
elikoÏ se na na‰e sdruÏení obrátil
jeden praÏsk˘ ústav o poskytnutí
alespoÀ základních informací, roz-

hodli jsme se shromáÏdit jiÏ publikované
poznatky a pfiidali zku‰enosti z na‰í pra-
xe. Jednalo se o pÛsobení psÛ v domo-
vech pro seniory, dále konkrétnû o moÏ-
nost získání vycviãeného, testovaného
psa, podmínky pro jeho chov v domovû,
nároãnost denní péãe o psa, veterinární
péãe a v neposlední fiadû o finanãní ná-
klady z toho plynoucí. MoÏností, jak se
pes uplatní v domovech, je v souãasnosti
nûkolik. Mûl by to vÏdy b˘t pes testovan˘
s pro‰kolen˘m psovodem. 
� Pes do ústavu pfiichází v rámci náv-
‰tûvního programu aktivity se psy (canis-
terapie) s dobrovolníky, ktefií se touto
ãinností zab˘vají. 
� Pes je na doporuãení lékafie a za úãasti
zdravotního personálu vyuÏíván k reha-

bilitaci klienta. Postup i v˘sledky terapie
jsou dokumentovány a vyhodnocovány.
� Pes je majetkem zamûstnance ústavu.
� Pes je ve vlastnictví ústavu.

Pes pfiichází do ústavu 
v rámci náv‰tûvního programu
Ústav vût‰inou kontaktuje sdruÏení
zab˘vající se aktivity se psy (canisterapií)
a dohodne si termíny náv‰tûv podle
zájmu klientÛ. Tyto náv‰tûvy probíha-
jí vût‰inou jako charitativní ãinnost
a domov náklady nehradí. 
Dobrovolníci se sv˘mi testovan˘mi psy
pak vykonávají náv‰tûvy v domovû.
Nûkdy jsou to náv‰tûvy individuální
u konkrétních klientÛ, tam chodí
pochopitelnû jeden dobrovolník se
psem, jindy jsou klienti shromáÏdûni ve
spoleãenské místnosti a setkání se psy
probíhá spoleãnû. 

V tomto pfiípadû by mûlo b˘t psÛ více,
aby se psi dostali ke v‰em klientÛm.
Doporuãujeme vÏdy za asistence per-
sonálu (zdravotní sestra, sociální pra-
covnice). RovnûÏ není na ‰kodu písem-
né prohlá‰ení klientÛ, Ïe si tyto
náv‰tûvy pfiejí. Ústav téÏ reguluje ãet-
nost náv‰tûv a doba trvání obvykle
nepfiesahuje jednu hodinu t˘dnû. V pfií-
padû, Ïe se podmínky v ústavu zmûní,
poãítejme s tím, Ïe klienti odcházejí
a noví pfiicházejí a náv‰tûvy psÛ si dále
nepfiejí, nenastane pro ústav sebemen‰í
problém. Prostû se s dobrovolníky roz-
louãí. Vûfite tomu, Ïe staãí klient s aler-
gií, nebo prostû nov˘ klient sám ãi jeho
rodina psy rádi nemají a v ústavu, kter˘
jste nav‰tûvovali roky, konãíte. Na Ïivot
psa a jeho dal‰í vyuÏití to samozfiejmû
Ïádn˘ vliv nemá, je stále ve své rodinû
a jeho Ïivotní podmínky se nemûní.
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PSI v domovech pro seniory
Dnes je jiÏ dostateãnû prokázán kladn˘ vliv psa na ãlovûka, a tak se postupnû
zvy‰uje zájem zdravotních a sociálních ústavÛ o vyuÏití psÛ. Informací je v‰ak
stále málo a jsou pro vedoucí ústavÛ obtíÏnû dostupné, takÏe nûkteré jejich
pfiedstavy o vyuÏití psa i jeho trvalém umístûní v domovû jsou naprosto zkreslené. 

