
Petra Zelmer je milý a upřímný člověk. 
Pracuje jako fyzioterapeutka, ale zdale-
ka ne tuctová. Ve svém oboru je opravdu 

dobrá. Své zkušenosti získala za hranicemi 
Čech, takže se dá říct, že k nám vnesla trochu 
jiný pohled a jinou praxi. Umí výrazně pomoci 
lidem, které bolí záda, měli úraz nebo to pře-
hnali se sportem. Ale pozor: nepomáhá jenom 
lidem. Ke každému svému „pacientovi“ přistu-
puje individuálně, zakládá si na důvěře a pro-
fesionálním přístupu.

Petro, kdy jsi v sobě objevila svou touhu, 
nebo potřebu pomáhat lidem... a také 
zvířatům...?
Myslím, že to ve mně bylo odmalička. Zvířata 
miluju, a vždycky jsem měla tendenci se jim 
věnovat nějak víc, než je obvyklé... V době, kdy 
jsem hledala svou profesi tady v Čechách, ještě 
o fyzioterapii a masážích toho typu, které dnes 
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dělám já, slyšet nebylo. A to nejen v praxi pro 
lidi, a už vůbec ne pro zvířata. Mojí představě 
o tom, co a jak chci dělat, se nic nepřibližovalo. 
Takže já si tu moji představu naplnila, až když 
jsem vycestovala do zahraničí. 

Jaké byly začátky?
V roce 2000, v Irsku jsem se seznámila s obo-
rem, který naprosto přesně naplnil moji podvě-
domou představu – jak pomáhat nejen lidem, 
ale i zvířatům. Potkalo mě tedy velké štěstí, že 
jsem mohla studovat, pracovat a získávat praxi 
v Irsku, v Německu a v Itálii. Měla jsem skvě-
lé učitele, kteří mi předali veškeré své know-
-how v terapeutické oblasti. Přesto se pořád dál 
vzdělávám a snažím se držet krok s nejmoder-
nějšími postupy.

U tebe to není jen láska ke zvířatům, tu 
máme i my ostatní naivní milovníci pejsků  

koňská záda
Jak naPravit

Dělat něco,  
co tě naplňuje, 

co umíš a po 
čem toužíš,  

je důležitější. 
I když k cíli 
někdy vede 

cesta trochu 
klikatá, a chvíli 

to trvá.

Alena Mitter
(Růžičková)
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Je pravda, že „masáž“ od tebe zda-
leka nepřipomíná klasiku, na jakou 
jsme zvyklí. A je pokaždé trochu 
jiná, zřejmě podle toho, v jakém 
stavu momentálně tvůj klient je. 
Vím, že je v tom to správné fyzio-
terapeutické řemeslo, ale občas  
mi připadá, že jsi v Irsku, Itálii  
a Německu převzala tak trochu 
léčitelské metody, které asi kdekdo 
převzít neumí. Ty dokážeš svýma 
rukama malé – velké zázraky. Ne-
jen na nás lidech – pořád nechá-
pu, jak ty, malá vzrůstem, dokážeš 
napravit záda velkému koni.
Ruce jsou totiž při téhle práci nejcitlivěj- 
ším nástrojem. Můžeš si pomoci i růz-
nými pomůckami, ale rukama vnímáš 
nejvíc a nejvíc jimi také dokážeš předat. 
Nemyslím si, že pracuji s nadpřirozený-
mi silami. Získávala jsem praxi tím, že 
jsem s tamějšími specialisty pracovala – 
s nimi, vedle nich, byli to skvělí odbor-
níci, a já pomalu okukovala, nasávala, 
přebírala zkušenosti...

