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Tým Hipocentra
Náš tým je multidisciplinární. 

Jsou zde zastoupeny zejména 

profese pedagogické, 

psychoterapeutické a 

ergoterapeutické.

Terapeuti:
Mgr. Kateřina Bauerová, DiS.

Bc. Božena Krumová

Jana Bauerová

Michaela Dekojová

Vodiči a příprava koní:
Matěj Bauer

Tereza Zajdlová

Michaela Schejbalová

Zakladatelé ústavu
Mgr. Kateřina Bauerová Dis.

Matěj Bauer

Správní rada
Jana Semschová

Jana Bauerová 

Bc. Božena Krumová



Poslání a činnosti Hipocentra

Jsme zapsaný ústav, který se specializuje na hipoterapii pro děti s PAS 

(poruchy autistického spektra)Jako zapsaný ústav fungujeme od 16. 

května 2016, do té doby byla činnost provozována na OSVČ Mgr. 

Kateřinu Bauerovou.  Provozujeme psychoterapeutické a 

hiporehabilitační ježdění na koni pro děti s PAS, s poruchami chování či 

pro děti s psychickými potížemi (traumata, šikana, poruchy učení). 

Naše terapie je velmi účinná a dětem viditelně pomáhá. 

Specializujeme se na psychoterapeutické a hiporehabilitační ježdění 

na koni dětí s poruchou autistického spektra, což z nás činí naprosto 

unikátní neziskovou organizaci. Dítě s PAS má problémy se 

sebeovládáním a zvládáním emocí a to vše musí námi připravený kůň v 

klidu ustát. Jejich příprava je tedy časově náročná a velice nákladná. 

Pro naše terapie vytváříme specializovanou metodiku zaměřenou na 

hipoterapii pro děti s PAS. Využíváme prvky ABA terapie, Sonrise

terapie, logopedie a další. Ke všem terapiím u stálých klientů, se 

kterými spolupracujeme, pořizuje Hipocentrum zápisy a vytváří vlastní 

metodiku tohoto terapeutického oboru. 

V roce 2018 jsme uzavřeli dohodu o hipoterapeutickém ježdění pro 

klienty Bellevue p.s.s., takže nyní naše hipocentrum rozšiřuje služby o 

dospělé mentálně hendikepované, klienty s Downovým syndromem a 

PAS.



Služby poskytované Hipocentrem

• Specializujeme se zejména na individuální terapie
pomocí koní pro děti s PAS, vývojovou dysfázií, 
poruchami chování či děti úzkostné. Zaměřujeme se 
nejen na fyziologický vývoj, ale zejména na rozvoj
řeči a zvládání emocí. 

• Pro děti i dospělé pořádáme relaxační ježdění, kde
používáme různé relaxační techniky pro uvolnění a
odpočinek klienta. Jízda je zaměřená na zmírnění
stresu a celkové zklidnění. 

• Provozujeme i psychoterapeutické poradenství
individuální, párové či rodinné.

• Poskytujeme školení či workshopy na téma práce
rodiči s dětmi s autismem.

• Jako vedlejší činnost pořádáme příměstské tábory a 
teambuildingové akce pro firmy.



2020
Rok 2020 se nesl jako u ostatních 

organizací ve vleku vládních opatření 

proti pandemiichoroby COVID-19. 

Hipocentrum bylo krátce po otevření v 

březnu 2020 opět uzavřeno na dlouhé 

3 měsíce na jaře a po krátké letní 

sezóně od 15.10. až do konce roku. 

Přesto se uskutečnilo přes 130 

hipoterapií pro 20 pravidelných 

dětských klientů s PAS a 10 programů 

u koní pro 40 m,entálně postižených 

dospělých klientů. V létě 2020 jsme 

také uskutečnili 3 dětské tábory pro 

30 dětí. 

Hipocentrum se také zúčastnilo dvou 

televizních natáčení.

V průběhu roku intenzivně 

pokračovala práce na metodice 

„Hipoterapie pro děti s PAS“, kterou 

plánujeme vydat v průběhu roku 

2021.



Psychoterapeutické 

poradenství 

V rámci Hipocentra Robin z.ú. využíváme i prostory v Krupé u 

Rakovníka č.p.: 100 – jedná se o součást komplexu Hipocentra

Robin, kde provozujeme individuální, párové i rodinné terapie. 

