
elikoÏ kÛÀ nemá Ïádn˘ viditeln˘
zdravotní problém, veterináfie
nevoláte. Co teì? Je naãase

zavolat chiropraktika(ãku).
Jezdila jsem pfies tfii stovky koní, z toho asi

padesát remont, a tento náhle vznikl˘
pocit jsem se nauãila fie‰it tímto
zpÛsobem. VÏdy úspû‰nû, pokud za
úspûch povaÏujeme i jen zji‰tûní pfiíãiny
„pocitu, Ïe to není ono“. Chiropraxe

nemusí vÏdy problém odstranit, ale ãemu
rozhodnû pomÛÏe, je, jak já fiíkám,
„rozmotat klubíãko“, na jehoÏ konci je
stanovena diagnóza.

Pomoc pfii obvykl˘ch problémech
KdyÏ uÏ jsme u tûch pocitÛ, jistû znáte
koÀafiské termíny, jako „je tupûj‰í na lev˘
koutek“, „je hor‰í na pravou ruku“, „jde
hÛfi na pfiilnutí“, a nejhor‰í snad,
v pfiípadû, Ïe nechodí na pfiilnutí vÛbec,
„on tak chodil vÏdycky“. Tato slova pro
osvícené vÏdy znamenají „kÛÀ má
zdravotní problém (vylouãíme-li pfiípad,
Ïe problémem je jezdec)“. Chiropraxe
rovnûÏ fie‰í pfiíãiny vzniku tûchto pocitÛ.

Co je chiropraxe?
Chiropraxe je manuální pfiírodní léãebná
disciplína snaÏící se napravovat v první
fiadû mechanické po‰kození pohybového
ústrojí, pfiedev‰ím kloubÛ a pátefie,
a následkÛ, které byly tímto po‰kozením
vyvolány. Chiropraxe také mÛÏe ulevit pfii
chronick˘ch bolestech hlavy zpÛsoben˘ch
obvykle napûtím krãních svalÛ. Pfii ãtení
tûchto fiádek se ãtenáfi podiví, proã cituji
„lidskou“ chiropraxi, ale skuteãnû i konû
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Chiropraxe aneb Svítání na lepší časy
Znáte to, osedláte svého miláãka, zaãnete jezdit a... není to ono. Zkontrolujete zdravotní stav,
sedlání, uzdûní, nic zvlá‰tního nenajdete, zkusíte to tedy zítra, pozítfií, a pofiád to není ono.

J
Pouze zdrav˘ kÛÀ mÛÏe
podávat ‰piãkové v˘kony

Chiropraktik
skvûle
doplÀuje
veterinární
péãi o konû
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mohou trpût migrénou od zablokované
krãní pátefie, stejnû tak dále popsan˘mi
zdánlivû pouze „lidsk˘mi“ problémy.
V˘sledky a své místo má tato metoda také
pfii sportovních zranûních ãi po haváriích.
Pfii nataÏení svalu, vazu nebo ‰lachy,
vyvrtnutém kloubu nebo náhlém
a nekontrolovaném pohybu hlavy nebo
pátefie, tady v‰ude mÛÏe chiropraktik
v˘znamnû pomoci.

Bolesti zad
Údajnû aÏ 90 procent v‰ech lidsk˘ch
pacientÛ, ktefií se svûfií do rukou
chiropraktika, trpí bolestmi zad, zejména
v bederní a kfiíÏové oblasti. Naprosto
stejné je to u koní. Chiropraxe vychází
z pfiedpokladu, Ïe obnovení pohyblivosti
kloubÛ a pátefie a tím odstranûní lokální
bolesti dokáÏe reflexnû ustanovit
rovnováhu v celém organismu, neboÈ
dojde k zprÛchodnûní nervového systému
jako celku.