Cítíš něco v rukách, když vyšetřu-
ješ pacienty? Čím ta bolavá místa 
vnímáš?
Hodně hmatem, vnímám změny, ne, že 
bych cítila nějaké energie. Ale vnímám, 
jak je co v těle poskládáno, obratle jako 
skládačka, buď je složená dobře, anebo 
není. A svalovou hmotu také vyhmatáš, je 
jak má být, anebo cítíš její odlišnosti. To 
vše se snažím vnímat, rozlišovat rozdíly  
a snažím se v tom pořád zdokonalovat.

a kočiček. Ty máš dar. A máš ho  
pevně v rukou a duši, umíš ho pou-
žívat. Zvládneš při obědě v letní  
restauraci jen tak mimochodem  
zachránit ptáče vypadlé z hnízda.  
Odchytíš ho, lžičkou od kafe mu 
vpravíš vodu do zobáčku – protože  
je parný den – a zařídíš bezpečné 
předání přímo vystrašené ptačí 
mámě. Ostatní jen koukají s otevře-
nou pusou.
Dnes je mi líto, že si někdy se svým „před-
určením“ nevíme rady dřív, nevěříme si, 
pochybujeme, necháme si domlouvat od 
okolí – dělej radši tu práci, která ti něco 
přinese. Ale dělat něco, co tě naplňuje, co 
umíš a po čem toužíš, je důležitější. I když 
k cíli někdy vede cesta trochu klikatá,  
a chvíli to trvá. Já musela počkat na dob-
ré náhody a chvíli, kdy už jsem si doká-
zala sama rozhodnout, co chci.

A jak jsi získala možnost svůj obor 
vystudovat?
V Irsku jsem viděla, že u koní provádějí 
poúrazovou rehabilitaci. To mě napros-
to uchvátilo, a chtěla jsem se jí věnovat 
také. Jenže mi bylo řečeno, že to nejde 
jen tak. Nejdřív se musím vzdělat a zís-
kat diplom v rehabilitaci pro člověka  
a pak si teprve udělat další odborné kur-
zy se zaměřením na zvířata. A já tedy 
hledala cestu. Na universitě v College  

Cork jsem si našla a vystudovala obor, 
který mě dovedl dál. Jsem diplomova-
ný terapeut pooperační a poúrazové 
terapie lidí, získala jsem titul I.T.E.C.  
Ten mě opravňuje používat techniky, 
které efektivně uvolňují bolest způso-
benou úrazy, nadměrným sportováním, 
špatným životním stylem i vrozenými 
vadami, a to s dlouhodobým účinkem. 
Ačkoliv může být bolest chronická, 
vždy se snažím najít způsob, jak jí ule-
vit, či alespoň částečně odstranit. Tak 
můžu pomáhat lidem.
 A pak už jsem se zaměřila i na zvířata. 
Absolvovala jsem další kurzy, kde jsem 
si prohloubila specializaci pro zvířata – 
fyzioterapii koní a psů. Obojí studium 
znamenalo samozřejmě nejen zvlád-
nout teorii, ale taky praxi.

Absolvovala jsem další 
kurzy, kde jsem si 
prohloubila speciali-
zaci pro zvířata – fyzi-
oterapii koní a psů. 

Lišíme se nějak výrazně třeba  
my línější lidi a sportovci?
Samozřejmě poznám na struktuře svalové 
hmoty, jestli mám před sebou sportov-
ce, i pohyb těla sportovního typu člo-
věka je trochu jiný… Přirozený pohyb 
bych samozřejmě lidem doporučila, 
protože naše tělo je děláno na pohyb.  
A čím víc ho necháváme nečinné, tím 
hůř. Tělo je živé a dodává si pohybem 
energii, může se pak dobře vyživit, 
okysličit, detoxikovat - i vnitřek našeho 
těla, naše orgány, jsou závislé na přiro-
zeném pohybu. 
 
Když porovnáš svou praxi pro lidi,  
a tu zvířecí, která je ti bližší? 
Na práci se zvířaty se mi líbí ta oprav-
dová odezva. My lidi máme určité vlast-
nosti, která zvířata nemají. My ztrácíme 
svou objektivitu, umíme se tak trochu 
přetvařovat, předstírat, a tím, jak všech-
no chceme mít hned a rychle hotové, 
snažíme se všeobecnému spěchu při-
způsobit i průběh léčby. Kdežto zvíře je 
opravdové, já udělám svou práci a hned 
vidím výsledek. Zvíře nepředstírá, že 
se něco povedlo, když to není pravda. 
Sice rehabilitace někdy trvá déle než  
u člověka, ale pokud se podaří, je efekt 
trvalejší.  My nad tím svým problémem 
přemýšlíme, kdežto zvíře ne, a dá najevo 
pouze skutečnost.

