
68 / červen 2013  www.jezdectvi.cz

za
jím

av
os

ti

ze
 z

ah
ra

ni
čí

SETKÁNÍ S TECHNIKOU 
BILLA HAMPTONA

 William „Bill“ Hampton vedl 
tentokrát seminář v Norsku. 

Text a foto Monika Plachá

Úvodem shrnutí v jediné větě: 
Bylo to úžasné. Tento článek 
do červnového vydání 
Jezdectví píši z letištní haly 
v Oslu a psaním si krátím 
čekání na let do Prahy. Mám 
totiž čas několik hodin do 
odpoledního odletu a hotel 
jsem musela opustit ráno. 
Wi-fi není v Oslu na letišti 
zdarma, tak mě alespoň při 
práci nebude nic rozptylovat 
a dodržím termín odevzdávky. 
Až totiž dorazím domů, na 
psaní už nebude čas. Navíc 
jsem zcela okouzlená 
absolvovaným seminářem 
v Oslu a tento článek bych 
ráda napsala ještě 
„ za čerstva“ a plná dojmů.

Pracovní seminář s Williamem Hamp-
tonem, pořádaný letos začátkem 
května v  Oslu, jsem na internetu 
objevila zcela náhodou. Na podzim 

loňského roku jsem totiž pátrala po dalších 
možnostech vzdělání a kromě mé velmi ob-
líbené osteopatie jsem toužila poznat i chi-
ropraxi tak, jak se vyučuje v USA, abych obě 
manipulační techniky dokázala v praxi plně 
využít a kombinovat. 

Chiropraktik pro lidi i zvířata
William Hampton je Američan, veterán 

války z  Vietnamu a  svou více než třicetile-
tou, velmi úspěšnou kariéru humánního chi-
ropraktika začal ve své ordinaci v San Jose. 
Později ji rozšířil o  chiropraktickou léčbu 
koní a psů. Ve svém oboru je velmi úspěšný 
a  úzce spolupracuje například s  Patem Pa-
rellim, možná to bude i tím, že jsou ve velmi 
podobném věku a jak říkám, patří v Americe 
do staré gardy koňáků.

William je od roku 2002 v důchodu, ale jako 
typický Američan si tento fakt nepřipouští 
a  cestuje po celých Spojených státech, léčí 
a velmi úspěšně vyučuje na vzdělávacích se-

minářích. Měsíčně ošetří v průměru sto koň-
ských pacientů a zrealizuje jeden kurz. Jeho 
pracovní nasazení je tak vysoké, že jsem se 
upřímně bála, aby mu do Osla zdraví vydrželo. 

Pracovní semináře Williama Hamptona 
jsou po celém světě natolik oblíbené, že 
místa jsou obsazena během několika hodin. 
Stejně tomu bylo i  u  mnou vybraného, jak 
jsem se dozvěděla později, měla jsem tedy 
velké štěstí. 

Je to především proto, že většině stu-
dentů se semináře líbí natolik, že se nespo-
kojí pouze s jedním, ale pro zlepšení techniky 
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svou účast opakují a vůbec jim nevadí, že vý-
klad slyší poněkolikáté. Naopak tvrdí, že s ka-
ždým seminářem se dozví nové informace, 
které předtím nepochytili. Před začátkem 
semináře jsem to zcela nechápala, dnes už 
se těším stejně jako ostatní studenti na další 
workshopy.

Nešťastný začátek
Seminář v Oslu byl jedním z mála, který byl 

kdy organizován v Evropě, a pokud se takový 
seminář koná, téměř vždy se jedná o pozvání 
konkrétní vzdělávací instituce, jako tomu 
bylo v tomto případě. 

Téměř dvacet studentů tak druhý týden 
v  květnu přivítalo školicí centrum Nordisk 
Heste – og Hundeterapiskole. Majitelka Line 
Osterhagen se specializuje na rehabilitační 
masáže koní a psů, akupunkturu a aromate-
rapii. Tyto předměty se zde vyučují a Line zá-
roveň pracuje jako kvalifikovaná terapeutka.

Musím říci, že na cestu jsem se velmi tě-
šila, i když její začátek zrovna šťastný nebyl. 
Na pondělí 6. 5. jsem měla domluveno jen 
několik pacientů, zejména kontrolu v dosti-
hové stáji Joly, která se chystala do Rakouska 
na závody, a zbylou část dne jsem chtěla vě-
novat balení a přípravě na cestu. 

V  pondělí ráno jsem se však probudila 
s horečkou a cítila jsem se zdravotně lidově 
řečeno pod psa. Téměř celý den jsem pro-
ležela ve snaze snížit teplotu a  odpoledne 
se doslova vypotácela z  postele. Byla jsem 
hodně zoufalá a naštvaná sama na sebe, pro-
tože moje pracovní tempo uplynulých dní 
bylo vysoké a  pokud jsem se přepracovala 
a navíc dostala z práce na slunci úpal, byla 
to jen a  jen moje chyba. Také jsem zjistila, 
že jsem si na cestu zpět zabookovala špatně 
letenku.

Už je mi (skoro) všechno jedno
V  úterý ráno opět horečka, takže jsem 

vůbec netušila, zda mám vyrazit, přebooko-
vat letenku, balit a vůbec co mám dělat. Na-
konec jsem se rozhodla to risknout a začala 
jsem se ve spěchu připravovat na cestu. Za 
normálních okolností přesně vím, kam mám 
jet, jaké jsou spoje, ale tentokrát jsem vyra-
zila naprosto nepřipravená, pouze přesvěd-
čená, že určitě dorazím na místo. 

