
Jak komplikovaná byla cesta 
k va‰í souãasné ãinnosti? 
„Vlastnû ani ne. Nikdy jsem nechtûla b˘t
niãím jin˘m, neÏ veterináfikou.  Narodila
jsem se v Plzni v rodinném domku a od-
maliãka jsem vyrÛstala mezi zvífiaty. Mûli
jsme koãky, kfieãky, morãata, králíky, ve
tfiinácti letech jsem si vyprosila prvního
psa. Od patnácti let jsem jezdila na koni.
V roce 1981 jsem ukonãila studia na Vy-
soké ‰kole veterinární v Brnû a získala
jsem titul doktor veterinárního lékafiství
(MVDr.).“
Jak jste  se dostala 
k tomu, co dûláte dnes?  
Byla to záleÏitost postupného v˘voje.
Skoro patnáct let jsem s pfiestávkami pra-
covala jako redaktorka a pozdûji ‰éfre-
daktorka odborného veterinárního ãaso-
pisu Veterináfiství. V letech 1992 aÏ 1997
jsem se vûnovala klasické praxi v ordina-
ci pro malá zvífiata. UÏ v té dobû jsem se
snaÏila pfiistupovat k pacientÛm kom-
plexnû – nevidût jen pfiíznaky konkrét-
ního onemocnûní, ale konkrétní zvífie
s pfiíznaky onemocnûní. Tomuto pojetí
nejvíce odpovídala homeopatie, proto
jsem absolvovala dva stupnû francouzské
homeopatické ‰koly firmy Boiron a získa-

la diplom v tomto oboru. Tehdy jsem se
také dostala k prvním knihám o moÏnos-
tech terapie naru‰eného chování zvífiat
(Nicholas Dodman, Bonnie Biever, Henry
Askew) a zaãala jsem zkou‰et uplatÀovat
popsané postupy na vlastních zvífiatech
a pak i na pacientech. V roce 2003 jsem se
odváÏnû pfiihlásila na odborn˘ behavio-
rální semináfi pofiádan˘ v rámci postgra-
duálního vzdûlávání nûmeck˘ch veteri-
nárních praktikÛ v mûsteãku Melle
u Hannoveru a od té doby tam jezdím
kaÏd˘ rok. Poslední tfii roky se vûnuji uÏ
v˘hradnû terapii poruch chování psÛ
a koãek v Brnû, Praze a obãas i v Plzni. 
Psychologie zvífiat je u nás dosud
neobvyklá specializace. Ovlivnili vá‰
zájem o tento obor va‰i vlastní psi?
Samozfiejmû. Kynologii jsem se vûnovala
od dûtství a kaÏd˘ mÛj pes mûl nûjak˘
problém, kter˘ nám kazil vzájemn˘ vztah.
Napfiíklad malá kfiíÏenka Lucinka byla
náruÏiv˘ lovec, boxerka Astiãka se bála
stfielby, kníraãka Betynka nesná‰ela dûti
i psy, kfiíÏenec Joná‰ek se nenechal uãe-
sat. Poznala jsem fiadu vynikajících cviãi-
telÛ a pod jejich vedením jsem se snaÏila
napravovat nevhodné chování sv˘ch psÛ
v˘cvikem a nûkdy i dost hrub˘m nátla-