Veterináfi a chiropraktik
Chiropraxe musí b˘t praktikována
v˘hradnû zku‰en˘m chiropraktikem, kter˘
pouÏívá standardní vy‰etfiení. Sami
chiropraktici fiíkají, Ïe k tomu, aby byl
ãlovûk v této léãebné technice dostateãnû

zku‰en˘, potfiebuje velkou dávku talentu
a také trochu intuice. Dfiíve tuto techniku
praktikovali jen lidoví léãitelé, aÏ o mnoho
let pozdûji zaãala pronikat do klasické
medicíny a spolupracovat s ní.
I chiropraktik obãas potfiebuje standardní
vy‰etfiení, jak˘m je napfiíklad rentgen nebo
ultrazvuk, stejnû jako jeho kolegové
v ortopedii. Nûktefií chiropraktikové jsou
uÏ pfii diagnostice natolik zku‰ení, Ïe se
prakticky obejdou bez pouÏití dal‰ích
pfiístrojÛ. Ideální je kombinace
veterinárního vzdûlání a chiropraxe, které
umoÏÀuje stanovení návazn˘ch diagnóz -
–v nûkter˘ch pfiípadech je tfieba urãit
ortopedickou pfiíãinu, která vedla ke
vzniku problémÛ projevujících se ‰patnou
jezditelností konû.

Bez pouÏití léãiv
DÛleÏité je, Ïe se v‰e dûje bez pouÏití léãiv
a chirurgick˘ch zákrokÛ. Chiropraxe je

terapeutická metoda, jeÏ neléãí jen
postiÏené místo, ale pacienta celkovû,
podobnû jako tomu b˘vá pfii rÛzn˘ch
léãebn˘ch metodách alternativní medicíny.
Stále se tak li‰í od klasické medicíny a je
jen jejím nezávisl˘m oborem.

Odborná pomoc
Lidé se ãasto obávají takto podle jejich
názoru razantního napravování, ale
rozhodnû jde o metodu velmi ‰etrnou.
Navíc si u‰etfií spoustu hodin stráven˘ch
ãasto neúãinnou rehabilitací po
nemocnicích, lázních a jin˘ch zafiízeních.
Z tohoto dÛvodu má napfiíklad mnoho
sportovcÛ ãi sportovních klubÛ v t˘mu
také chiropraktika, kter˘ pomûrnû rychle,
ale odbornû dokáÏe pomoci. To samé platí
u koní, chiropraxe fie‰í mnoho problémÛ,
jejichÏ odstranûním dodá smysluplnost
hodinám stráven˘m na jízdárnû, kdy
bychom ani sebelep‰ím tréninkem takové
problémy neodstranili. �
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INZERCE

Bolesti zad jsou
u koní ãasté

Protáhnout a odblokovat se
musí v‰echny svaly na tûle
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omalu a jistû se zaãíná objevovat
i u nás a jednou z prvních
chiropraktiãek je

MVDr. Zuzana ÎeÏulková.

Jak se ãlovûk stane koÀsk˘m
chiropraktikem?
Chiropraxe je obor, kter˘ se zab˘vá
hybností pátefie a kloubÛ. Víceménû léãí
tím, Ïe hybnost obnovuje. Tento obor se
u nás nedá vystudovat, za vûdûním
musíme do zahraniãí. Nejjednodu‰‰í je
studium absolvovat v návaznosti na
veterinární vzdûlání, vûdomosti získané

v obou oborech pak znásobují kvalitu
takto aplikované medicíny. Druhou
nejlep‰í volbou je vystudovat nejprve
lidskou fyzioterapii a opût si tak zkrátíme
vlastní studium „koÀské“ chiropraxe.
Absolvovat kurs chiropraxe mÛÏeme i pfii
absenci pfiedchozího vzdûlání, strávíme
samozfiejmû ale studiem více ãasu.

Co jsou pro vás indikátory problému,
jak vlastnû rozhovor s konûm
o tom, co ho trápí, vypadá?
Vût‰ina klientÛ mnû zavolá, kdyÏ mají
nûjak˘ problém. Stále ale pfiib˘vá tûch,
které nav‰tûvuji pravidelnû a konû
absolvují „preventivní“ prohlídky. V první
fiadû vyzpovídám majitele, jak˘ problém
koník má, jak je meneÏován, na jaké
sportovní úrovni je. Podle tûchto
informací uÏ si umím udûlat pfiibliÏnou
pfiedstavu, o jak˘ problém se jedná. Pak
konû vy‰etfiuji pfiedev‰ím hmatem –
– projedu svalové skupiny, hledám
bolestivost, asymetrii, svalové kfieãe -
– v podstatû mapuji kvalitu svalÛ.