V  Praze na letišti jsem se dozvěděla, že 
SAS z technických důvodů zrušili let do Osla 
a musím nejprve letět do Stockholmu a pak 
dalším letem pokračovat na místo určení. 
Manžel, který mě doprovázel na letiště, byl 
z toho značně nervózní, ale mně to bylo pod 

vlivem nemoci tak nějak jedno, což vůbec ne-
chápal. 

Do Osla jsem dorazila asi tak o čtyři hodiny 
později, než byl můj plán, protože oba lety 
nabraly zpoždění, a  já se jen tiše modlila, 
abych stačila chytit vlak a v hotelu mi drželi 
rezervaci. 

Vše se v dobré obrací
Naštěstí vlakové nádraží bylo součástí leti-

ště a vše bylo tak krásně označeno, že jsem 
neměla problém sednout do správného vlaku 
do Brumunddalu. Každý zde mluví anglicky, 
lidé jsou velmi vstřícní a nikdo neměl problém 
mi ochotně poradit, pokud jsem potřebovala.

Cesta vlakem trvala hodinu v  nádherné 
přírodě, takže jsem jen seděla a odpočívala. 
Vlakové nádraží v  Brumunddalu bylo ma-
ličké, navíc bylo po osmé večer a do mě se 
vkrádala nervozita, jak se dostanu do hotelu 
a kde seženu taxi. Na zastávce se mnou zů-
stala další mladá dívka a  obě jsme začaly 
hledat taxi. Její podklady v deskách mi byly 
poněkud povědomé, proto jsem se jí zeptala, 
zda nejede také na seminář. Jela a dokonce 
jsme obě bydlely ve stejném hotelu. Byla 
jsem za to ráda, měla jsem spřízněnou duši 
hned na úvod. Sophie byla Angličanka a její 
specializací je polo.

Taxi jsme si zavolaly, starší řidič dorazil za 
10 minut, já byla mírně v šoku, protože místo 
obou rukou měl protézy a háky. Chvilku mi 
to trvalo, než jsem si na to zvykla, ale pak už 
jsem ho jen obdivovala.

Čas jsou peníze
V  hotelu naštěstí mou rezervaci nezru-

šili a já se ubytovala. V noci je touto dobou 
v  Norsku světlo téměř do jedenácté a  od 
čtyř od rána, proto jsem se první noc každou 
chvíli budila a kontrolovala, zda jsem neza-
spala. Snídaně v  hotelu připravovali nád-
herné, oběd nám zabalili s sebou do školy. 
Ještě nikdy jsem nesnědla za týden tolik ryb 
a sandwich s koprem, vajíčkem a uzeným lo-
sosem už dnes nemohu „ani vidět“.

Všichni mě upozorňovali na to, že je Nor-
sko drahá země, v  duchu jsem si říkala, už 
jsem procestovala leccos, nemůže to být tak 
strašné... Bylo. Jídlo, cesta a  ubytování mě 

stálo více než samotná účast na workshopu.
Seminář začínal každý den ráno v  osm 

a  končil po páté, přestávky na oběd trvaly 
krátce, na kávu ještě kratčeji, vzpomněla 
jsem si na přísloví „čas jsou peníze“.

Fascinující technika
Na semináři se sešlo téměř dvacet stu-

dentů, většina domácích. Angličanku Sophii 
jsem zmiňovala a  dále kromě mě dorazili 
např. tři chiropraktici ze Švýcarska.

Nejprve jsme probrali anatomii, ale pro-
tože vstupním předpokladem je vzdělání 
v oboru, jednalo se o poměrně krátkou část 
celého semináře. Více času jsme strávili při 
výkladu techniky, kterou William používá, 
a téměř do konce semináře jsme se už věno-
vali praktické práci s koňmi. 

Přijela jsem se naučit techniku, která mě 
naprosto fascinovala od první chvíle, kdy 
jsem ji uviděla. Pracuje se ze země v případě 
krční páteře, prvních devíti hrudních obratlů, 
předních, zadních končetin, jinak ze stoličky 
shora pro zbylou část hrudní části páteře, be-
derní páteře a křížokyčelního spoje. 

Tato technika vůbec nepoužívá tahu 
a případného zdvihu končetin, jak se tomu 
využívá u  jiných chiropraktických technik. 
Při práci je třeba být uvolněný, ve většině 

případů mít uvolněné ruce a  lokty a vysílat 
velmi krátký a rychlý impuls do kloubů pod 
určitým úhlem. 

Každá ruka terapeuta má svou úlohu, 
jedna funguje jako hřebík, druhá je kladivo 
a  důležité je si vždy uvědomit, kterou kdy 
použít a  jakým směrem bude kladivo svou 
sílu směřovat. 

Když nám to William ukazoval na prvním 
koni, přišlo mi to tak jednoduché, lehké, že 
jsem v  prvních okamžicích nevěřila, že to 
vůbec může fungovat. Při osteopatii, kterou 
primárně pro svou práci využívám, se lidově 
„nadřu“ mnohem více.

Výjimečná práce s reflexem
Další věc, která mě fascinovala, je fakt, že 

se posuny na páteři nezkoumají pohmatem 
do detailu tak, jak to provádím u osteopatie, 
kdy mi diagnostika postiženého místa trvá 
leckdy daleko déle, než jeho léčba samotná. 