Pfii tzv.
polohování
pÛsobí i teplo
zvífiecího tûla

J
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Pes je v ústavu cílenû vyuÏíván
v rámci ucelené rehabilitace
Testovan˘ pes s pro‰kolen˘m psovo-
dem nav‰tûvuje konkrétního klienta. Za
spolupráce se zdravotním personálem,
na doporuãení o‰etfiujícího rehabilitaã-
ního lékafie, pes je vyúÏíván k rehabili-
taci klienta. Zde je potfieba pozname-
nat, Ïe s klientem manipuluje zásadnû
a pouze zdravotní personál. Jednotlivé
pfiípady jsou sledovány, dokumentová-
ny a vyhodnoceny. Pes je se sv˘m maji-
telem, kter˘ o nûj peãuje a zpravidla si
hradí i v‰echny náklady. Tato ãinnost je
ãasovû velmi omezena, pro psa nároãná
a pes takto mÛÏe pracovat pouze 2 aÏ 3
hodiny t˘dnû. Tyto pfiípady jsou zatím
ojedinûlé a vût‰inou probíhají v rámci
konkrétního projektu. V ústavech je pes
velmi kladnû pfiijímán.

Pes ve vlastnictví 
zamûstnance ústavu
Pes není ubytován v ústavu, ve‰keré ná-
klady na v˘Ïivu, péãi a v˘cvik nese majitel.
Ten se také s ústavem dohodne na pod-
mínkách, za kter˘ch mÛÏe testovaného
psa do ústavu vodit a jaké aktivity se
psem zvolí. Zda a jak mu ústav bude tuto
ãinnost honorovat, záleÏí jen na vzájem-
né dohodû (b˘vá to pfiíspûvek na krmení,
cestovné a podobnû). Mnoho nad‰encÛ

to dûlá jako dobrovolnickou ãinnost,
v‰echny náklady si hradí sami. Nûkdy se
stává, Ïe ústav, kter˘ má zájem o aktivity
se psem, sám zamûstnance kontaktuje
a vysílá do rekvalifikaãních kursÛ, kde je
zamûstnanec odbornû pro‰kolen a pes
získá testy. V tûchto pfiípadech ústav hra-
dí ãást nebo celou ãástku za rekvalifikaci,
vÏdy dle písemné dohody. Pes má stálého
majitele, není v ústavu dennû, tudíÏ neb˘-
vá pfietûÏován, stresován, a pokud uÏ
o sluÏbu není zájem, odpadá sloÏité roz-
hodování kam s ním, v klidu zÛstává
u svého pÛvodního majitele.

Pes ve vlastnictví ústavu
Zde záleÏí na mnoha okolnostech a v‰e-
chny musí b˘t pfied pofiízením psa zod-
povûdnû posouzeny. Jsou to aspekty eko-

nomické, právní, organizaãní, zdravotní
a jistû se vyskytnou mnohé dal‰í, vÏdy
podle konkrétní situace. Nedûlejme si
prosím iluze, Ïe v‰ichni budou nápadem
pofiídit do ústavu psa nad‰eni. Prvním
a základním pfiedpokladem vyuÏívání psa
v domovech je bezpeãnost klientÛ. Pfies
v‰echny poznatky o prospû‰nosti zoote-
rapie a jejím kladném vlivu na ãlovûka
jsou zde silnû zakofienûné názory, Ïe zví-
fiata do ústavu prostû nepatfií. Personál
argumentuje hlavnû tím, Ïe je to nehygi-
enické, zvífiata rozná‰ejí choroby a mo-
hou b˘t pro jejich klienty zdrojem infek-
ce, a hlavnû je to nepochybnû práce navíc.
My‰lení lidí se hned tak nezmûní. Zatím
je rozhodující, aby v ústavu byla úzkostli-
vû dodrÏována ãistota, dokonalá ãistota
bez bakterií. Podlahy jsou nale‰tûné tak,
Ïe i zdrav˘ ãlovûk má obavy, aby neu-
klouzl. Je bez diskuse, Ïe zákonné hygie-
nické normy se musí bezpodmíneãnû
dodrÏovat. Do ústavu v‰ak mÛÏe mít pfií-
stup jen pes s veterinárním atestem, na-
prosto zdrav˘, kompletnû oãkovan˘ a sa-
mozfiejmû ãist˘. Pokud klienti ústavu
dodrÏují bûÏnou hygienu (mytí rukou), je
nebezpeãí nákazy od psa naprosto ne-
pravdûpodobné, naopak to, Ïe se pes na-
kazí od klienta (ka‰el, r˘ma, chfiipka a po-
dobnû) je bûÏné. Klienty s alergií pes
nenav‰tûvuje a kontaktu s nimi se pfii prá-
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Orientaãní ãástky
na pofiízení vycviãeného psa a základní
potfieby. Tyto ãástky berte opravdu pouze
orientaãnû, neboÈ ceny se stále mûní, a to
pravidelnû smûrem nahoru, a Ïe by se
tento trend obrátil, nehrozí. Je také moÏné
se obrátit na sponzory.

