
jejich chovatelské stanice Rychlé
sánû vze‰la fiada v˘stavnû i sportov-
nû úspû‰n˘ch jedincÛ, jejich spfie-

Ïení se stalo dvakrát mistrem republiky
a tfiikrát vicemistrem Evropy. 

Malamut provûfií 
kynologick˘ um
Doktorka Lacinová na toto období vzpo-
míná ráda: „Mûli jsme jako jediní v Ev-
ropû ve smeãce v‰echny standardem pfií-
pustné barevné varianty a na‰e smeãka
byla tak vychovaná a ovladatelná, Ïe
i zahraniãní chovatelé ãi ma‰efii nemohli
vûfiit vlastním oãím. V terénu jsme se
bûÏnû pohybovali s dvanáctiãlennou
smeãkou bez vodítek na volno u nohy,
na povel psi sami skákali do sv˘ch pfie-
pravních boxÛ, nikde si nedovolili v˘t...
Mezi sevefiáky dosti neobvykl˘ jev. Doce-
la rádi jsme vyvraceli vÏité mínûní, Ïe
malamuti jsou tupí a ‰patnû ovladatelní
psi. Pravda byla taková, Ïe jejich vlastnic-
tví provûfií kynologick˘ um majitele, pro-
toÏe není hned zcela snadné rozkódovat
jejich typick˘ charakter.“ 
A jak jste se dostali ke canisterapii?
„Pfii závodech jsme si stále více uvûdo-
movali, jak jsou vstfiícní ke v‰em náv‰tûv-

níkÛm a divákÛm, jak moc je tû‰í pozor-
nost a mazlení i od zcela neznám˘ch
osob. Nejlépe to fungovalo u dûtí, které
zboÏÀovali (ponûvadÏ byli v‰ichni
z na‰eho chovu, byli na‰imi vlastními
dûtmi v˘bornû socializovaní - vyrÛstali
„v posteli“). To jsem jakoÏto dûtská psy-
choloÏka nemohla nechat bez pov‰imnu-
tí, a proto jsme poprvé v roce 1993
vymysleli projekt na jejich vyuÏití pro
dûtskou psychoterapii. Pro první projekt
podávan˘ na ministerstvo zdravotnictví
(tábor pro dûti - kardiaky s vyuÏitím kon-
taktu se psy) jsem vytvofiila i ponûkud
podivn˘ etymologick˘ patvar – canistera-

pie“. No vidíte – on se ujal a dnes uÏ se
k nám vrací i ze zahraniãí… V té dobû
u nás tento obor neznal prakticky nikdo,
pouze v brnûnské ‰kole pro zdravotnû
postiÏené dûti na Kociánce vyuÏívala své
dva malamuty pro kontakt s dûtmi i paní
Krejãí. Od té doby uplynulo mnoho vody
a vykonalo se mnoho práce...

Místo sportu „léãba psem“
„V dobû, kdy stárla na‰e smeãka i my,
jsme sportovní vyÏití stále více nahrazo-
vali jejich terapeutick˘m nasazováním na
akcích v rámci vlastního obãanského
sdruÏení Filia,“ vzpomíná doktorka La-
cinová. Vypracovali jsme metodiku inter-
akce velké skupiny psÛ s velkou skupi-
nou dûtí, kterou jsme vyuÏili na 22
ozdravn˘ch pobytech a fiadû jin˘ch krát-
kodobûj‰ích programÛ. Vytvofiili jsme
i nové sportovní disciplíny se psy pro
handicapované a v˘ukov˘ program pro
nevidomé dûti. To trvalo prakticky do
roku 2005, kdy nám uhynul poslední
malamut. Za tu dobu jsme se seznámili
se spoustou zahraniãní literatury, spolu-
pracovali s odborn˘mi kapacitami (prof.
Matûjãek a dal‰í), se zahraniãními kolegy,
propagovali obor na mnoha konferen-
cích a semináfiích, v odborné i kynologic-
ké literatufie, v televizi, rozhlasu atd.
Nov˘ obor canisterapie získával na kvali-
tû a dnes je jiÏ právem uznán i minister-
stvem zdravotnictví coby souãást pod-
pÛrné rehabilitace. 
S dal‰ími kolegy jsem roku 2003 zaloÏila
a vedla i zastfie‰ující celostátní organiza-
ci – Canisterapeutickou asociaci, která
metodicky fiídila 20 praktikujících orga-
nizací v ní sdruÏen˘ch. Ta bohuÏel s le-
to‰ním rokem konãí svou ãinnost (nena-
‰el se nikdo, kdo by byl ochoten
a schopen pfievzít pfiedsednictví, jeÏ jsem
ukonãila), já se nadále realizuji jako vi-
ceprezidenta evropské zastfie‰ující orga-
nizace – European Society for Animal
Assisted Therapy. Zooterapii externû
pfiedná‰ím na Masarykovû univerzitû
a na rÛzn˘ch semináfiích.
Jak se pfii malamuti pfii 
canisterapii osvûdãili, jaké 
byly jejich v˘hody? Doporuãila 
byste je pro tuto práci i jin˘m?
Nám se osvûdãili skvûle – nejvíce jejich
mimofiádnû vyrovnan˘ neurotyp. Zvlád-
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Malamuti netradiãnû

