
Naše centrum má k dispozici: 

Nedaleko Kladrub nad Labem, v  areálu dostihového závodiště Kolesa, se nachází nové 
rehabilitační a  balneoterapeutické centrum pro dostihové, sportovní a  hobby koně. 
Zaměřujeme se na rehabilitační, poúrazovou a pooperační péči za použití nejmodernějších 
zařízení a rehabilitačních postupů.

HORSE-TRAINER WATER
  Vodní pás je určený pro rehabilitaci a trénink koní. Jedná se o unikátní zařízení umožňu-
jící pohyb koně v kroku, ve vodě při variabilní výšce hladiny až 1 m.

  Při chůzi ve vodě dochází k nadnášení, které snižuje relativní váhu koně až o 75 %. 
To působí pozitivně na jeho klouby, šlachy a vazy za současného rozvoje svalstva 
přirozeným způsobem.

  Chůze ve vodě je výborným řešením pro zlepšení kondice a zvýšení výkonnosti koně. 
Podporuje pravidelnou chůzi, zlepšuje srdeční funkci, vývoj svalstva a kloubní flexibilitu. 

  Je prokázáno, že rehabilitace ve vodním pásu snižuje dobu hojení a regenerace až o polovinu.

HORSE-TRAINER SPA
  Hypertonická chladová vodní lázeň příznivě působí při léčbě akutních poranění 
koní. Nejčastější využití je při zánětu šlach, poranění kostí, kloubů a vazů, artritidě, 
laminitis apod.
  Vodní lázeň funguje na pěti základních principech:

•   teplota vody mezi 2 až 4°C - použití chladu na postižené místo má výrazné protizá-
nětlivé, osmotické a analgetické účinky

•  koncentrace léčivé soli zlepšuje vstřebávání otoků a urychluje hojení
•  nastavitelná hladina vody až 60 cm umožňuje adaptaci na konkrétní místo poranění
•  okysličení vody spodními tryskami významně podporuje léčivé procesy
•  masáž, která vzniká prouděním vody, aktivuje žilní a lymfatický oběh a podporuje 

okysličení tkání. 



INFRAČERVENÁ SAUNA
  Unikátní infračervená sauna je navržena tak, aby infračervené záření působilo na proble-
matické oblasti, jako jsou nohy, záda a šíje koně.

  Speciální infrazářiče stimulují krevní oběh, zvyšují rozpínavost tkání, zlepšují elasticitu 
a napětí kůže, ihned snižují svalové napětí, ztuhlost svalstva, vaziva, šlach apod. 
Snižují otoky, bolest, zastavují záněty a urychlují hojení. 

  Působí pozitivně při léčbě chorobných zánětlivých procesů kůže, zlepšují její prokrvení, 
likvidují viry a bakterie. 

  Infračervenou saunu lze také využívat pro psychickou relaxaci a regeneraci organismu 
a její účinek lze přirovnat ke slunečnímu záření v horkém letním dni.

EQULTRASOUND
  Nízkofrekvenční ultrazvukový přístroj pro bezpečné, rychlé a bezbolestné ošetření 
zranění, zánětlivých a bolestivých stavů. Používá se pro léčbu akutních i chronic-
kých patologií, jako jsou šlachová a svalová poranění, mikrofraktury, bursitida, 
otoky, hematomy apod. Léčba neinvazivní metodou je vhodná pro pooperační péči 
a k urychlení poúrazové rehabilitace.

Hlavní efekty EQ:
•  bezbolestná rázová vlna
• hloubková hojení a regenerace
•  analgetický efekt - okamžitá 

úleva od bolesti bez vedlejších 
nežádoucích účinků

• mechanická vibrace - drenáž 

HORSE-TRAINER RELAX
  Jedná se o speciální, počítačově řízené vibrační zařízení pro koně, které lze využívat 
jednak pro poúrazové, rehabilitační a relaxační terapie, tak i jako součást tréninku 
nebo přípravy na závody. Zařízení kombinuje naklápěcí vibrační podložku s ultračer-
veným soláriem a umožňuje celkovou relaxaci koně.
  Vibrační podložka zvyšuje prokrvení organizmu bez jakékoliv další zátěže, urychluje 
hojení zranění, významně zkracuje dobu rekonvalescence a podporuje rozvoj 
svalstva. Pravidelným používáním vibrační terapie lze také docílit zlepšení zažívání 
a vstřebávání výživných látek z potravy.

Kontaktní osoba: Pavlína Sůrová, +420 602 554 599, vasury@tiscali.cz, Kolesa 48, 535 01 Kladruby nad Labem


