podnět ke vzniku účinné 
metody pro léčbu civilizačních 
chorob, nápravu civilizačních 
vad i nezbytnou rehabilitaci 
a prevenci, dnes známé jako 
hipoterapie, a to nejen u nás, ale 
i v okolních zemích (více infor-
mací na www.huculclub.eu).
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