
yplnûní závazné pfiihlá‰ky na canis-
terapeutické zkou‰ky a pfiíjezdu do
Hradiska v RoÏnovû pod Radho‰-

tûm, kde se poslední kvûtnov˘ víkend
konaly, pfiedcházela ov‰em nûkolikaletá
práce s tímto vzácn˘m pasteveck˘m ple-
menem. NejdÛleÏitûj‰í je povaha psa, kte-
rého chcete k této práci vyuÏít. Ná‰ v˘bûr
padl na dva z na‰í ‰estiãlenné psí smeãky
- Achilla Varpus a Astagis Histori Hímes
(Axu). Oba mají sebevûdomé a vyrovnané
povahy, coÏ je zásadní a ovlivÀuje to
jejich reakce na neãekané podnûty vÛãi
cizím lidem i zvífiatÛm. Jsou dokonale
socializováni. Achill vesmûs úspû‰nû
absolvoval témûfi ‰edesát v˘stav, úãastil
se akcí pofiádan˘ch chovatelsk˘m klubem

v zemi pÛvodu. S obûma psy jsme nav-
‰tûvovali kynologické cviãi‰tû a absolvo-
vali v˘cvik podle národního zku‰ebního
fiádu. Tím v‰ím jsme formovali jejich

povahu i reakce v cizím prostfiedí. Na‰i
psi v‰ak byli stfiedem pozornosti i ve
svém teritoriu, kdyÏ jsme v prÛbûhu let
uvítali v na‰í chovatelské stanici mnoho
zájemcÛ o toto plemeno. 

Pes lékem na deprivaci
Nejv˘raznûj‰ím podnûtem pro absolvo-
vání canisterapeutické zkou‰ky s obûma
psy byla manÏelova práce. Jako psycho-
log pÛsobí v Ústavu sociální péãe
v Hrabyni a Dûtském domovû se ‰kolou
v Tûrlicku. I pfies sebelep‰í péãi zamûst-
nancÛ zpÛsobuje ústavní zafiízení klien-
tÛm v men‰í nebo vût‰í mífie sociální
a citovou deprivaci. A právû pes dokáÏe
prolomit ztrátu sociálních kontaktÛ,
pomÛÏe navázat daleko dÛvûrnûj‰í vztah
klienta s psychologem a dokáÏe navodit
pocity ‰tûstí a radosti. 

Canisterapeutické zkou‰ky
Jak dalece je ke canisterapii konkrétní pes
vhodn˘, testovala porota pfii canis-
terapeutick˘ch zkou‰kách, které se sklá-
dají celkem z devíti ãástí. Samotn˘m
zkou‰kám pfiedcházel odborn˘ semináfi
o canisterapii a aktivitách se psem. 
My jsme zkou‰ky absolvovali pod spoleã-
ností Podané ruce se sídlem ve Fr˘dku
-Místku a Podkrkono‰í. StûÏejními úkoly
této organizace jsou canisterapie a osob-
ní asistence. O v˘klad a styl pfiínosného
semináfie se postaraly pfiedsedkynû spo-
leãnosti Helena Fejkusová a Mgr. Olga
Miãulková. Obû mají s touto prací dlou-
holeté zku‰enosti a pfiedná‰ku obohatily
o diapozitivy z nav‰tûvovan˘ch zafiízení.
Následující den pfii‰ly na fiadu zkou‰ky,
které posuzovala pûtiãlenná porota. 
Aby majitel se psem úspû‰nû pro‰li v‰emi
devíti body, musí b˘t t˘m sehran˘ a mûl
by pÛsobit klidnû a pfiesvûdãivû. 
Od majitele se oãekávají dobré komuni-
kaãní schopnosti, od psa pfiátelsk˘ pfií-
stup k lidem – u klientÛ musí za v‰ech
okolností budit dÛvûru. Zkou‰ky testují
psychickou odolnost psa a jeho reakce,
které nesmûjí b˘t bázlivé ani agresivní. 
Pokud psovod se psem úspû‰nû projdou
v‰emi devíti body, získávají certifikát
o absolvování zkou‰ek, kter˘ je platn˘ po
dobu dvou let. 
Po uplynutí této doby mohou psovod
i pes zkou‰ky opakovat. Pokud pes
v jakékoli ãásti bûhem zkou‰ek neuspûje,
získává namísto kladného hodnocení
v podobû známky A a B známku C.
V takovém pfiípadû mÛÏe zkou‰ku opa-
kovat po ‰esti mûsících nebo po roce.
V pfiípadû neÏádoucí reakce (známka D)
je pes okamÏitû diskvalifikován a zkou‰-
ku jiÏ nemÛÏe opakovat. 
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Komondor a canisterapie 
Projít se dvûma pasteveck˘mi psy devíti nároãn˘mi zkou‰kami
zamûfien˘mi na canisterapii a aktivity se psem je heroick˘
v˘kon. Zvlá‰tû uváÏíme-li, Ïe typick˘mi vlastnostmi pro
komondora jsou podle standardu nedÛvûfiivost a podezíravost
vÛãi cizím osobám a neochvûjná stateãnost pfii obranû. 
„Dva komondofii na canisterapeutick˘ch zkou‰kách?“ 
znûlo z udiven˘ch úst tûch absolventÛ semináfie, 
ktefií plemeno poznali. Bylo tomu tak. 

