
iÏ tradiãnû uvítala úãastníky  PhDr. Adéla Moj-
Ïí‰ová, která byla rovnûÏ garantem setkání.
Koordinátorem byla Mgr. Vûra Kalinová. Na

programu semináfie bylo 9 pfiíspûvkÛ, po kaÏdém
následovala krátká diskuse. 
S prvním pfiíspûvkem Canisterapie u diagnózy 
AlgelmmanÛv syndrom se pfiedstavila Darina
Novotná ze sdruÏení Piafa. SdruÏení pracuje na pro-
fesionální úrovni pod supervizí odborníkÛ a nabízí
více druhÛ sluÏeb, jako je napfiíklad balneoterapie,
hypoterapie a canisterapie. AlgelmmanÛv syndrom
je velmi vzácné genetické postiÏení. Projevuje se
záchvaty, neschopností mluvit, poruchami pohybu,
debilitou i dal‰ími pfiíznaky a je prakticky neléãitel-
né. Canisterapie zde byla aplikována u osmnáctileté
dívky. Cílem bylo navázání kontaktu klientky se
psem i terapeutem. Klientka postupnû navázala kon-
takt s fenou zlatého retrívra. Práce s klientkou trva-
la bohuÏel pfiíli‰ krátce (5 dní), takÏe nepfiinesla Ïád-
n˘ dlouhodob˘ efekt. K tomu by byla potfieba
dlouhodobá a intenzivní práce. 
Jaroslava Eisertová (V˘cvikové canisterapeutické
sdruÏení Hafík) nazvala svÛj pfiíspûvek Canisterapie
u klienta s hyperkinetick˘m syndromem (ADHD). Zde
byl klientem sedmilet˘ chlapec z matefiské ‰koly.
Jeho postiÏení mozku se projevuje poruchami chová-
ní, opoÏdûn˘m v˘vojem fieãi, pfiedvádûním se i agresí.
Chlapec potfieboval individuální, klidn˘ a trpûliv˘ pfií-
stup. Dobr˘ kontakt se podafiilo navázat s pomocí
psa plemene bígl. Cílem canisterapie bylo rozvíjení
fieãi, sniÏování agresivity, rozvoje sociálních doved-
ností a vznik odpovûdného vztahu ke zvífiatÛm. 
Jako tfietí pfiednesla svÛj pfiíspûvek Canisterapie
v dûtské psychiatrii Markéta Medvûdová, pracující
v dûtské psychiatrické léãebnû Opafiany. Nejprve
úãastníkÛm pfiedstavila léãebnu jako moderní zafiíze-
ní, nabízející sv˘m klientÛ aÏ deset druhÛ terapií.
Léãebna má v souãasnosti 200 lÛÏek a léãí se zde dûti
ve vûku od tfií aÏ do osmnácti let. Paní Medvûdová se
ke canisterapii dostala pfies v˘cvik záchranáfisk˘ch
psÛ a sama se záchranafiinû i nadále aktivnû vûnuje.
Pracuje se tfiemi plemeny psÛ – boxerem, bruselsk˘m
grifonkem a border teriérem. V ústavu se setkává
s ‰irok˘m spektrem diagnóz. Canisterapií se snaÏí

u dûtí deprivovan˘ch, které nejsou schopné navázat
ani udrÏet normální vztah, zlep‰it kontakty dûtí
s jejich vrstevníky i terapeuty. Dûti se tak nenásilnû,
pomocí psÛ, uãí vzájemné dÛvûfie i respektu. Nauãí se
jak pfiijímat i dávat pochvalu, zvy‰uje se jejich sebe-
vûdomí i jejich schopnost navázat nov˘ vztah, a to je
pro dûti vyrÛstající v domovech podstatné.
Helena Fejkusová ze sdruÏení Podané ruce sv˘m pfií-
spûvkem Canisterapie v Denním centru pro psychic-
ky nemocné uvedla úãastníky do problematiky v den-
ních stacionáfiích pro dospûlé. Setkává se tam
s lidmi, ktefií Ïijí ve svém uzavfieném svûtû a jsou
schopni projevit emoce jen v kontaktu se psem.
Lásku tam rozdávají psi plemene ‰icu. SdruÏení pra-
cuje i s dûtmi, jsou to dûti hluchoslepé, a tûm nabízí
rÛzné soutûÏe zaloÏené na rozvíjení pohybov˘ch
aktivit dûtí v kontaktu se psy. Pro tyto aktivity pou-
Ïívá psy plemene labrador a zlat˘ retrívr.
Jifiina Vol‰ická (sdruÏení Senior Canisterapie)
pfiednesla tfii pfiíspûvky. První Psi v domovech pro seni-
ory je kompletnû zpracovan˘ materiál, mapující pÛ-
sobení psÛ v domovech pro seniory. Materiál rozli‰uje
povinnosti ústavÛ i majitelÛ psÛ z hlediska vlastnictví
psa. Tuto problematiku rozdûluje do ãtyfi moÏností.