Na koupi testovaného psa 
od profesionální agentury 
poãítejte pfiibliÏnû 40 000 – 70 000 Kã
Kotec pro psa dle 
materiálu a velikosti 10 000 – 15 000 Kã
Zateplená bouda pro psa 5 000 Kã
Plastov˘ pelí‰ek dle velikosti 800 Kã
Mûkká prací podloÏka, bez 
podloÏky trpí psi otlaky 200 – 300 Kã
Obojek dle materiálu 250 – 500 Kã
Postroj na psa se pohybuje 500 – 1000 Kã
Vodítka musí b˘t dvû, 
krátké pro práci v ústavu 150 – 300 Kã
Dlouhé vodítko na venãení 
a procházky dle materiálu 250 – 400 Kã
Nerezové misky na krmení a vodu 300 Kã
Hfieben a kartáã na srst 300 Kã
Kartáãek na zuby, pasta pro psy 300 Kã
Hraãky pro psa míãky, 
pfietahovadla apod. 500 Kã
·ampon na koupání 200 Kã
Kvalitní krmení – mûsíãnû 1000 Kã
Veterinární preventivní 
péãe – roãnû 1000 Kã

Za namáhavou práci psÛ lze 
pfiihmoufiit i oãi nad nûjak˘m pamlskem
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ci zásadnû vyh˘bá. To v‰e se musí perso-
nálu dostateãnû a srozumitelnû vysvûtlit.
KaÏd˘ ústav má samozfiejmû jiné pod-
mínky. nûkde jsou klienti ubytováni po
dvou aÏ pûti osobách na pokoji a v tako-
vém pfiípadû mÛÏe pfiítomnost psa vnést
mezi klienty váÏné neshody. Jinde má
kaÏd˘ klient vlastní pokoj s pfiíslu‰en-
stvím a zde nejsou Ïádné problémy. Roz-
hodující je i umístûní ústavu. Skuteãnû
jinak je na tom ústav umístûn˘ na vesnici
s rozsáhl˘m pozemkem, hospodáfisk˘mi
budovami, velkou zahradou a moÏností
venãit psa ve volné pfiírodû. Vût‰inou je
tam i malé hospodáfiství se zvífiaty, které
klienti bûÏnû nav‰tûvují, a jsou proto zvy-
klí na bûÏn˘ hluk kolem provozu hospo-
dáfiství (kokrhání kohouta, kdákání sle-
pic, beãení ovcí i ‰tûkání psÛ). Tam
umístûní psa mimo objekt ústavu není
Ïádn˘ velk˘ problém. Obyvatelé domova,
ktefií nemají o psa zájem, s ním nemusí
pfiijít vÛbec do kontaktu, a naopak klien-
ti, ktefií kontakt vítají, projevují vlastní
iniciativu k setkávání se psem. Dal‰ím
kladem pak je fakt, Ïe na venkovû se per-