Samozfiejmû nedílnou souãástí je vizuální
diagnostika – mnoho koní si staãí pofiádnû
prohlédnout a objevíme rÛzná zakfiivení,
nestejnû vyvinuté párové svalové partie
apod.

Jaké nejãastûj‰í problémy
chiropraxe fie‰í?
Nejãastûji mívají konû skuteãnû (stejnû
jako lidé) zablokovanou krãní pátefi
a pomûrnû ãasté jsou i problémy v kfiíÏové
oblasti. Tyto potíÏe, pokud vznikly
jednorázovû napfiíklad pádem, umím ve
vût‰inû pfiípadÛ jednorázovû odstranit.
Pokud ov‰em vznikly tfieba necitlivostí
jezdce, záleÏí pak uÏ na majiteli, jestli
odstraní pfiíãiny vzniku tûchto problémÛ.
Asi deset procent koní v‰ak mívá jin˘
problém, v dÛsledku nûhoÏ k blokaci
do‰lo. Konû totiÏ ãasto „zamaskují“
napfiíklad kulhání, a proto se opakovanû
blokují v urãit˘ch partiích. MÛÏe se proto
stát, Ïe náv‰tûva chiropraktika konû
rozkulhá, coÏ je zaãátek v˘‰e zmiÀovaného
„rozmotání klubíãka“, na jehoÏ konci je
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MVDr. Zuzana Žežulková
– chiropraxe v Čechách
Chiropraxe je v âeské republice velmi mlad˘m oborem. Ov‰em v zahraniãí je jiÏ dlouho
praktikována u nejlep‰ích koÀsk˘ch atletÛ a vyuÏívají ji nejlep‰í svûtoví jezdci.

P

Svaly na zádi

MVDr. Zuzana
ÎeÏulková je
prÛkopnicí
chiropraxe
u koní
v âechách
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stanovena diagnóza. Odhalí se tak pfiíãiny
kulhání: nesprávné kování, úraz ‰lachy,
kloubní onemocnûní, ‰palkové kopyto
apod. PfieváÏnû kopyta se pak dají fie‰it
ortopedick˘m kováním. MÛÏe v‰ak nastat
i taková „maliãkost“, Ïe koni roste
rohovina na jednom kopytû rychleji,
a staãí proto kaÏdé kopyto upravovat
jinak, fiádovû o milimetry. Proto také
jezdec popisuje pfii mém pfiíchodu, Ïe kÛÀ
obãas neznatelnû kulhá, pfiípadnû obãas
nepracuje tak, jak je jezdec bûÏnû zvykl˘,
bez zjevné pfiíãiny. Chiropraxe rovnûÏ umí
pomoci pfii odstranûní pfiíãin vzniku
urãit˘ch forem kolik. Jedná se
o opakované zácpové koliky, které mohou
v urãit˘ch pfiípadech vznikat

zablokováním posledního hrudního
obratle, v jehoÏ okolí prochází nervová
pleteÀ, která zodpovídá za peristaltiku
tlustého stfieva. RovnûÏ umí nûkdy
odstranit pfiíãiny reprodukãních poruch
klisen. Mezi prvním a druh˘m bederním
obratlem se nachází vaz, na kterém visí
vajeãník. Pokud je toto místo blokováno,
je stejnû tak blokován tento vaz i cévy,
které k vajeãníku vedou, a tento stav mÛÏe
b˘t pfiíãinou poruchy ãinnosti vajeãníkÛ.
Samozfiejmû naráÏím i na neodstranitelné
problémy, s kter˘mi alespoÀ mÛÏeme
koni pomoci se lépe vypofiádat.