Simulace
náv‰tûvy
u postiÏeného

V

Achill se snaÏí zachovat klid 
uprostfied hlouãku
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Kontrola poslu‰nosti 
Hodnotí se pfii ní celková ovladatelnost
psa a souãástí jsou cviky sedni, lehni, pfii-
volání a dlouhodobé odloÏení. Jde pfiede-
v‰ím o provedení a projev psa. Povely lze
opakovat tfiikrát a pro odloÏení je stano-
ven ãasov˘ limit minimálnû dvacet vtefiin.
Psovod se psem mohou tyto povely obo-
hatit dal‰ími zvládnut˘mi cviky a naopak
nemusí dodrÏovat zpÛsob provedení,
jak˘ se vyÏaduje ve sportovní kynologii. 

Setkání s rozhodãím
Provûfiuje kontaktnost psa a jeho citli-
vost. Psovod vede psa na volnû provû‰e-
ném vodítku a psa by v prÛbûhu zkou‰ky
nemûl ovlivÀovat. Zkou‰ející pfiistoupí ke
psu, osloví ho, pohladí po hlavû, podrbe
za u‰ima, zkontroluje chrup, poplácá na
pfiedhrudí a postupnû mu zvedne pfiední
nohy. Pohmatem projede celé tûlo vãetnû
ocasu. Na závûr psa obejme, malého psa
vezme do náruãe. Ve v‰ech uveden˘ch
bodech postupuje rozhodãí dÛkladnû, ale
s ohledem na to, Ïe se se psem je‰tû dob-
fie nezná. V pfiípadû na‰ich komondorÛ,
zkou‰ející nejen prohmatala tûlo, ale také
zatahala za dredy na rÛzn˘ch ãástech tûla. 

Kontrola dráÏdivosti a útlumu 
Rozhodãí se snaÏí psa, kter˘ je na volno,
rozdovádût pfiimûfien˘m zpÛsobem, kter˘
si sám zvolí (hází mu balonek apod.;
v pfiípadû, Ïe pes hru odmítá, mÛÏe pou-
Ïít pamlsek na odvedení pozornosti od
psovoda). Na pokyn poroty musí psovod
hru ukonãit a psa pfiivolat k sobû. Pfii této
zkou‰ce si na‰i komondofii poãínali opro-
ti ostatním psÛm trochu po svém. Bylo
obtíÏné upoutat jejich pozornost. Ne-
jenÏe komondor není typick˘ aportér, má
také omezen˘ loveck˘ pud, a tudíÏ ho
házen˘ balonek nezajímá. Neláká jej ani
hra s cizí osobou bez pána. Nakonec se
pfiece jen nechali oba „podplatit“ a za
pamlsek se od nás vzdálili natolik, aby-
chom je mohli regulérnû pfiivolat. Poãet
povelÛ a zpÛsob pfiivolání psa není ome-
zen˘, av‰ak pes musí pfiibûhnout od
pokynu rozhodãího a b˘t upoután na
vodítko do pûtadvaceti vtefiin.