Dokážeš tedy ošetřit anatomii celého 
psa, celého koně a celého člověka? 
Nejsou to jen záda, na která se zaměřuji,   
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ale zvládnu jakékoli zranění kloubů, 
svalů, měkkých tkání, pohybovou dis-
harmonii v těle. Nebývá to záležitost 
jediného sezení, pokaždé má můj vliv 
spíš určitý vývoj a navíc – trochu ne-
populárně, musí na zlepšení „pacient“  
i trochu sám pracovat.
Člověk sobě musí pomoci cvičením nebo 
nápravou špatných stereotypů, a pokud 
má problém zvíře, musí tomu zvířeti 
pomoci zapracovat na problému jeho 
pán. Protože zvíře neví, jak si pomoci.  
Určitým způsobem, cviky, šetřením po-
hybu a námahy, jinak vedeným trénin-
kem, se dá přispět ke zlepšení pohybo-
vého aparátu.

Máš ve svojí zvířecí praxi nějaké 
výjimečné příběhy, které ti uvízly  
v hlavě?
Měli jsme třeba případ výborného chov-
ného hřebce, který kvůli bolesti zad ne-
mohl skákat na chovné klisny– oplod-
ňovat je – a to byl problém... Takže to 
byl důležitý zákrok, který se podařil. Ke 
spokojenosti chovatelů, hřebce a snad 
i těch klisen. Bylo by škoda, kvůli „bo-
lavým zádům“ přijít o dobrý genetický 
potenciál a kvalitní potomstvo.
 Nebo jsou to „zázračné“ příběhy vy-
léčených koní, kteří shazují své jezd-
ce – a když napravíme problém, který 
měli, ukáže se, že nebyli zlí, nebyli 
zlomyslní, ale prostě jim něco způso-
bovalo bolest, a proto se tak chovali.  
A ve chvíli, kdy se bolest odstraní, jsou 
z nich skvělí koně a rádi s jezdcem 
klidně a ochotně spolupracují.
 Prostě to jsou problémy, které zvíře 
samo nevyřeší. Kůň neřekne, nesedej 
na mně, nejsem v pořádku, mám bolest. 
Záleží hodně na jezdci, na člověku, aby 
byl vnímavý a přemýšlel o tom, proč se 
co děje. Musí si zjistit, jestli je to u zvíře-
te psychický problém, nebo zdravotní. 
Protože když se nepříjemnost nebo bo-
lest nechá působit dlouho, tak obyčejný 

fyzický zádrhel proroste až do psychiky 
a nastane dlouhodobý problém. Skoro 
bych řekla, že u zvířat je menší problém 
samotný fyzický úraz, horší bývá psy-
chický dopad. Zvíře se bojí, strach zůstá-
vá, i když problém nebo příčina odezní.

Být vnímaví. Tam se asi máme 
hodně co učit.
Když si zlomíš nohu, i když už ji budeš 
mít uzdravenou – nebudeš úplně v po-
hodě. Našlapuješ na ni jinak, bojíš se 
bolesti, pozoruješ se, změníš pohybové 
poměry v celém těle, chvíli trvá, než si 
ověříš, jak máš fungovat. A u koní pro-
ces hojení trvá ještě déle. A lidi, protože 
nemají trpělivost, na ně chvátají, a ta 
správná regenerace tam pak chybí.
 Proto jsem začala vést semináře, kde 
lidi učím, aby si uvědomili, co pro zvíře 
zranění znamená, co pociťuje, jak dlouho 
trvá léčba, regenerace. Jde o to, uvědo-
mit si, že člověk, pes, kůň, nebo jakákoli 
bytost, potřebuje určitý čas k tomu, aby 
se vrátila do normálu. Zajímavé také 
je, že i zdravého koně můžeme špatně 
ovlivnit, pokud na něm sedíme nespráv-
ně, pokřiveně, nefyziologicky. Kůň se 
pak přizpůsobí naší špatné poloze a sám 
si negativně ovlivní posazení páteře.

