
Zpráva o činnosti Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat 

České republiky, z.s. za roky 2019-2020 

 

  Vážené shromáždění Asociace fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky, milé 

kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych Vás oslovil u příležitosti Shromáždění AFRZ 

ČR, z.s. a podal Vám zprávu o činnosti AFRZ ČR, z.s za období 2019 až 2020.  

  Coronavirová pandemie a s ní spojená krize společně s lockdowny společnosti nám 

nedovolily sejít se na našem řádném Shromáždění AFRZ ČR, z.s. (dále jen „Asociace“) 

dne 28.11.2020, jež se mělo uskutečnit na závěr tradičního minikongresu. Po odeznění 

všech opatření, se vedení Asociace rozhodla uskutečnit shromáždění dne 28.8.2021. 

Jako místo konání bylo vybráno Podomí, kde se doposud pořádal kurz pod hlavičkou 

Asociace. Díky výše uvedenému zásahu vyšší moci do společenských událostí se má 

zpráva o činnosti bude týkat delšího časového úseku, tedy rekapitulace práce Asociace 

za roky 2019 a 2020.  

  Toto odložené shromáždění je výjimečné také tím, že se jedná o shromáždění volební. 

Představitelům vedení Asociace totiž došla lhůta jejich čtyřleté činnosti dle platného 

řádu (činnost za období 2016-2020).  

  Navážu-li na svou zprávu o činnosti Asociace ze shromáždění konaném v 7.12.2019, 
potom mohu mluvit o již dokončené misi asociace v rámci tvorby nového kvalifikačního 
vzdělání v oboru veterinární rehabilitace. V minulé zprávě jsem zmiňoval, že se 
Asociace podílela na tvorbě kvalifikace: Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých 
zvířat, zapsanou v NSK (Národní soustava kvalifikací) pod kódem 43-001-R. Národní 
ústav pro vzdělávání (NUV) 30. 7. 2019 na svých webových stránkách zveřejnil tuto 
profesní kvalifikaci, jehož autorizujícím orgánem je Ministerstvo zemědělství. Kvalifikaci 
Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat byla přidělena kvalifikační úroveň 
6. AFRZ ČR, z.s. se stala tzv. Autorizovanou osobou – je garantem zkoušky k této 
kvalifikaci.  Doklad (certifikát) o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace 
Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat evidované v NSK prokazuje, že 
jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník 
malých zvířat.  
  V tuto chvíli probíhá, věřme poslední důležitý krok, začlenění této kvalifikace také do 
veterinárního zákona. Důvodem je fakt, že fyzioterapie a rehabilitace zvířat patří podle 
§58 zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči mezi odborné veterinární činnosti, kterou 
mohou vykonávat pouze odborně způsobilé osoby: a/ veterinární lékaři nebo osoby s 
vysokoškolským vzděláním ve studijním programu, který odpovídá druhu a rozsahu 
činnosti; b/ osoby s úplným středním odborným vzděláním nebo vyšším odborným 
vzděláním ve veterinárním oboru a v obou, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti, 
tzv. veterinární technici. Je těžké předjímat, za jakou dobu se zákonodárcům podaří 
tento zákon legislativně schválit. 
  Dne 24. a 25.9.2020 se mohla uskutečnit oficiální zkouška prvních absolventů z kurzu 
číslo 1 a 2. Zkoušky se zúčastnilo 21 adeptů, zkoušku absolvovali všichni úspěšně a 
mohli tak obdržet kvalifikační titul: Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník.  
    
 
 