Reakce na cizí 
psy a hlouãek lidí
Ty mají na‰i psi dostateãnû natrénované
z v˘stav. Hlouãek se sedmnácti psy a pso-
vody nikoho nevyvedl z míry. 
Potom psovod se psem procházeli pohybu-
jící se skupinkou nejménû pûti lidí, ktefií se
spolu pfiátelsky baví. Jeden z lidí má v ruce
de‰tník, kter˘ znenadání otevfie. Druh˘ má
berle, které upustí. V‰ichni lidé si postup-
nû psa pohladí. Psovod se psem na vodít-

ku dlouhém minimálnû 1,5 m obejde sku-
pinku a poté projde pfiímo mezi lidmi.
Vodítko musí b˘t provû‰eno, psovod
nesmí psa tahat ãi násilím drÏet za vodít-
ko nebo obojek ve skupince. Ke psu pfii-
chází jedna osoba po ãtyfiech a pohladí
ho. V‰echny poÏadované úkony se prová-
dûjí za pohybu. V dal‰í fázi osoby v hlouã-
ku zaãnou kfiiãet a hlasitû se smát, pfieta-
hují se o berli, jedna osoba naznaãuje
útok de‰tníkem na psa. Psovod mÛÏe psa
pouze chválit ãi jinak podporovat.
Pes nesmí bûÏící osobu pronásledovat
a nesmí negativnû reagovat na hluk.
Bûhem zkou‰ek vede psovod psa na
vodítku dlouhém alespoÀ 1,5 metru.
Kolem nich probíhá ãlovûk, za ním dal-
‰í, kter˘ v blízkosti psa upadne a upustí
ta‰ku s plastov˘mi láhvemi nebo ple-
chovkami. Pes se nesmí zachovat bázlivû
nebo naopak agresivnû a chÀapnout po
ta‰ce. Psovod bûhem celého bodu zkou‰-
ky nesmí svého psa ovlivÀovat povely
ani posunky.

Kontrola psychické stability psa
Ovûfiuje, jak si bude pes poãínat, nemá-li ve
své blízkosti ani na dohled psovoda. Pes je
bez jakéhokoli povelu psovoda pfiivázán
k úvazu vodítkem dlouh˘m 1,5 metru.
Psovod se vzdálí mimo dohled psa. Poté se
skupinka lidí prochází pomalou chÛzí kolem psa.

Reakce na invalidní vozík
Osoba na invalidním vozíku pfiijíÏdí ke

psovodovi se psem, naváÏe pfiátelsk˘ roz-
hovor, psa pohladí a obejme kolem krku
(pevnûj‰í sevfiení nesmí psovi vadit),
malého pejska vezme na klín a dá mu
pamlsek (pes jej mÛÏe, ale nemusí pfii-
jmout). Pes nesmí projevit Ïádn˘ náznak
nevole nebo agresivity. Malí psi jsou
posazeni osobû na vozíku na klín. Bûhem
celého bodu je pfiítomna osoba v bílém
plá‰ti. V tomto bodû se hodnotí také prá-
ce psovoda s „klientem“.

Simulace náv‰tûvy
u postiÏeného
Zkou‰ející si lehne na deku a majitel
k nûmu pfiivede psa (pokud to jde, psa
pfievalí na bok, ale pes mÛÏe i leÏet).
Zkou‰ející se snaÏí napodobit polohová-
ní: obejme psa, a pokud jde o vût‰ího psa,
jemnû si na nûj poloÏí hlavu, poloÏí mu
pfies bok nohu, neustále psa hladí, jemnû
ho mÛÏe zatahat za ucho apod. Bûhem
celého bodu je pfiítomna osoba v bílém
plá‰ti. Psovod si v‰ak musí b˘t vûdom
toho, Ïe pfii práci pfiedev‰ím s dûtmi nebo
postiÏen˘mi klienty mohou nastat neãe-
kané situace. Proto musí svého psa dobfie
znát a odhadnout jeho chování pfiedem.
Pes musí b˘t pro klienty za jak˘chkoli
situací naprosto bezpeãn˘. Získání osvûd-
ãení o absolvování povahov˘ch testÛ
canisterapeutického psa na dva roky nám
udûlalo obrovskou radost. Absolvování
zkou‰ek s obûmi psy v‰ak dokázalo, Ïe
vyrovnaná povaha u komondora není
Ïádnou v˘jimkou. V souãasné dobû pra-
cujeme s na‰imi psy jako canisterapeutic-
ké t˘my v Ústavu sociální péãe v Hrabyni.
Na‰e práce nás tû‰í a naplÀuje.
Rozdáváme radost lidem, ktefií mají Ïivot
tûÏ‰í z dÛvodu tûlesného postiÏení. 

Karin Mikolá‰ová
Více si o na‰í práci, mÛÏete 
pfieãíst na www.komondor.cz
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Jak pes zareaguje 
na neãekanû se
pohybujícího ãlovûka? 

DÛkladná prohlídka, jiÏ si pes 
musí nechat líbit i od cizích lidí

Ke canisterapii patfií 
i dokonalé pfiivolání
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