 

Nevýhoda u koní je ta, že je využíváme 
vlastně pro ně nepřirozeně. Sedáme 
na ně, zatěžujeme je různými způsoby, 
pracujeme s nimi, používáme je tak tro-
chu jako stroje. Ale kůň nebyl přírodou 
určen k tomu, aby mu někdo hopsal na 
zádech. Oni intuitivně ví, že jediný, kdo 
by mu mohl hupsnout na záda, je tygr, 
nebo vlk – a to znamená hrůzu, smrt, 
to mají vžité jako pradávný reflex. Ale 
my lidi tohle nevnímáme, my si vždyc-
ky ze všeho vezmeme jen část poučení 
a po pravých důvodech nepátráme. Pro 
nás je kůň na ježdění a hotovo – a ne-
napadne nás, že díky nám má psychic-
ké problémy nebo zablokovanou páteř  
v oblasti krku nebo pod sedlem.

Poradíš, jak zacházet se zvířaty  
i po psychické stránce? Čím  
uvolníš a odreaguješ koně?
Je to o jednání se zvířetem. Klid, pohoda, 
důvěra, nestresovat ho, aby kůň věděl, že 
může důvěřovat. Způsobů je víc, zvolím 
podle situace, povahy zvířete. Na živěj-
šího lekavého koně musíš jít pomaleji, 
klidněji, ne hekticky. Někdy při své praxi 
zjišťuju, že kůň nemá psychický problém 
se mnou, ani při napravování, ani mani-
pulaci, ale že ten problematický bod je 
páníček. A to někdy bývá kámen úrazu. 
Některé zákroky mohou být pro pacien-
ta nepříjemné, třeba i bolestivé. Podobně 
jako nás někdy rehabilitace taky zabolí. 
Proto já při léčbě spolupráci s majitelem 
zvířete potřebuji – a ona bohužel nefun-
guje, jestliže nefunguje vztah mezi ko-
něm a jeho člověkem.
 
Učit se prostě musí nejen kůň,  
ale i pán.
Když někteří lidi pochopí, že to jde  
a funguje v klidu, přizpůsobí se a dob-
ře to dopadne. Nejhorší je, že je dnes 
taková doba – doba stresu, výkonu  
a nedostatku času. Nejsme zvyklí dlou-
ho čekat na nějaké výsledky. Ale určité 
věci nejdou hned. Když někdo má pro-
blém, který trvá rok a půl, a to tělo s tím 
zápasí, tak náprava nebude zázračná  
a na počkání. Musíme mít i určitou  
smířlivost a pochopení, že něco už ne-
bude dokonalé. Každý úraz s sebou 
nese traumata, která v těle zůstanou 
obtisknutá. Proto se ptám lidí, kteří ke 
mně přijdou, jestli třeba v místě, které 
je bolí, neměli nějaký úraz. Nemusí to 
být zlomenina, stačí třeba jen naraženi-
na u kosti, nebo defekt svalu, který se 
slepí, sroste a začne působit problémy, 
omezení pohybu, nepříjemnosti, které 
se rozvinou třeba až po letech.

Je hezké, pokud tě práce uspoko-
juje a baví, máš z ní radost a pokud 
můžeš někomu pomáhat, je ta 
radost o to větší. 
A pokud se dočkáš úspěchu – zjistíš, že 
tvoje práce je dobrá a pomáhá ostatním 
– dočkáš se také pochvaly a povzbuze-
ní. To všechno je potvrzení toho, že to 
děláš dobře, posunuje tě to dál. Vděč-
nost umí projevit nejen člověk, ale i zví-
řata. A je velká odměna, když si můžu 
říct: tak jsme to dokázali! To, že potře-
bujeme za práci finanční odměnu, to 
je prostě řád tohoto světa, ale odměna  
v tom uspokojení a radosti z práce je dí-
lem odměny, o který bych nerada přišla.

NEJVĚTŠÍ VELETRH PRO 
PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKU, 

WELLNESS A SPA

PVA EXPO PRAHA 
PRAHA 9 – LETŇANY

13. – 14. 3. 2015
4. – 5. 9. 2015

VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ 
A CELODENNÍ ATRAKTIVNÍ PROGRAM: 

• Anti-aging program, profesionální péče o 
náročnou a problematickou pleť, workshopy

• Aromaterapie, masáže, relaxace a regenerace
• Současné trendy v kosmetické péči i líčení
• Kadeřnické show, módní přehlídky
• Soutěže v líčení, účesech a nail designu
• Program péče o ruce a nohy