kem. Nûco ‰lo dobfie, nûco hÛfi, ale byly
i situace, se kter˘mi si nikdo nevûdûl rady,
protoÏe osvûdãené postupy zcela selháva-
ly. Pozdûji, kdyÏ jsem studovala etologii
a zákonitosti pfiirozeného psího smeãko-
vého chování, jsem se musela v‰em sv˘m
pejskÛm v duchu zpûtnû omluvit za
nepochopení a kfiivdy. Proto teì vedu své
klienty pfiedev‰ím ke správnému pocho-
pení psího chování a metody nápravy
volím takové, aby jim psi dobfie rozumûli.
Zab˘vá se u nás  touto
problematikou je‰tû nûkdo 
jin˘, nebo jste doposud 
jedinou vla‰tovkou?
Pfied tfiemi lety jsme s kolegy, ktefií mají
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Odbornice na „psí duši“ Vûrn˘m ãtenáfiÛm Svûta psÛ není
jméno doktorky Îertové neznámé.
V na‰í odborné poradnû uÏ
nûjakou dobu odpovídá na
ãtenáfiské dotazy t˘kající se
neÏádoucího chování psÛ, 
v Brnû i dal‰ích mûstech pfiímo
v ordinacích pomáhá majitelÛm,
ktefií si nevûdí rady se sv˘mi psy.
Zajímalo nás, jak se k u nás
prozatím neobvyklé, ale rychle se
rozvíjející specializaci „zvífiecí
psycholoÏky“ dostala.  
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o tento obor hlub‰í zájem, zaloÏili Sekci
poruch chování pfii âeské asociaci veteri-
nárních lékafiÛ mal˘ch zvífiat. V sekci je
nás kolem dvaceti, ale pokud vím, nikdo
se tomuto oboru nevûnuje naplno.
Poruchy chování zvífiat jsou jiÏ také v˘u-
kov˘m pfiedmûtem na Veterinární a far-
maceutické univerzitû v Brnû, takÏe v‰ich-
ni absolventi mají o této disciplínû
základní pfiehled. 
Jak˘ je zájem vefiejnosti 
o va‰e sluÏby? Radíte pouze
teoreticky, nebo i prakticky?
Na nezájem si stûÏovat nemohu, ale
bohuÏel stále pfievaÏují lidé, ktefií Ïádají
rychlou radu po telefonu nebo e-mailu.
To je v‰ak velmi o‰idné. Tímto zpÛsobem
mohu poskytnout jen pár obecn˘ch
zásad, které vût‰inou problém nevyfie‰í.
K tomu, abych mohla pfiípad zodpovûdnû
posoudit a navrhnout správn˘ postup,
pfiípadnû i terapii, musím zvífie vy‰etfiit,
vidût jeho normální a pokud moÏno
i problémové chování, a zároveÀ i reakci
majitele. Znaãnou ãást pobytu klienta
v poradnû pak zabere ukázka správné
práce se psem (pravda, ne v‰ichni psi
jsou ochotni se se mnou bavit, natoÏ spo-
lupracovat). Samozfiejmû ideální je, kdyÏ
si klient hned vyzkou‰í, zda bude umût
navrhovan˘ postup sám praktikovat a jak
bude na jeho chování reagovat pes.
Lze vysledovat  nûjaké pfievládající
trendy v chování souãasn˘ch psÛ,
s nimiÏ jsme se tfieba dfiíve
nesetkávali? Pfiib˘vá nebo naopak
ub˘vá nûjak˘ch konkrétních poruch? 
PfiestoÏe agresivní psi jsou m˘mi ãast˘mi
pacienty, musím fiíci, Ïe obecnû agrese
mezi psy ub˘vá. Nikdy nebylo vidût tolik
psÛ nejrÛznûj‰ího stáfií a plemen pohy-
bujících se bez vzájemné agrese na
malém prostoru, napfiíklad v mûstsk˘ch
parcích, sídli‰tích, ulicích, na v˘stavách,
v ãekárnách veterinárních ordinací. Také
v chování psÛ k cizím lidem je více tole-
rance a ménû ostraÏitosti. Na druhou
stranu pfiib˘vá „domácího násilí“, tedy
agrese psÛ vÛãi majiteli a jeho rodinû,
a také je více psích strachÛ a fobií.
A co majitelé, zlep‰uje se jejich
povûdomí o chování psÛ, rozumûjí
sv˘m psÛm lépe neÏ dfiív?
Já se bohuÏel setkávám pfiedev‰ím s tûmi,
ktefií svému psovi nerozumûjí. Nûkdy to
b˘vají lidé, ktefií jsou sami velice úspû‰ní
a úmûrnû ke svému postavení vyÏadují
i od psa chování na patfiiãné úrovni.
Chybí jim ale ãas a vût‰inou i schopnost
ãi ochota se docela uvolnit, „odvázat“ a se
psem si pohrát, komunikovat s ním fieãí
tûla, proÏívat spoleãnou radost ze cviãení.
Jen nafiizují a trestají. Druhou, mnohem

vût‰í skupinou jsou lidé, ktefií staví psa do
role dítûte. Omlouvají jeho prohfie‰ky,
nedokáÏou stanovit jasná pravidla,
nejsou dÛslední a nechají si psa „pfierÛst
pfies hlavu“. V obou pfiípadech musím
nejprve vysvûtlit majitelÛm zákonitosti
fungování psí smeãky, aby svému psovi
porozumûli, a pak je nauãit chovat se tak,
aby byli pro svého psa „ãitelní“, aby poro-
zumûl on jim. Nejradûji samozfiejmû pra-
cuji s lidmi, ktefií mají pro psy pfiirozen˘
cit, snaÏí se je dobfie vychovávat, chodí na
cviãi‰tû, provozují nejrÛznûj‰í spoleãné
aktivity a pfiitom narazí na nûco, co jejich
psa trápí – napfiíklad strach ze stfielby
nebo ze samoty – a chtûjí mu pomoci.
Takoví majitelé vût‰inou chodí do porad-
ny opakovanû, posílají mi zprávy o prÛ-
bûhu léãby mailem, informují mne
o v˘stavních, sportovních nebo chovatel-
sk˘ch úspû‰ích sv˘ch pejskÛ. To jsou ti,
ktefií mne vÏdycky podrÏí, kdyÏ pochybu-
ji o smyslu své práce. Pro nû stojí za to
tuhle práci dûlat. 
Posíláte nûkteré pfiípady pryã jako
nefie‰itelné? Je nûkdy problém tak
velk˘, Ïe navrhujete utracení?
Nûkdy poznám hned, Ïe pfiípad nemá
fie‰ení. Pes a jeho lidé si prostû nesednou,
naprosto se k sobû nehodí a jejich dal‰í
souÏití bude utrpením pro obû strany.
Tenhle pes by mohl b˘t ‰Èastn˘ a napros-
to bezproblémov˘ v jiné rodinû. JenÏe co
s tím? Lidé, ktefií se odhodlají pfiijít za
mnou, b˘vají velmi zodpovûdní. Mají
pocit, Ïe „zbavit se psa“ je pfiíli‰ pohodlné
a morálnû nepfiijatelné fie‰ení problému.
Útulek ani utracení nepfiipadají v úvahu
a prodat dospûlého psa s poruchou cho-
vání na inzerát je témûfi nemoÏné. Pokud
se nenajde nûkdo z rodiny, kdo je ocho-
ten se ho ujmout, hledáme alespoÀ kom-