sonál ústavu mûní pouze zfiídka, coÏ sou-
visí s velkou nezamûstnaností. 
Naprosto odli‰ná je situace ve mûstech,
kde je prostor v domovech znaãnû ome-
zen˘ a vedení se snaÏí smysluplnû vyuÏít
doslova kaÏd˘ centimetr. Tam je trvalé
umístûní psa víceménû problematické.
Pes musí nezbytnû mít klidné místo na
odpoãinek a vyhradit mu vlastní míst-
nost pfiímo v domovû je velmi obtíÏné.
Ani zahrady a dvory nejsou dostateãnû
velké, aby umoÏÀovaly stranou provozu
postavit pro psa prostorn˘ kotec, kde by
mûl klid a nikdo ho neru‰il. Klienti
mûstsk˘ch domovÛ jsou také zvyklí spí-
‰e na hluk motorov˘ch vozidel z ulice
neÏ na ‰tûkání psa a je jedno, Ïe pes
‰tûkne pouze v˘jimeãnû. Brzy se zaãnou
objevovat stíÏnosti, Ïe je ‰tûkot psa
v noci ru‰í a oni nemohou spát.
Dal‰í nemal˘ problém b˘vá péãe o psa, ta
vyÏaduje znalost etologie. Nikdy jsme se
nesetkali s tím, Ïe by byl zamûstnán ãlo-
vûk, jehoÏ jedinou pracovní náplní v ústa-
vu by byla péãe o psa. Na to ústavy v sou-
ãasnosti peníze nemají a pfiítomnost psa

je v‰eobecnû pokládána za nadstandard.
BûÏnû je z personálu povûfien jeden ãlo-
vûk (b˘vá to nad‰enec milující psy), kter˘
se o psa stará vedle sv˘ch normálních
pracovních povinností a je za psa odpo-
vûdn˘. Je nutno stanovit i náhradníka,
kter˘ pfiebírá péãi o psa, kdyÏ je povûfiená
osoba mimo ústav (nemoc, dovolená
a ostatní dÛvody). Pes pfii práci s klienty
v ústavu musí b˘t stále pod pfiím˘m
dohledem povûfiené osoby (psovoda),
v Ïádném pfiípadû nesmí volnû pobíhat
po ústavu. Ani dopad mezilidsk˘ch vzta-
hÛ v ústavu se nesmí podcenit. Péãe o psa
je vûc nároãná, zabere dost ãasu a musí
b˘t i pfiimûfienû ohodnocena. Zde se pak
musí poãítat i se závistí okolí. Vût‰inou se
ostatní personál domnívá, Ïe povûfiená
osoba upfiednostÀuje péãi o psa, tím
zanedbává svou práci i klienty, vûnuje se
tak svému koníãku a je‰tû je za to place-
ná. Tyto konflikty nejsou zdaleka ojedinû-
lé a sv˘mi dÛsledky naru‰ují chod ústavu
a hlavnû vztah personálu ke psu.
V mûstsk˘ch domovech se také bûÏnû set-
káváme s tím, Ïe se personál ústavu velmi
ãasto mûní a tím se mÛÏe zmûnit i názor
na pfiítomnost psa v ústavu. Neustálé
stfiídání „páníãkÛ“ má na psa negativní
dopad a mÛÏe to zmûnit i jeho povahu.
Nelze ani zcela vylouãit napadení psa kli-
entem. Mnozí máme je‰tû v pamûti pfií-
pad, kter˘ vysílala âT. Tam klienti házeli
z oken na psa umístûného na dvofie rÛz-
né pfiedmûty, neboÈ je údajnû ru‰il. Proto
je i opakované testování takto vyuÏívané-
ho psa nutné. Pes musí mít nûjakou sta-
bilní jistotu, pravidelnost, pevné zázemí
a musí ho mít nûkdo rád. Pokud uÏ ústav
psa nechce, nebo pes z rÛzn˘ch dÛvodÛ
nemÛÏe dál v ústavu pob˘vat, je nutno
pfiedem stanovit, kdo a za jak˘ch podmí-
nek se psa natrvalo ujme. Naprosto
nezpochybnitelné musí b˘t, zda pes bude
pfiedán za úhradu, nebo bude darován.
V praxi se stává, Ïe ústav poÏaduje za psa
vysokou ãástku, aby se mu alespoÀ zãásti
vrátily investice do psa vloÏené. To je pro
zájemce o psa (b˘vá to osoba, která se
o psa v ústavu starala) nereálné, a tak
nastane problém kam s ním.