Musíme mít i určitou 
smířlivost a pocho-
pení, že něco už 
nebude dokonalé. 
Každý úraz s sebou 
nese traumata,  
která v těle zůstanou 
obtisknutá. 
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Inzerce

NEJVĚTŠÍ VELETRH PRO 
PROFESIONÁLNÍ KOSMETIKU, 

WELLNESS A SPA

PVA EXPO PRAHA 
PRAHA 9 – LETŇANY

13. – 14. 3. 2015
4. – 5. 9. 2015

VÍCE NEŽ 300 VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ 
A CELODENNÍ ATRAKTIVNÍ PROGRAM: 

• Anti-aging program, profesionální péče o 
náročnou a problematickou pleť, workshopy

• Aromaterapie, masáže, relaxace a regenerace
• Současné trendy v kosmetické péči i líčení
• Kadeřnické show, módní přehlídky
• Soutěže v líčení, účesech a nail designu
• Program péče o ruce a nohy

To, co 
v mládí 
uděláme 
špatně, co 
zanedbáme, 
ohrozíme,  
to se bohužel 
načte a ani  
velkou péčí  
pak nedo-
kážeme 
odstranit 
následky.

Nic není zadarmo. To že něco dokážeme,  
k nám nepřišlo zčista jasna, ani já své zkuše-
nosti nezískala tím, že jsem okolo někoho pro-
šla a jeho vědomosti na mě spadly. Ne, musíš si 
dlouho hledat, poznávat, vyšlapávat cestičku, 
je to perně zasloužená dovednost. Potřebuju 
odvádět práci,  která funguje, která se povedla, 
které rozumím, jinak by mě to nenaplňovalo. 
Tuhletu lásku k profesi mám ráda i u jiných. 
Když jdeš koupit boty a věnuje se ti někdo, kdo 
nad tebou přemýšlí, místo aby ti nasadil první 
boty, které mu padnou do ruky. A tvrdil, jak ti 
sluší, zatímco tě budou tlačit.

Doma máte dva úžasné koně...
Jsou to rodilí Irové. Valášek, tomu je teď 26 let, 
byl velice dobrý sportovní kůň, bohužel po 
zranění už nemohl dělat vysoký sport a byl 
prodáván jako velice dobrý učitel. A jelikož 
jsem takového učitele potřebovala, tak jsme si 
ho pořídili. To je kůň mého života, charakter, 
přítel. A je potomek jednoho z nejlepších ir-
ských hřebců, takového už nikdy mít nebudu.
 Klisničku jsem si brala ze špatných podmí-
nek, byla týraná, té bylo 2,5 roku, když k nám 
přišla. Ona si polepšila. Ale my s ní máme sta-
rosti. Chtěla bych apelovat na to, že když kůň, 

nebo i jiné zvíře, má jako mladý zdravotní a ge-
netické problémy, není stabilní, pak je opravdu 
doporučeníhodné, nemnožit, nenechat rodit 
další potomky. Ten kůň bude mít po pěti, de-
seti letech problémy. Nese v sobě nějaký otisk. 
Můžeš se starat, jak chceš dobře, stane se z něj 
díky péči hezký koník, ale je to jako u lidí, jako 
u štěňat z množíren. To, co v mládí uděláme 
špatně, co zanedbáme, ohrozíme, to se bohužel 
načte a ani velkou péčí pak nedokážeme od-
stranit následky.

Můžeš porovnat irskou povahu  
a naši českou? Mají Irové opravdu  
tak divoký temperament?
Já toho mám na porovnání evropských povah 
víc. Deset let jsme žili v Itálii, sedm v Irsku, za 
muže mám Němce, já jsem Češka, to je na so-
ciologický průzkum. Povahy lidí v těch zemích 
jsou opravdu rozdílné a zajímavé. Mně osobně 
vyhovuje spíš italský způsob života, takový 
ten otevřený a temperamentní styl. Evropa je 
příjemná v tom, že jedeš tři hodiny na tu či 
jinou stranu, a najdeš jinou řeč, jinou krajinu, 
jiné zvyky, je to pestré a je krásné to poznávat. 
Všude, kde jsem byla, jsem se mezi lidmi cítila 
velice dobře. Přátelsky přijatá.  
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