
Terezka a její příběh 
 
 
Terezka dnes již 16 letá slečna přišla na 
svět s hrozivou diagnosou „Apertův 
syndrom.“ 
Nikdo z nás netušil co vše se pod tímto 
syndromem může skrývat a zda bude 
Terezka po mentální stránce v pořádku. 
Jediné co jsme věděli bylo, že ten malý 
uzlíček co na nás tak láskyplně koukal z 
peřinky bude mít těžkou a náročnou 
cestu k normálnímu životu. 
Apertův syndrom znamenal srůst prstů 
na horních a dolních končetinách a také 
špatné srůsty lebečních švů, to 
znamená, že když se narodila, neměla žádné prstíčky, pouze srostlý 
chumel kostí a svalové hmoty.  

V půl roce jejího života musela podstoupit náročnou operaci hlavy a očí a do 7 let prodělala okolo 
50 operací rukou a nohou,  ale dnes je vše jinak, díky skvělé práci doktorů má všech 10 prstíčků i 
když jen minimálně pohyblivých. 

Tento syndrom má ale mnoho dalších přidružených 
nemocí a nedostatků. 
Terezka měla špatnou koordinaci těla, špatné 
prostorové vidění, špatnou krátkodobou paměť. 
Díky srostlým prstům na nohou měla problémy s 
chůzí. 
Snažili jsme se jí pomoci jak to šlo, aby se její stav 
zlepšil a mohla plnohodnotně žít. 
Jednoho dne se k nám dostala informace o Stáji 
Rozárka a hyporehabilitaci, kterou tam s klienty 
dělají. Vůbec jsme nevěděli co od toho můžeme 
očekávat. 
Neváhali jsme a vyrazili do Stáje Rozárka, a tam to 
pro nás vše začalo.   

 
Po příjezdu se Terezce tak moc rozzářili oči, že víc 
šťastnou jsem jí nikdy neviděla. 
Tehdy jí byli 4 roky a poprvé v životě usedla na koně a v tu 
chvíli se jí změnil celý svět. Učila se sedět a vnímat pohyb 

koně a svoje tělo. S každou 
další návštěvou a s každým 
dalším cvičením se její 
zdravotní stav lepšil.  
Po dvou letech pravidelných 
návštěv na tom byla zdravotně 
tak dobře, že se jí naskytla 
další výzva, a to začít trénovat 
paradrezůru. 
V 6 letech se Terezce začal plnit sen,chtěla jezdit, závodit a vyhrávat 
se svým čtyřnohým parťákem, tak moc jí uchvátili koně a práce s nimi, 
kterou jí na hyporehabilitacích naučili, že už nebyla cesta zpět.   
V Rozárce jí pomohli tento sen plnit. Začala trénovat a učit se spoustu 
nových věcí, jak používat speciální otěže a třmeny a další a další 
pomůcky. 
Po dvou letech trénování, přišel její velký den. V 8 letech vyjela jako 
nejmladší paradrezurní jezdec na svoje první velké závody.  

 



 
Díky velké péči hyporehabilitačních sester a práci trenérů se dostavili krásné úspěchy: 
 
2014 – Mistrovství ČR v Paradrezuře  3.místo 
2015 – Mistrovství ČR v Paradrezuře  1.místo 
2016 – Národní drezurní šampionát   3x 1.místo 
          - Paradrezurní šampionát Heroutice    1. a 4.místo 
          - Mistrovství ČR v Paradrezuře  2.místo 
          - Finále národního drezurního poháru 2.místo  
2017 – Národní drezurní pohár   2x 2.místo 
          - Národní drezurní pohár ČJF   3x 1.místo 
          - Mistrovství ČR v pardrezuře   1.místo 
          - Finále Poháru ČJF    2.místo 
2018 – 1.mezinárodní závody CPEDI  3x 2.místo 
          - Národní drezurní pohár   2. a 4.místo 
          - Mistrovství ČR    3.místo 
2020 – Mistrovství ČR Olomouc   1.místo 
2022 – Mistrovství ČR Brno    2.místo 
 
 
Děkuji všem ve Stáji Rozárce, kteří Terezce pomohli se vrátit zdravotně do pohody. 
 
 
 
Lenka Dubcová – maminka 
 
 

 
 