Každá ruka terapeuta má svou úlohu, jedna  
funguje jako hřebík, druhá je kladivo a důležité 
je si vždy uvědomit, kterou kdy použít a jakým 
směrem bude kladivo svou sílu směřovat. 
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Pracuje se s  takzvaným „panical reflexem“, 
tedy reflexem, kdy při palpaci postiženého 
místa na páteři kůň bolestivě stáhne břišní 
svaly. Tento reflex se využívá pro práci s T9-
L6, tedy devátého hrudního až posledního 
bederního obratle. 

V případě, že se po chiropraktickém vyšet-
ření nevěnujeme svalům, vyšetření celého 
těla a korektura touto technikou netrvá déle 
než půl hodiny. 

Od koní po psy
Pro práci jsme využívali koně soukromých 

majitelů, kteří je měli ustájené ve školícím 
centru, a dále školní koně. Jednalo se o velmi 
rozdílná plemena koní, od pony až pro frís-
kého koně, takže jsme měli velmi široké spek-
trum „pacientů“ pro zkoumání a následnou 
práci. I  když jsme pracovali ve skupinách, 
William kontroloval každého z nás, upřímně, 
nevím, jak to dělal, protože byl všude. Navíc 
jsem byla ve skupině se Švýcary, kteří tento 
kurz už absolvovali a  tuto techniku už 
úspěšně využívají v praxi, takže jsem byla po 

celou dobu pod odborným dohledem. 
První den bylo nádherné, slunečné počasí, 

mohli jsme pracovat venku, zbylé dny však 
občas i pršelo, takže část praxe jsme absol-
vovali ve stáji.

Další část kurzu byla věnována psům, pro-
tože chiropraxe psů je v Americe velmi po-
pulární. Posledním předmětem, který jsme 

probrali, byla kontrola sedla, protože velmi 
mnoho problémů je způsobeno chybně pad-
noucím sedlem, sedláním či dotahováním na 
špatné části páteře a těla.

Samotný závěr kurzu patřil opakování ce-
lého postupu od hlavy k ocasu, praktickým 
cvičením a otázkám. 

Just take a shot...  
William je úžasný přednášející, hovoří velmi 

srozumitelně, pěknou angličtinou a  trpělivě 
zodpovídá všechny otázky, neúnavně znovu 
a znovu ukazuje techniku a všechny studenty 
při práci opravuje. Zatím jsem se na žádném 
ze svých vzdělávacích pobytů v zahraničí ne-
setkala s  takovou péčí. Před kurzem samot-
ným jsme si vyměnili několik e-mailů, dostala 
jsem přesné instrukce, kam mám dorazit, na 
jaké vlakové stanici vystoupit, v jakém hotelu 
se mám ubytovat. Dokonce se mi před za-
čátkem kurzu William omlouval, že budeme 
nakonec bydlet v jiném hotelu, než původně 
psal, protože dlouho odkládal rezervaci. Já 
jsem si samozřejmě hotel rezervovala sama 
a  s  předstihem, protože jsem takový servis 
z  jeho strany vůbec nepředpokládala. Navíc 
nám zajistil každý den dopravu mezi hotelem 
a školou, což jsem velmi ocenila.

Během tréninku stál několikrát za mnou, 
uvolňoval mi při práci ruce a lokty, protože 
největším nepřítelem chiropraktika je pří-
lišná soustředěnost pro samotný pohyb, 
dlouhá příprava a ztuhlost. Jak William mno-
hokrát na kurzu opakoval „just take a shot“. 

To musí přijít s praxí. Podle něj nám ošetření 
prvního koně bude trvat týden. Já osobně 
bych to tak dramaticky neviděla, protože 
jsme byli studenti, z nichž drtivá většina už 
svou praxi provozuje, jen využívá jiné ma-
nipulační techniky, ale zeptejte se mne za 
týden, to vám povím víc… 
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Podle Williama ošetření prvního koně touto 
metodou bude nezkušenému chiropraktikovi 
trvat týden. 

P.S. 
Navíc nadpis tohoto článku není zcela 
pravdivý, v Norsku jsou i bílé domečky.

 William je úžasný 
přednášející, hovoří 
velmi srozumitelně, 
pěknou anglič-
tinou a trpělivě 
zodpovídá všechny 
otázky, neúnavně 
znovu a znovu 
ukazuje techniku 
a všechny studenty 
při práci opravuje.
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Dopfiejte
svému koni
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Jistû, masáÏe koní byly u nás donedávna vûc pomûrnû nezvyklá; má-
lokdo vûdûl, k ãemu jsou vlastnû dobré. Provádûli je ãasto lidé, ktefií
nemûli pfiíslu‰né vzdûlání v tomto smûru, amasáÏe tak bohuÏel získaly
status ãehosi alternativního. Situace se v‰ak mûní a masáÏe koní se
koneãnû stávají, stejnû jako na západ od na‰ich hranic, pevnou sou-
ãástí standardní péãe o konû. A masérem není nikdo jin˘ neÏ odbornû
vy‰kolen˘ specialista.