promisy, ale nemám z toho dobr˘ pocit.
Jednoznaãné utracení jsem navrhla zatím
jen v jediném pfiípadû. ·lo o osmimûsíã-
ního psa velkého plemene, kter˘ vykazo-
val smûs poruch chování (nevyzpytatel-
nou a nezvladatelnou agresi, stereotypní
chování, náhl˘ panick˘ strach z bûÏn˘ch
vûcí), byl nevychovateln˘, nekomunika-
tivní. Jsem pfiesvûdãena, Ïe tento pes tr-
pûl mozkov˘m nádorem nebo jin˘m zá-
vaÏn˘m po‰kozením mozku. Majitelé se
v‰ak s m˘m verdiktem neztotoÏnili a ‰li
hledat pomoc jinam.
Lze z va‰eho hlediska oznaãit
nûkterá plemena jako
problematická? Chodí k vám 
nûkterá ãastûji neÏ jiná?
V loÀském roce byli m˘mi nejãastûj‰ími
pacienty jezevãíci a jejich kfiíÏenci. Z 22
jezevãíkÛ 19 vykazovalo agresivní chová-
ní. Druh˘m nejãastûj‰ím plemenem jsou
jork‰írci, tam b˘vá problém s ãistotností
doma, nûktefií se nedokáÏou vÛbec vy-
prázdnit venku. Tfietí místo zaujímají spo-
leãnû ãivavy a labradofii. Aãkoli se to bude
zdát divné, i u tûchto dvou plemen byla
hlavním problémem agrese nebo smûs
agrese a strachu. Rozhodnû bych ale tato
plemena neoznaãila jako problémová,
spí‰e patfií u nás k nejoblíbenûj‰ím. 
Máte nûjaké plány nebo 
cíle, jichÏ byste ve svém 
oboru chtûla dosáhnout? 
Právû pfiipravuji do tiskárny svou první
kníÏku o správné v˘chovû ‰tûnûte, proto-
Ïe jsem pfiesvûdãena, Ïe i v tomto oboru
je dÛleÏitûj‰í prevence neÏ léãba. Také
hledám vhodné místo k provozování
‰kolky pro ‰tûÀata. M˘m velk˘m snem je
náv‰tûva nûjaké americké kliniky zab˘va-
jící se poruchami chování zvífiat, abych
mohla navzájem porovnat charakter,
metody i úspû‰nost na‰í práce.
A poslední dotaz: nacházíte pro svou
práci pochopení ve své rodinû?
Urãitû, vÏdyÈ manÏel je také veterináfi,
jeho oborem jsou konû. Mám tfii syny,
v‰ichni mají ke zvífiatÛm vfiel˘ vztah,
ale v rodiãovsk˘ch ‰lépûjích nechce jít
ani jeden.
V brnûnském mûstském bytû s námi Ïije
fenka flat coated retrívra Barunka a oby-
ãejná ãernobílá koãka Milunka. Barãe je
uÏ 10 let a s chutí mi asistuje pfii názor-
n˘ch ukázkách na pfiedná‰kách nebo pfii
práci s pejsky, ktefií se bojí jin˘ch psÛ
nebo jsou k nim agresivní. Miluna je
o rok mlad‰í, dennû mne ‰kolí v koãiãí
komunikaci a ráda pro mne testuje nové
hraãky a pamlsky. Bez pfiehánûní je mohu
oznaãit za své nejbliÏ‰í spolupracovníky. 

S MVDr. Îertovou na dálku
rozmlouvala Lea Smrãková
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Barãa je
zvyklá
spolupracovat
s paniãkou
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