Jifiina Lacinová patfiila spolu se sv˘m manÏelem Karlem TÛmou k prÛkopníkÛm
chovu alja‰sk˘ch malamutÛ u nás i závodní ãinnosti s nimi. První fenu si pofiídili
uÏ v roce 1984 – v té dobû toto plemeno je‰tû nepoznávali ani veterináfii… 

Doktorka
Lacinová
s jedním 
ze sv˘ch
malamutÛ

Malamuti - průkopníci canisterapie u nás

Z

SP 02/08 30-31 Lacinová1.4  8.1.2008  21:23  Stránka 30



li na akcích takovou nervovou zátûÏ
jako málokteré jiné plemeno: tfieba i ‰es-
tit˘denní nepfietrÏité pracovní zapojení
u dûtí se zdravotním ãi sociálním han-
dicapem. Nûco takového bych u jakého-
koliv jiného plemene povaÏovala za

nepfiípustné t˘rání, av‰ak u malamutÛ
nebyl problém, kontakt s dûtmi stále
aktivnû vyÏadovali. Samozfiejmû jsme
dÛslednû dohlíÏeli na správn˘ reÏim
jejich vyuÏívání.
V̆ hodou byla jejich robustnost, bezpro-
blémové souÏití ve své smeãce, malá hluã-
nost, otuÏilost a adaptabilita na zmûny
prostfiedí a ãasté transporty, exotick˘
vzhled, kter˘ umoÏÀoval vytváfiet pro dûti
atraktivní programy v pfiírodû (zlatoko-
pové na Alja‰ce) a napojení na ekologic-
kou v˘chovu. V̆ hodou byla i vzhledová
variabilita, a tudíÏ dobrá rozli‰itelnost
psÛ, jejich pfiirozená afinita a neagresivi-
ta k dûtem. Hustá srst umoÏÀovala dûtem
po cel˘ pobyt jejich oblíbenou ãinnost –
ãesání psÛ a mazlení. VoÏení dûtí usnad-
Àovalo emoãní vazbu a z toho plynoucí
zdravotní a v˘chovné efekty.
A byly i nûjaké nev˘hody? 
Za nev˘hodu bych snad povaÏovala jen
to, Ïe se dûti musely hlídat, aby se ke
psÛm nepfiibliÏovaly s potravou (v tom se
nám psy nedafiilo usmûrÀovat – ve smeã-
ce sevefiákÛ to asi ani nejde) a na dûti
nûkdy negativnû pÛsobila nutnost psy
ihned potrestat za nevhodné chování, coÏ
malamut bohuÏel potfiebuje více neÏ jiná
plemena. Také jsme museli mít úvazi‰tû
pod stálou kontrolou, protoÏe pfiiblíÏení
cizího psa ke smeãce by nemuselo dopad-
nout dobfie. Malamuti také nejsou nijak
vá‰niví aportéfii, coÏ se jinak pfii caniste-
rapii dost vyuÏívá. Dal‰í nev˘hodou pro
‰ir‰í uplatnûní malamutÛ v canisterapii je
asi to, Ïe ne kaÏd˘ dokáÏe malamuta sku-
teãnû spolehlivû v˘chovnû usmûrnit. Na‰-
tûstí jsou ale dnes jiÏ chovné linie, které
to usnadÀují. A v pfiípadû práce se  smeã-
kou je to samozfiejmû i finanãní, prosto-

rová, ãasová a energetická nároãnost.
Efekty jsou v‰ak nesrovnatelné vy‰‰í neÏ
pfii vyuÏívání jednotlivého psa. KaÏd˘ by
mûl ov‰em zváÏit, na co má, aby nenadû-
lal více ‰kody neÏ uÏitku. Ale kdyÏ se to
umí, funguje to.
Samozfiejmû je moÏné nasazovat i jedno-
tlivého psa, ov‰em v pfiípadû „náv‰tûvní-
ho programu“ v domovech, ústavech
a nemocnicích by malamut ‰patnû sná-
‰el pobyty ve vytápûn˘ch místnostech.
Proto jsou lep‰í exteriérové programy.
TakÏe práce s malamuty 
nebyla marná? 
To rozhodnû ne. VÏdyÈ se nám dodnes
hlásí dûti z dûtsk˘ch domovÛ i odjinud,
které mají na na‰e „mamutíky“ doÏivotní
nesmazatelnou vzpomínku. A my máme
dobr˘ pocit, Ïe jsme pomohli nûkolika
stovkám, moÏná i tisícÛm dûtí s jejich
zdravotními i jin˘mi problémy.
A malamuti (speciálnû brnûn‰tí!) mají
u nás nepopirateln˘ primát – stáli u zro-
du canisterapie v âechách…

S PhDr. Jifiinou Lacinovou na dálku
rozmlouvala Lea Smrãková
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Interakce se skupinou dûtí
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Kontakt
s dûtmi aktivnû
vyhledávají
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