Historie: od Řeků až po montrealskou
olympiádu
MasáÏ lidí je velmi stará léãebnámetoda známá z ãínské

literatury z doby pfied 3000 lety. Byla hojnû vyuÏívána Egyp-
Èany, ¤eky, ¤ímany, Per‰any a mnoh˘mi dal‰ími. Historii
masáÏí koní podrobnû zdokumentovanou nemáme, ale
víme, Ïe jiÏ stafií ¤ekové masírovali své váleãníky i konû
pfied bitvou. Proã v‰ak chodit do minulosti a za hranice,
kdyÏ i na‰i pfiedci vûdûli, Ïe víchování koní po práci neslouÏí

jen k tomu, abychom konû vysu‰ili, ale i jako v˘borná regenerace.
Novodobá éra koÀsk˘ch masáÏí zaãala v roce 1976 na olympijsk˘ch

hrách vMontrealu, kde se jako souãást anglické jezdecké reprezentace
objevil v roli maséra Jack Meager, masáÏní terapeut, díky nûmuÏ byly
masáÏe zafiazeny jako bûÏná souãást zdravotní péãe o konû. Pro
vzrÛstající zájem v posledních dvou desetiletích vzniklo za na‰imi hra-
nicemi mnoÏství ‰kol nabízejících v tomto oboru rÛzné stupnû vzdûlání.

Dnes již snad není člověka, který by neozkoušel
příjemné pocity při a po masáži. Ať aktivní sportovec
či kancelářská síla nebo budoucí maminka
– těm všem různé druhy masáží pomáhají posílit
kondici a podpořit dobrý fyzický stav. Proč tedy
nedopřát masáž vašemu koni?

wellness

� Zv˘‰ení
rozsahu, kvality
pohybu a zlep‰ení

vytrvalosti

�
Regenerace

po
závodech

Benefity
masáÏí
koní

masáže



Jak by to mělo fungovat
DÛleÏité je si uvûdomit, Ïe masér nenahrazuje v péãi o konû veteri-

nárního lékafie, ale spoleãnû pracují v t˘mu. Nûkteré instituce, které
‰kolí maséry, mají dokonce v podmínkách v˘slovnû uvedeno, Ïemasér
by mûl pfied první schÛzkou u nového klienta kontaktovat stávajícího
veterinárního lékafie a o masáÏi ho informovat a následnû probrat ak-
tuální zdravotní stav konû. U nás je tato praxe zatím v plenkách a kvÛli
nedostatku ‰kolen˘chmasérÛ semasáÏím vûnují v pfiípadû potfieby nû-
ktefií veterináfii. V praxi by mûla spolupráce v zásadû fungovat tfiemi
zpÛsoby. V prvním pfiípadû by mûl b˘t masér doporuãen veterináfiem
jako souãást léãby ãi péãe o konû. Veterináfi by mûl maséra seznámit
se zdravotním stavem konû, sdûlit diagnózu a spoleãnû se dohodnout
na druhu a prÛbûhumasáÏí. Tento postup v˘raznû zefektivní samotnou
léãbu, její rychlost a úspûch. V druhém pfiípadû, kdy je masér zavolán
ke koni pfiímo majitelem, mÛÏe sám diagnostikovat problém. Pfiíãinu
zdravotního problému v‰ak nefie‰í (ani nemÛÏe) a spoleãnû smajitelem

volají veterináfie. Vztah veterináfie a maséra by nemûl b˘t konkurenãní,
naopak by semûli navzájem doplÀovat. V zahraniãí je navíc obvyklé, Ïe
veterináfi má „svého“ koÀskéhomaséra, s nímÏ spolupracuje. Tfietí zpÛ-
sob jsou kondiãní masáÏe zdravého sportovního i rekreaãního konû
pfied a po práci, závodech atd.

Benefity masáží koní
� Zv˘‰ení rozsahu, kvality pohybu a zlep‰ení vytrvalosti
KÛÀ, kter̆ se dobfie h˘be, je v˘konnûj‰í. Jeho klouby, vazivo a ‰lachy

seménû opotfiebovávají a jeho pohybov˘ v˘konmá dlouhodobûj‰í cha-
rakter. KdyÏ je kÛÀ pruÏn˘ a agilní, jeho svaly jsou správnû synchroni-
zované a dosahuje tak lep‰ích v˘konÛ. U nûkter̆ ch disciplín, jako jsou
tfieba dostihy, se kvalita zv˘‰eného rozsahu pohybumÛÏe projevit v cí-

lové rovince, drezurní kÛÀ se lépe cítí, je pruÏnûj‰í a tudíÏ na drezurním
obdélníku vypadá lépe. Parkurovému koni vysoká svalová síla umoÏní
dostateãn˘ odskok a bezpeãn˘ návrat na zem.
Pokud zv˘‰íme rozsah pohybu konû, zjistíme, Ïe se pohybuje mno-

hemefektivnûji, coÏ pfiiná‰í zlep‰ení vytrvalosti a v˘konnosti.MasáÏmÛÏe
b˘t tak pouÏita pfied závody jako vhodn˘ stimul ke zv˘‰ení v˘konu.

� Regenerace po závodech
MasáÏ po závodech pomáhá urychlit regeneraci namáhan˘ch svalÛ

tím, Ïe svaly jsou prokrvovány a odpadní produkty metabolismu jsou
rychleji z tûla odbourávány.

� Zlep‰ení zdravotního a psychického stavu
Zdravotní problémy konû se samozfiejmû projevují i na jeho psychic-

kém stavu a chování. MasáÏe v tomto pfiípadûmohou znamenat velkou
úlevu, zklidnûní, eliminaci stresu a zlep‰ení zdravotního stavu.