Další možnost využití těchto služeb je v pronajatých prostorech 

na Praze 6. Oba prostory provozuje Mgr. Kateřina Bauerová, DiS.. 

V individuální psychoterapii pracujeme zejména s lidmi 

traumatizovanými, v těžké životní situaci či s psychosomatickými 

potížemi. Dále se zaměřujeme na psychoterapeutickou pomoc 

rodičům a párové poradenství. 

Nabízíme pochopení a doprovázení přes těžké období. Pracujeme 

s relaxačními technikami (autogenní trénink), sny a zaměřujeme 

se i na neverbální komunikaci. 

„Každého klienta beru jako výjimečnou osobnost a hledám s ním 

cestu ke zlepšení jeho života. Naučit se žít s věcmi, které změnit 

nemůžeme a ovlivnit ty, které změnit můžeme skrze změnu 

našeho vnímání a pochopení. Každý terapeutický vztah je pro mě 

zcela unikátní a klienta přijímám jako svébytnou bytost s 

naprosto autentickým vnímáním a jedinečným životním 

příběhem. Snažím se hledat světlé stránky v těžkých situacích a 

skryté schopnosti v člověku se postavit životním nesnázím. Cílem 

mých terapií je, aby klient sám našel cestu a objevil své 

schopnosti.“ (Mgr.Kateřina Bauerová, DiS.) 



Setkávání rodičů dětí s PAS

•Dvakrát do roka obvykle (na jaře a na 

podzim) pořádáme obvykle setkání rodičů, 

dětí a našich pracovníků. Akce je koncipována 

jako dětský den, kdy vozíme děti na koních, 

opékáme buřty a pořádáme menší zahradní 

slavnost.

•Akce je bezplatná, kdo chce, donese něco k 

snědku.

•Jedná se nám zejména o vytvoření prostoru 

pro sdílení zkušeností a starostí a možnost 

relaxace pro nás i rodiče. Zároveň máme 

možnost poznat děti, s kterými pracujeme i 

ve větším kolektivu a při volno časové 

aktivitě.

•Tyto akce byly v roce 2020 pozastaveny  a 

doufáme v jejich obnovení v roce 2021



Sbírka pro provoz 

Hipocentra

•V roce 2020 by Hipocentrum Robin 

z.ú. Nemělo šanci bez svých 

podporovatelů přežít.

V první vlně nám velice pomohla 

společnost Boehringer ingelheim.

Zažili jsme i velkou prodporu ze 

strany místní komunity a sboru 

dobrovolných hasičů v Krupé u 

Rakovníka.

Značnou část provozu se nám také 

podařilo vykrýt programem antivirus.

Přesto se hipocentrum pokusilo čas 

získaný uzavřením využít pro přípravu 

koní, údržbu areálu a podařilo se nám 

získat dalšího koně pro hipoterapii, 

kterého máme v bezplatném 

pronájmu.



Poděkování sponzorům
Vážení klienti a přátelé, HipocentrumRobin z.ú. si velice považuje sponzorů, kteří ho v roce 2020 podpořili a bez kterých by nebylo možné centrum ani 

provozovat, ani do něj investovat. Touto cestou bychom chtěli našim dárcům veřejně poděkovat. S upřímným díkem Mgr. Kateřina Bauerová Dis.

Našimi hlavními sponzory v roce 2020 byli:

Boehringer Ingelheim - 180000,- na provoz Hipocentra
Středočeský kraj – 80000,- krmiva pro koně

Nadace ČEZ – 80000,- CZK  na dofinancování platu terapeuta v roce 2020
JUDr. Ing. Petr Přecechtěl – 35000,- CZK  na provoz Hipocentra

Mgr. Petr Prchal - 20000,- CZK  na provoz Hipocentra
Jindřiška Jelínková 20000,-na provoz Hipocentra
Ivana Škorpíková – 20000,- na provoz Hipocentra

Jan Staněk – dar 20 balíků sena v ceně 20000,-
Nadace VINCI – 19900,- nový osobní počítač 

Věra Jordánová - 10000,- na provoz Hipocentra
SDH Krupá 8000,- na provoz Hipocentra

Všem sponzorům s hlubokou úctou děkujeme