Péãe o psa
Péãi o psa mÛÏeme rozdûlit na kaÏdo-
denní, základní, pravidelnou veterinární
(oãkování odãervení, preventivní kontro-
ly) a zapomenout nesmíme ani na péãi
v dobû nemoci psa.
Základní péãe o psa zabere dennû nûkolik
hodin. Zahrnuje krmení, udrÏování psa
i prostfiedí, kde je pes ubytován, v ãistotû
(pelí‰ky, boudy, kotce), a nesmírnû dÛle-
Ïité je zaji‰tûní dostatku pohybu psa.
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Pfiátelské
pohlazení
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Znamená to pravidelné krmení psa jednou
nebo dvakrát dennû kvalitním krmením,
pes musí mít stál˘ pfiístup k ãerstvé pitné
vodû. V ústavech se pouÏívá v˘hradnû
komerãní krmivo pro psy (existují v‰ak
pfiedstavy, Ïe pes se bude krmit zbytky
z kuchynû). V praxi nelze zcela zamezit
tomu, aby pes nedostával rÛzné dobroty
od klientÛ, personálu ãi z kuchynû. Hrozí
zde nejen soustavné pfiekrmování, obezita,
ale téÏ rÛzné gastritidy spojené s prÛjmy
psa. Denní ãesání je nutnost, není moÏné,
aby se po ústavu povalovaly chuchvalce
chlupÛ (v dobû línání psa je to obzvlá‰tû
tûÏké). Po kaÏdé procházce psovi musíme
oãistit fiádnû tlapky a zkontrolovat srst
kvÛli klí‰ÈatÛm. Drápky musí b˘t o‰etfiené
tak, aby pes nemohl klienta drápkem pora-
nit (‰krábnout). Zanedbávat se nesmí ani
dentální hygiena u psa, je nutno ãistit zuby
a pouÏívat preventivní pfiípravky. 

Pes nutnû potfiebuje pohyb, a tak dlouhé
procházky jsou naprostou nezbytností, aby
se pes vybûhal a fiádnû vyvenãil. Také rÛzné
aktivity, jako je hraní se psem aportování
a podobnû, jsou nutné. Je dÛleÏité, aby se
dostateãnû odreagoval a nebyl stresován.  
Pes vyuÏívan˘ v ústavech musí b˘t pravi-
delnû oãkován, odãerven a provádûjí se
i preventivní veterinární kontroly. V dobû
nemoci musí mít pes zaji‰tûnou kvalitní
veterinární péãi i následnou péãi v ústavu
a pfiedev‰ím klid. 
Je potfieba rovnûÏ zdÛraznit, Ïe pes ne-
mÛÏe pracovat nûkolik hodin dennû, jak si
nereálnû pfiedstavují v ústavech. Pro psa je
práce s klienty nároãná záleÏitost a velká
psychická zátûÏ. Nic na tom nemûní, Ïe si
ho klienti pouze hladí a mazlí. UÏ po hodi-
nû strávené v ústavu, kdy pes vystfiídá
nûkolik pokojÛ s klienty, jsou na nûm vidût
poãátky únavy. Zpoãátku aktivní pfiístup se
mûní v pasivní, odevzdan˘ aÏ apatick˘. Psi,
ktefií jsou v ústavech pfietûÏováni, trpí stre-
sem a nakonec kontakt s klienty odmítají.
Takov˘ pes jiÏ nemÛÏe dál v ústavu praco-
vat. Dlouhodobé vyuÏívání psa mÛÏe mít
vliv i na jeho ãastou nemocnost, odborníci
uvádûjí i pfiedãasné stárnutí.
To v‰e a jistû i mnohé dal‰í je potfieba zvá-
Ïit, neÏ se vedení ústavu rozhodne, zda má
faktické podmínky respektující fyzické
a psychické potfieby psa.
Z publikovan˘ch i na‰ich vlastních zku-
‰eností z praxe vypl˘vá, Ïe daleko lep‰í
zku‰enosti mají ústavy, pokud zvolí
nûkterou formu náv‰tûvních programÛ,
nebo je pes ve vlastnictví zamûstnance,
a tudíÏ je pro klienty kontakt se psem
vzácnûj‰í a tû‰í se na nûj. 

Jifiina Vol‰ická, 
SdruÏení Senior Canisterapie
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Pro psa je práce s klienty nároãná
záleÏitost a velká psychická zátûÏ

Na pravidelnou
náv‰tûvu psa 
se tû‰í v‰ichni 
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