� Zlep‰ení krevního obûhu a jako souãást léãby ãi rehabilitaãního
programu
Proti otekl˘m nohám pomáhá krátké cviãení, to je fakt, kter̆ ví vût‰ina

z nás. Stejnû tak i kÛÀ po masáÏi vypadá, jako kdyby cviãil v posilovnû.
Jeho Ïíly jsou viditelné a srst krásnû
lesklá. KdyÏ aktivujeme masáÏí obûhov˘
systém konû, stimulujeme zároveÀ od-
bourávání produktÛmetabolismu. Cviãení
je tím nejlep‰ím zpÛsobem, jak zlep‰it

krevní obûh. Ale nûktefií konû, ktefií se zotavují ze zranûní nebo po ne-
moci, mají pfiedepsan˘ rehabilitaãní program s omezen˘m pohybem.
A právû zde masáÏ v˘raznû pomáhá zlep‰it krevní obûh a zabraÀuje
otokÛm.
Maséfii mÛÏou b˘t voláni ke koni, kter̆ je pod dohledem veterináfie

a je v procesu rehabilitace po ortopedickém problému nebo po zranûní
svalu ãi jiné mûkké tkánû. KdyÏ uplyne doba potfiebná pro hojení,
mohou masáÏe, protahování a správn˘ druh cviãení v˘raznû pomoci
procesu rehabilitace tím, Ïe:
� pomáhají zlep‰it krevní obûh,
� redukují otoky,
� podporují lymfatick˘, arteriální a Ïilní obûh,
� zvy‰ují dostupnost v˘Ïivn˘ch látek v dané ãásti tûla a naopak po-
vzbuzují funkce, které odstraÀují z tûla odpadní látky,

� odstraÀují svalovou ztuhlost, spasmy, vznikající z nadmûrné ãi ‰patné
zátûÏe konû nebo pfii bolestech svalÛ, kterémÛÏoumít mnoho pfiíãin,

� pomáhají pfii léãbû svalové atrofie.
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>>

Alternativní léčba či součást zdravotní péče?
MasáÏ koní nepatfií do kategorie alternativní léãby, jedná se o bûÏ-

nou souãást zdravotní péãe o konû. VâR do nedávné doby panovalo
povûdomí o tom, Ïe masáÏe jsou cosi alternativního moÏná právû
proto, Ïe u nás nebyla a vlastnû stále není moÏnost kvalitního studia
v tomto oboru.

Masér nenahrazuje veterinárního lékaře,
ale společně pracují v týmu.

� Zlep‰ení
zdravotního
a psychického

stavu

� Zlep‰ení
krevního obûhu
a jako souãást

léãby ãi
rehabilitaãního
programu

Masáže jsou pevnou součástí standardní
péče o koně, kterou se zabývají odborně

vyškolení specialisté.
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Je chiropraktik to samé jako masér?
Není, chiropraxe je nezávisl˘ obor medicíny,

specializující se na mechanické postiÏení
kloubÛ, zejména pátefiního systému. MasáÏ je
léãebná metoda zamûfiená na péãi o mûkké
tkánû. Majitelé koní ãasto fie‰í to, zda masáÏ
mÛÏe pomoci jejich koni, u nûhoÏ veterináfi di-
agnostikoval blokaci nûkterého z obratlÛ. Ano,
mÛÏe, ale jen jako podpÛrná léãba. Je tfieba si
uvûdomit, Ïe kÛÀ s jakoukoli blokací trpí dis-
komfortem, svalovou kfieãí zpÛsobenou bo-

lestí, ãi ve snaze ulevit si nadmûrnû namáhá
jiné svaly v tûle. V tomto smûru má masáÏ pfii
léãbû své opodstatnûní, ale pfiíãinu je tfieba
vÏdy léãit s veterináfiem.

Kdy nesmí být kůň masírován?
V pfiípadû jakéhokoli aktutního zranûní, hfie-

jiv˘ch otokÛ, kulhání, kdy kÛÀ nebyl vy‰etfien
veterináfiem. MasáÏe se také nedoporuãují
v pfiípadû bfiezosti, a to do prvních dvou mû-
sícÛ.

Jaká je optimální frekvence masáží?
Frekvence masáÏí závisí na celkovém zdra-

votním stavu konû, kondici a samozfiejmû tré-
ninkové zátûÏi:

Jak dlouho masáž trvá?
Pfii první náv‰tûvû je tfieba poãítat s del‰í

dobou, pfiibliÏnû dvû hodiny, vzhledem k diag-
nostice konû pfied masáÏí. Samotná masáÏ
trvá cca 90 minut.

Kostra koně v pohybu. Povrchové – superficiální svaly koně.

Vy se ptáte, masér odpovídá:

Copyright Equinology INC a Debranne Pattillo pro Jezdectví.

Copyright Equinology
INC a Debranne Pattillo

pro Jezdectví.

1. 2.

3. 4.

KaÏd˘ hmat
pfii masáÏi má
své místo
a ãas, v‰e na
sebe navazuje,
v‰e je propo-
jené, proto bylo
velmi tûÏké vy-
brat pro ãte-
náfie na
ukázku nûkteré
cviky ãi hmaty,
které mÛÏe
provádût na
svém koni
kaÏd˘, aniÏ by
mu ublíÏil. MÛ-
Ïeme si ukázat
nûkolik pro
konû velmi pfií-
jemn˘ch
hmatÛ, jimiÏ lze
fie‰it problémy
v oblasti
hfibetu. Zaãínáme jednoduch˘m úvodním hmatem, kter̆ m konû upozorníme, Ïe budeme pracovat s jeho hfibetem. Postavíme se bokem ke

koni a pracujeme vÏdy na bliÏ‰í polovinû hfibetu.1.