Jaké jsou tedy nejãastûj‰í
pfiíãiny vzniku tûchto problémÛ?
Obávám se, Ïe musím po pravdû dát na
první místo, Ïe nejãastûji problémy
zpÛsobí jezdec. AÈ uÏ zámûrnû, nebo
nevûdomky. Zaveden˘m rãením napfiíklad
je, Ïe konû jsou pfiirozenû kfiiví. Pfiirozená
kfiivost koní sice existuje, ale v mnohem
minimálnûj‰í podobû, neÏ v jaké se
nejãastûji konû pokfiivení vlivem jezdce
nacházejí. Pfiirozenû kfiiví jsou totiÏ
pfiedev‰ím jezdci a ti si konû k obrazu
svému vyrobí. V podstatû staãí, kdyÏ má
jezdec jednu „holeÀ slab‰í“, a následné
formování konû je rázem dané. Nesprávnû
jeÏdûn˘ kÛÀ, kter˘ se nepohybuje ve
správné rovnováze a nepracuje v dÛsledku
toho správnû hfibetem a potaÏmo ani
krkem, se zablokuje jednoznaãnû
v dÛsledku toho, Ïe se snaÏí pfiizpÛsobit
se, ustoupí poÏadavkÛm jezdce, a to se
nutnû musí nûkde projevit.

Druhou nejãastûj‰í pfiíãinou
je nesprávné sedlání.
Dle tûchto pfiíãin je jasné, Ïe chiropraxe
fie‰í problémy chronického charakteru.
Pokud ale nastane situace popsaná
v záhlaví tohoto ãlánku, fie‰í chiropraxe
i problémy akutní, nejãastûji zpÛsobené
„havárií“. Konû si mohou blokace zpÛsobit
pádem s jezdcem i bez, hrou ve v˘bûhu
s ostatními koÀmi, prudk˘mi pohyby
a otoãkami pfieváÏnû tehdy, jsou-li na
v˘bûh vypu‰tûni pouze pfiíleÏitostnû.
A pak samozfiejmû úrazem, protoÏe
jakékoli kulhání má vût‰inou za
následek opût blokaci pátefie. �
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Posouzení vhodnosti sedla na konû

Pfiíklady z praxe
V na‰í stáji necháváme konû alespoÀ jednou
za rok kontrolovat, sportovní konû ãastûji.
A samozfiejmû jakoukoli zmûnu v pfiijeÏdûnosti
smûrem k hor‰ímu rovnûÏ fie‰íme náv‰tûvou
chiropraktiãky Zuzany ÎeÏulkové.
Nejzamotanûj‰í pfiípad jsme mûli s dnes
ãtrnáctilet˘m plnokrevn˘m Numidem, u nûhoÏ
klubíãko zdravotních problémÛ bylo opravdu
velmi za‰modrchané. Poprvé mu Zuzana
uvolÀovala krk zablokovan˘ v dÛsledku
dostihové kariéry, kde si pfiivodil úraz na noze.
Numid je kÛÀ opravdu naprosto v‰estrann ,̆
a tak po absolvování parkúrÛ st. L pfie‰el na
v‰estrannost, kde dosáhl úrovnû dvou hvûzd.
Kondiãku do crossu si udrÏoval zároveÀ
tréninkem do niÏ‰ích vytrvalostních soutûÏí,
kde dosahoval rovnûÏ uspokojiv˘ch v˘sledkÛ.
Jednu sezonu zaãal mít problémy projít
závûreãnou veterinární kontrolou kvÛli
zv˘‰ené tepové frekvenci. RovnûÏ jsme si
v‰imli, Ïe po absolvování crossu skákal
druh˘ den parkúry sice ãistû, ale
„nebylo to zkrátka úplnû ono“.
Veterináfii na nûm nikdy nic neshledali, Ïádná
bolavá záda, natoÏ kulhání. Podot˘kám, Ïe
kÛÀ pfii vytrvalosti je nûkolikrát pfiísnû
vy‰etfiován a veterinární kontrola po
nároãném crossu je rovnûÏ provádûna
‰piãkov˘mi veterináfii. Zuzana odhalila hodnû
zablokovan˘ krk zpÛsoben˘ jin˘m
na‰lapováním na LP, kde mûl b˘t údajnû navíc
zablokovan˘ karpální kloub. Tehdy jsem je‰tû