  Díky součinnosti s Komorou veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR), na 
základě nového Vzdělávacího řádu KVL ČR, získali veterinární lékaři po absolvování 
zkoušky, zmíněného dne 24.-25.9.2020, také označení: Veterinární lékař autorizovaný 
KVL ČR ve fyzioterapii a rehabilitaci malých zvířat. Tím byly sklizeny další plody práce 
Asociace, která od roku 2017 vedla rozhovory s KVL ČR, podílela se na změně 
zmíněného vzdělávacího řádu, aby zvýšila prestiž kolegům, kteří se rozhodli pro 
postgraduální vzdělání (zvýšení odbornosti), v tomto případě v oboru Fyzioterapie a 
rehabilitace malých zvířat. O těchto jednáních jsem informoval v minulých zprávách 
prezidenta o činnosti Asociace. V rámci veterinárního stavu pomalu ale jistě kolegům 
dochází fakt, že legislativní pravomoc vykonávat fyzioterapii silně zaostává (ba přímo 
je paralyzovaná) za schopností teoretickou i praktickou u mnohých z nás. Stejně je to 
u veterinárních techniků.     
  Tímto bych chtěl pogratulovat všem úspěšným absolventům k získání těchto 
odborností. Jednalo se o absolventy z kurzu číslo jedna a dvě (z K2 se přihlásilo 7 
členů).  
  V roce 2019 jsme zahájili kurz číslo 3, ten kvůli covidovm opatřením zůstal přerušen 
a ke zkoušce se absolventi dostanou až na konci roku 2021. V červnu 2020 jsme zahájili 
kurz 4, bohužel, po dvou víkendech bylo kvůli covidu možné pokračovat zase až po 
roce, tedy v červnu 2021. Pro velký zájem jsme již v roce 2020 připravovali také kurz 
5, ten však byl (opět kvůli covidu) odstartován až v červnu 2021. Již nyní máme mnoho 
dalších vážných zájemců pro rok další. 
  V roce 2019 jsme měli úspěšné 2 Workshopy: 8.6. Taping s Dr. Sabine Mai a 28. září 
Sportovní traumata psů, kde se na přednáškách podílely Stephanie Kašparová, Dorota 
Lippert, Andrea Lačňáková, Roman Kvapil a moje maličkost. V prosinci (7.12.) 2019 
jsme vzdělávací akce zakončili minikongresem na téma Fyzioterapie sportovních a 
pracovních psů s Dr. Sabine Mai. Přestože jeho obsah postrádal více praktických 
ukázek, na což si mnozí a asi právem stěžovali, musím říci, že zúčastněným předal 
mnoho cenných informací, bez ohledu na zmíněnou výtku.  
  Plánované workshopy v roce 2020 neproběhly (covid opatření), avšak situace v roce 
2021 nás dovedla do nové éry – setkávání online v akcích zvané Pondělky s Alešem. 
Tato setkání v éteru nahrazují workshopy a jsou dle mého i dle přihlášených úspěšné 
a hodně přínosné do praxe. Bohužel se podobná výuka nehodí pro naplnění sylabu 
kurzu, zde je osobní setkání u drtivé většině témat nutností.  
  Vyzdvihl bych rostoucí aktivitu členů asociace. Aktivita vzrůstá nejen v rámci 
propagace Asociace směrem navenek, což samozřejmě zvyšuje prestiž našeho 
počínání, ale také uvnitř Asociace, kde rostou nároky na organizaci. Nároky rostou ani 
ne tak kvůli pomalu rostoucí členské základně, jako spíše díky množstvím aktivit.  
  Za důležité stále všichni pokládáme zlepšit mediální stránku prezentace Asociace, 
především vylepšením webových stránek, zlepšení komunikace na sociálních sítích. Za 
mě, není nezbytný pro Asociace ani tak boj v online éteru v diskuzích u kontroverzních 
témat, jako spíše zvýšení povědomí o asociaci díky stále kvalitnější práci v jednotlivých 
praxích našich členů. Poslední z cílů si myslím již naplňujeme. Mnohokrát jsem se 
přesvědčil na referovaných nebo konzultovaných pacientech, jak absolventi kurzu 
dokážou vyhodnotit klinický stav pacientů, jsou kritičtí ke stanoveným diagnózám, znají 
své hranice, jsou úspěšní v rehabilitačním programu, zhodnocují své znalosti z kurzu a 
koření vše svou vlastní přirozenou dovedností. Počínají si mnohdy zdatněji než 
kolegové veterináři v praxi.   



  ASFRZ ČR by ráda mými ústy poděkovala všem sponzorům, kteří se podíleli na našich 

akcích a činnosti. Poděkování patří také nové účetní firmě Contadoria a Pensionu 

Vrchovina v Podomí, kde jsem měli doposud skvělé zázemí pro chod Kurzu.  

    

  Děkuji všem, kteří pracují ve jménu Asociace.   

   

Přeji všem hodně úspěchů  

 

Aleš Tomek 

Prezident AFRZ ČR, z.s. 

 