tip jak na masáž
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Jak taková masáž vypadá?
Po vstupní kontrole pfiichází na fiadu

hmaty, kter˘mi masér konû upozorní, Ïe se
nûco bude dít, a zároveÀ otestuje naladûní
a otevfienost konû k masáÏi. Poté je masáÏ
rozdûlena na ãtyfii partie, a to krk a hlava,
hrudník a pfiední nohy, záda, bok a zadní
nohy. Mezi jednotliv˘mi ãástmi je vÏdy zafia-
zeno protahovací cviãení a streãink. KaÏ-
dému svalu ãi svalové skupinû je vûnována
zvlá‰tní péãe: nejprve pfiicházejí na fiadu
úvodní hmaty, kter˘mi si masírovanou oblast
„opracujeme“, poté dojde na kontrolu boles-
tivosti a pfiípadné odstranûní svalov˘ch
spasmÛ, a práci v dané oblasti ukonãíme zá-
vûreãné hmaty. Pfii masáÏi je samozfiejmostí

stfiídání intenzity tlaku pfii jednotliv˘ch hma-
tech.

Líbí se koním masáž?
Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe konû ve vût‰inû

pfiípadÛ na masáÏ reagují pozitivnû a hmaty
jsou pro nû velmi pfiíjemné. Mnoho z nich se
nejprve tváfií velmi pfiekvapenû, ale ke konci
masáÏe vût‰inou pracuji s velmi poddajn˘m
a ãasto témûfi spícím zvífietem.

Máme si masáž načasovat?
Z praktick˘ch dÛvodÛ není vhodné masíro-

vat v dobû krmení, konû se tû‰í na jídlo
amohou b˘t nervózní amasáÏ by byla v tomto
pfiípadû kontraproduktivní. Stejnû tak se do-
poruãuje poãkat po jídle 1 – 2 hodiny.

Jak dlouho před závody a po závodech?
Pokud se vracíte ze závodÛ, je dobré konû

vyloÏit z vozíku a nechat alespoÀ 30minut od-
poãinout. Cesta je pro konû velmi vyãerpáva-
jící z pohledu námahy svalÛ. Celou cestumusí
vyvaÏovat i ty nejmen‰í nerovnosti na cestách
a zatáãky. Po této pauze, a pokud je v po-
fiádku, mÛÏe b˘t koník namasírován.
V pfiípadû, Ïe jedete na závody, je dobréma-

sírovat 1 aÏ 3 dny pfied odjezdem. ZáleÏí na
tom, zda se jedná o první masáÏ ãi nikoli. KÛÀ,
kter˘ je masírován pravidelnû, mÛÏe na zá-

vody vyrazit prakticky druh˘ den. Podívejme
se na to z lidského pohledu – kdyÏ jdeme po
del‰í dobû namasáÏ, budeme potom pfiíjemnû
uvolnûní, protaÏení, ale zároveÀ rozbolavûlí,
pokud nám masér odstraÀoval svalové
spasmy a ztuhlosti. A v tomto stavu bychom
se na závody pravdûpodobnû také nevydali.

Potřebuje kůň po masáži nějakou
zvláštní péči?
Je dobré asi jednu aÏ dvû hodiny po masáÏi

vzít konû na ruce na krátkou, desetiminutovou
vycházku. Pokud máte moÏnost drÏet konû
v teple, pod dekou ãi soláriem, vyuÏijte toho.
VyjíÏìku ãi trénink si pro tento den odpusÈte.
KaÏd˘ kÛÀ reaguje na masáÏ jin˘m zpÛso-
bem, proto je dobré reÏim konzultovat indivi-
duálnû.

Kdo může být koňským masérem?
Samozfiejmû veterináfi, fyzioterapeut s pfií-

slu‰n˘m doplÀujícím vzdûláním ãi kurzem, ale
masérem se mÛÏe stát i ten, kdo absolvuje
masérsk˘ kurz a úspû‰nû sloÏí zkou‰ky.
Pokud ale stojíte o vzdûlání v tomto oboru, mu-
síte vyrazit za hranice. U nás bohuÏel v sou-
ãasné dobû není moÏné absolvovat kurz, na
základû kterého byste se mohli profesionálnû
vûnovat masáÏím. Tedy vyjeìte za studiem do
zahraniãí!

Rekreaãní kÛÀ
masáÏ jednou za 3 aÏ 4 t˘dny

KÛÀ v sezonû pravidelnû závodící
v hobby soutûÏích

masáÏ jednou za 2 aÏ 3 t˘dny
KÛÀ – vrcholov˘ sportovec

masáÏ jednou za 2 t˘dny
KÛÀ v rehabilitaci

masáÏ 1 aÏ 2x t˘dnû*

*Zvýšená frekvence zabrání ochabování některých
svalových skupin, k němuž může dojít velmi
rychle. Samozřejmě v tomto případě masáž musí
být prováděna pod dohledem veterinárního lékaře.

Konû plynule hladíme obûma dlanûmi, a to od kohoutku, podél celého hfibetu
aÏ do kfiíÏové oblasti. Ruce stfiídáme, dlanû a zápûstí máme uvolnûné. Nûkolikrát
opakujeme, tlak pfii kaÏdém opakování mÛÏeme mírnû zvy‰ovat.

(foto 1 a 2)

V dal‰ím kroku poklepáváme dlanûmi po hfibetû opût smûrem od ko-
houtku k bedrÛm. Znovu dáváme pozor, abychom mûli zápûstí uvolnûná.