Zuzanû bezv˘hradnû nedÛvûfiovala jako nyní,
proto jsem byla hodnû zvûdavá, co se nakonec
kde objeví. Rtg karpu nic neodhalilo, kÛÀ se
zdál v pofiádku, pokraãoval tedy v tréninku,
zmûnili jsme na doporuãení Zuzany trochu
zpÛsob pfiípravy. Po absolvování velmi
intenzivního tréninku se jednoho dne Numid
„koneãnû“ rozkulhal. K mému velkému
pfiekvapení ale ne na lev˘ pfiedek, n˘brÏ na
prav .̆ Nejmenovan˘ veterináfi, o nûmÏ fiíkám,
Ïe vy‰‰í instance v oboru koÀského podvozku
uÏ je jen bÛh, vyslovil diagnózu, kÛÀ byl
intenzivnû léãen, dostal dva mûsíce klidu.
Ne‰lo o úraz, ale de facto o „pfietíÏení“. Numid
se vrátil do práce a opût se rozkulhal. K mému
je‰tû vût‰ímu pfiekvapení tentokrát na levou
pfiední. Rtg se udûlalo mnohem dÛkladnûji
a odhalilo ãip ve spûnkovém kloubu. Zpûtnû
jsme si uvûdomili, kdy v tréninku do‰lo ke
kolizi a kdy pravdûpodobnû tento úlomek
vznikl. Skuteãnû od té doby „to nebylo ono“,
ale jelikoÏ kÛÀ nekulhal, nic nás nevedlo
k domnûnce, Ïe problém je v kloubu. V‰e do
sebe rázem zapadlo. Odlehãováním postiÏené
nohy si opakovanû blokoval krk a samozfiejmû
pfietíÏil druhou zdravou nohu. Numid zkrátka
dokonale maskoval, co mu ve skuteãnosti je.

Fakt, Ïe chiropraxe odhalí i jiné problémy, neÏ
jen související s pohybov˘m aparátem, jsem
si ovûfiila, kdyÏ jsme fie‰ili na‰eho jiného
konû, tehdy pûtiletou klisnu Casablancu.

Casablanca je tfietí generace m˘ch
odchovan˘ch koní, takÏe její v˘kyvy v chování
se opravdu nedaly pfiisuzovat ‰patnému
charakteru, jak mi nûktefií odborníci, kter˘m
jsem popisovala její chování, zkou‰eli vnutit.
Klisna pak uÏ i hubla, chovala se vyslovenû
jankovitû, fiíje mûla ale naprosto normální,
pfiestoÏe nenasávala, radûji jsme ji i za‰ili. Na
problém mû upozornila Zuzana, povolaná za
tím úãelem, jestli by pfiece jen na jinak
úÏasnû pod sedlem pracující klisnû nûco
nena‰la. Na‰la. Na problém s vajeãníky
upozornila blokace v˘‰e zmiÀované oblasti.
Dnes je klisna díky chiropraxi naprosto
psychicky vyrovnaná a zpût na drezurním
obdélníku. Zku‰enosti se Zuzanou mû
dovedly uÏ i k tomu, Ïe ji volám pfii
sebenepatrnûj‰ím náznaku problému.
Nedávno jsem na otázku, co má jiná klisna za
problém, Zuzanû odpovûdûla: Ïádn ,̆ jen mám
neustále „pocit krátkého krku“. Krkem
Zuzana klisnû zakfiupala, klisna se poté
neuvûfiitelnû „rozbalila“, a to i co se chodÛ
t˘ãe, úÏasnû pfiedvedla na drezurním
obdélníku a dobfie prodala. Závûrem chci
zdÛraznit, Ïe chiropraxe by si zaslouÏila stát
se naprosto bûÏnou souãástí vytváfiení
pohody na‰ich koní a Ïe bychom ji nemûli
aplikovat pouze pfii problémech, neb nám
ãasto pomÛÏe vylep‰it sportovní v˘kon,
o kterém se mÛÏeme mylnû domnívat,
Ïe je limitovan .̆

Ani na ocas se nesmí zapomínat

Vût‰ina problémÛ je
zpÛsobena jezdcem
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