PouÏíváme obû ruce a rytmicky je stfiídáme. Poklepávání je lehké, nesmí se jed-
nat o „plácání rukou po hfibetû“. (foto 3 a 4)

V dal‰í fázi budeme hladit hfibet nejprve po smûru a poté proti smûru sva-
lov˘ch vláken. Postavíme se mírnû ãelem k hlavû konû, obû ruce poloÏíme
nahfibet konû, lehcepokrãímea roztáhnemeprsty od sebe.Masírujemekonû

smûrem od kohoutku k bedrÛm, tedy po smûru svalov˘ch vláken. V druhé fázi se
otoãíme mírnû k ocasu konû a v opaãném smûru hladíme zpût. Pohyb nûkolikrát
opakujeme s tím, Ïe tlak mÛÏeme trochu zvy‰ovat. (foto 5, 6 a 7)

5. 6.

7.

2.

3.
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V posledním cviku si hfibet konû pomyslnû rozdûlíme na tfii vodorovné ãáry,
první zaãíná hned nûkolik centimetrÛ od pátefie, kde nahmatáme svaly podél pá-
tefie. (foto 8)

Tfietí pomyslná ãára leÏí tam, kde zaãínají Ïebra, coÏ lehce zjistíme tak,
Ïe od hfibetu jedeme prsty svisle dolÛ (foto 10). Prostfiední ãára je upro-

stfied mezi tûmito dvûma ãarami (foto 9).
Opût stojíme ãelem k boku konû, obû ruce poloÏíme na pomyslnou první ãáru

a plynul˘m, krouÏiv˘m pohybem obûma rukama postupujeme smûrem k be-
drÛm (foto 11 a 12). Pracujeme postupnû na v‰ech tfiech liniích, v pofiadí první,
druhá a tfietí a toto celé nûkolikrát opakujeme. Tlakmírnû zvy‰ujeme po kaÏdém
opakování. Dotyky by mûly b˘t jemné, tlak pfii prvním opakování by mûl b˘t tak
lehk˘, jako kdyÏ si hladíte víãka na oãích. Pohyb zaãínáme za kohoutkem (foto
13) a konãíme tam, kde se upíná poslední Ïebro (foto 14).
Na tento hmat jsou citliví zejména konû jeÏdûní s nepadnoucím sedlem nebo

se zdravotními problémy se hfibetem. Takov˘ kÛÀ se pod doteky proh˘bá a zfie-
telnû zatíná svaly, zejména v bederní oblasti. Masér v tomto momentû pouÏívá
dal‰í typy hmatÛ, které svalové spasmy uvolÀují.

8. 9.

10.

4.

V pfiípadû, Ïe hovofiíte dobfie anglicky, mohu
doporuãit americkou spoleãnost Equinology,
kde jsem absolvovala své studium. Equino-
logy má nûkolik ‰kolicích center po celém
svûtû. Já jsem zvolila stfiedisko v Anglii.

Předstudijní příprava nutná!
Pfiípravû na kurz je tfieba vûnovat pomûrnû

dlouhou dobu, pokud nehovofiíte opravdu
dobfie anglicky a neznáte podrobnû anatomii
konû, samozfiejmû také v angliãtinû. Já jsem si
dala více neÏ pÛl roku na intenzivní jazykovou
pfiípravu v této oblasti. Pro studium jsem vy-
uÏívala jak klasick˘ch uãebnic, tak i ‰kolou do-
poruãenou literaturu a zahraniãní ãasopisy
s koÀskou tématikou.
Po zaplacení kurzovného kaÏd˘ student ob-

drÏí Precourse Study Guide, kter̆ musí peã-
livû nastudovat. Jedná se o 150 stran dlouh˘
manuál pln˘ anatomické terminologie, rozboru
kostry konû, svalÛ a dal‰ích informací, jeÏ je

nutné znát pfied nástupem na kurz. Podmín-
kou je praxe u koní a dostatek znalostí, jak
s nimi zacházet. Tyto informace jsou po stu-
dentech poÏadovány pfii zápisu na kurz.

Mozek využitý na 100 %
Studium probíhá ve v˘ukovém stfiedisku na

college ve Wristlu, hrabství Essex, coÏ je
dobrá lokalita, pokud volíte pfiím˘ let do Stan-
stedu. Cesta z leti‰tû do hotelu netrvá více neÏ
30 minut. Ubytování není problém, ve Wristlu
si mÛÏete vybrat z nûkolika hotelÛ, v‰e je jen
otázkou penûz a vzdálenosti do ‰koly.
Samotná v˘uka zaãínala kaÏd˘ den pfiesnû

v osm hodin a nekonãila dfiíve neÏ v pÛl ‰esté
veãer. Polovinu ãasu strávíte pfii praktické
v˘uce ve stáji, dal‰í ãást absolvujete ve tfiídû.
Vzhledem k tomu, Ïe lektofii EBW jsou
v úzkém kontaktu s veterináfii, nezamûfiuje se
v˘uka pouze na svaly, ale i na veterinární ter-
minologii, nejãastûj‰í nemoci koní, poruchy po-

hybového aparátu atd. Velkému mnoÏství
uãiva odpovídá i manuál ke studiu, kter̆ má
formát A4 a je 5 cm siln˘. Pfiedpokládá se
kompletní znalost zmiÀovaného Prestudy
Booku, takÏe v˘uka probíhá v pomûrnû rych-
lém tempu. Bûhem kurzu se pracuje i s do-
plÀujícími uãebnicemi, jako je napfi. Practical
Guide to Horse Lameness.

Monika Plachá a Kurti´s Larissa, rakouský teplo-
krevník

Monika Plachá,
EBW (Equine Body Worker):

Jak jsem se stala
koÀskou masérkou...
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Na závûr zopakujeme úvodní ãást hmatÛ, tj. jednoduché hlazení, kte-
r̆ m se zároveÀ v tomto pfiípadû i rozlouãíme. Následnû pokraãujeme

se stejn˘mi cviky na druhé stranû hfibetu.
Foto Ivan Plach˘ a Christiane Slawik (1)5.

11. 12.

13. 14.

Kurz je preciznû veden s jasn˘m ãasov˘m
i studijním harmonogramem, lektofii se vûnují
studentÛm velmi peãlivû, a to aÏ do takové
absurdity, jako je tfieba doporuãení jídelníãku
po dobu studia, aby kapacita mozku byla vy-
uÏita na 100 %.

Angličtina, latina, testy,
úkoly…
Kurz ve Velké Británii jsem absolvovala

s americkou lektorkou RuthMitchell, která nás

rozhodnû ne‰etfiila. Studium probíhalo v kom-
binaci angliãtiny s latinsk˘mi názvy pfii anato-
mii a praxi ve stáji. KaÏd˘ den ráno jsme psali
kontrolní test a dvakrát za trvání kurzu velkou
souhrnnou práci. KaÏd˘ student po vyhodno-
cení tûchto testÛ dostal doporuãení, na co se
zamûfiit a co zlep‰it. Studium bylo opravdu
velmi tûÏké, mnoÏství domácích úkolÛ a pfií-
prava na druh˘ den byla tak nároãná, Ïe po
pfiíchodu ze ‰koly se kaÏd˘ zavfiel na svém
pokoji a pokraãoval ve studiu nejednou aÏ do
pÛlnoci. Po prvních ãtyfiech dnech v˘uky pfii‰el
„den volna“, kdy jsme se uãili úkoly na dal‰í
den a kaÏd˘ si opakoval to, v ãem si nebyl
zcela jist˘.

Základní kurz EBW obsahuje 83 bodÛ –
svalÛ, a to na kaÏdé stranû konû, které je tfieba
se nauãit a pracovat s nimi. Není to Ïádná le-
grace, protoÏe ãlovûk semusí nauãit jejich po-
lohu, funkci a samozfiejmû masáÏní hmaty.
Navíc svaly leÏí pfies sebe ve tfiech vrstvách...
Spoleãnost Equinology chrání sama sebe na-
tolik, Ïe je zakázáno bûhem v˘uky pofiizovat
jakékoli fotky, zvukové záznamy ãi videa. V‰e
podstatné si ãlovûkmusí prostû zapamatovat.
V prÛbûhu studia se probírají i praktické vûci

typu jak jednat s klienty, bezpeãnost pfii práci,
hodnocení konû pfied a pomasáÏní terapii, kdy
konû masírovat a kdy ne, základy pasování
sedla a samozfiejmû i marketing, protoÏe tento
kurz je brán skuteãnû váÏnû a pfiedpokládá se,
Ïe úspû‰ní absolventi zaãnou velmi brzy pra-
covat jako samostatní maséfii.

Finiš k titulu EBW
Kdo si myslí, Ïe po odchodu ze ‰koly má vy-

hráno, velmi se plete. Po absolvování základ-
ního kurzu pfiichází ‰estimûsíãní lhÛta, kdy je
tfieba trénovat a zuÏitkovat získané znalosti,
osahat si konû a hlavnû vypracovat tzv. exter-
nalship work. Jedná se o práci, která by se

dala pfiirovnat k diplomové práci na vysoké
‰kole. Nejen mnoÏstvím látky, ale i formou,
v jaké musí student kurzu práci odevzdat.
Práce se skládá z nûkolika ãástí a kaÏdá z nich
je hodnocena zvlá‰È. Hodnotícím – oponentem
je pokaÏdé odborník, vût‰inou je to lektor z nû-
jakého jiného kurzu se stejn˘m zamûfiením.
Po celou dobu, kdy student pracuje na své
práci, je v kontaktu s lektorem ãi asistentem
kurzu, ktefií pomáhají s dodateãn˘mi otázkami
pfiíp. nesrovnalostmi.
Teprve po úspû‰ném sloÏení této zkou‰ky si

ãlovûk na svou vizitku mÛÏe napsat zkratku
EBW. Ta v âR zatím není témûfi známá, ale
ve svûtû je to znaãka koÀsk˘ch masérÛ a pra-
covníkÛ, ktefií v‰ichni pro‰li nároãn˘m kurzem
amají vysoké odborné znalosti a kvalifikaci. Li-
cence je mezinárodní a platná prakticky po
celém svûtû. Za získáním tohoto titulu je v‰ak
více neÏ rok práce, studia a témûfi 200 hodin
stráven˘ch pfiípravou externalship práce.
EBW pracovníci jsou i po úspû‰ném sloÏení

zkou‰ek stále pod dohledem matefiské spo-
leãnosti, samozfiejmostí je striktní dodrÏování
etického kodexu, aÈ uÏ se jedná o práci v te-
rénu, ãi o informace, které si jednotliví maséfii
zvefiejÀují na sv˘ch webech. V pfiípadû zájmu
je moÏné na tento základní kurz navázat dal-
‰ími kurzy, napfi. Advanced Sport Massage,
kter̆ bych ráda absolvovala pfií‰tí rok.

Základní kurz EBW obsahuje 83 bodů – svalů, a to na každé
straně koně, které je třeba se naučit a pracovat s nimi.