Pes pfiichází do ústavu s dobrovolníky v rámci náv‰tûv-
ního programu. Pes je vyuÏíván k rehabilitaci klienta
za úãasti zdravotního personálu. Pes je ve vlastnictví
zamûstnance ústavu. V‰echny tyto moÏnosti jsou
porovnávány z hlediska ekonomického, právního
i mezilidsk˘ch vztahÛ. Znaãná ãást je vûnována
i nároãnosti kvalitní péãe o psa.   
Název dal‰ího pfiíspûvku znûl VyuÏití canisterapie
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u pacienta s Parkinsonovou nemocí. Tento pfiíspûvek
pfiedstavil konkrétní pfiípad klientky v pokroãilém
vûku 85 let s pozdní formou Parkinsonovy nemoci.
Klientka sama aktivnû vyhledala sdruÏení a poÏáda-
la o náv‰tûvy se psem. U této klientky je vyuÏívána
k polohování zku‰ená fena staford‰írského bulterié-
ra. Pes je zde obrovsk˘m stimulem k aktivaci vlast-
ních sil klientky pfii rehabilitaci a pfiispívá i k její psy-
chické pohodû. 
Tfietí pfiíspûvek Speciální ‰kola pro dûti s poruchami
chování pfiedstavil projekt ‰koly, která zahrnuje i cho-
vatelsk˘ krouÏek. Tam dûti poznávají rÛzná plemena,
uãí se jak o psy peãovat a hlavnû jak se ke psÛm cho-
vat. Je nároãné udrÏet pozornost 25 dûtí, ale obûma
psÛm, z nichÏ jeden byl ‰icu a druh˘ staford‰írsk˘
bulteriér, se to podafiilo. Dûti pokládaly konkrétní
dotazy k plemenÛm a velice aktivnû se zúãastnily her
se psy. Cílem projektu je vybudování zodpovûdného
vztahu dûtí ke psÛm i prevence úrazÛ zpÛsoben˘ch
nevhodn˘m chováním dûtí pfii hrách se psy.  
Mgr. Vûra Kalinová a Zuzana FraÀková (Jihoãeská
univerzita v âesk˘ch Budûjovicích) pracují ve V˘-
cvikovém canisterapeutickém sdruÏení Hafík a na-
zvaly svÛj pfiíspûvek Canisterapie u klienta s mentál-
ní retardací. K práci s klientem pouÏívaly plemena
border kolie a nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi. Klient trpí
stfiednû tûÏkou formou mentální retardace. Jeho
chování vykazuje vysokou míru egoismu a negativis-
mu. Canisterapie byla v tomto pfiípadû zamûfiena na
navazování kontaktÛ se psy spolu s rozvíjením soci-
álních kontaktÛ a snahou o odbourávání neÏádoucí-
ho chování. U dûtí lze v tûchto pfiípadech pozorovat
urãit˘ kladn˘ v˘voj, u dospûl˘ch klientÛ se takov˘
v˘voj prokázat zatím nepodafiilo. 
Mgr. Markéta Novotná, Mgr. Eva Louãková a ing.
Radko Louãka, CSc. (Fitmin, a. s., Îamberk) prezen-
tovali pfiíspûvek VyuÏití pomÛcek pfii CT práci s kli-
enty z ÚSP Îampach i na posterech s fotografiemi.
Plemena psÛ pouÏívaná v canisterapii jsou zde zlat˘
retrívr, border kolie, kavalír king Charles ‰panûl.
Terapeuti se snaÏí pomocí psÛ u tûÏce postiÏen˘ch
dûtí vyuÏít zbytkov˘ch schopností dûtí k jejich zapo-
jení do pohybov˘ch aktivit. Ke zprostfiedkování kon-
taktu klienta se psem pouÏívají rÛzné pomÛcky jako
balonky, plo‰inky, létající talífie a dal‰í. Psi se zde
také s úspûchem vyuÏívají i k polohování klientÛ.
Handicapovaní s lehãím postiÏením nav‰tûvují
i kynologické cviãi‰tû OSA Îamberk, kde se pod
dozorem odborníkÛ zúãastÀují v˘cviku psÛ a uãí se
pfiedev‰ím zodpovûdnému vztahu ke psÛm.
Prim. MUDr. Zoran NerandÏiã (Oddûlení léãebné
rehabilitace, Mûstská nem. Litomûfiice) je ãestn˘m
ãlenem CTA a pfiedev‰ím v˘znamn˘m odborníkem
v léãebné rehabilitaci. SvÛj pfiíspûvek nazval Nej-
novûj‰í poznatky v oblasti zooterapie. Pfiedná‰ku roz-
dûlil na dvû ãásti. V první se vûnoval teorii. Stanovení
cílÛ zooterapie a moÏnostem jak tûchto cílÛ nejlépe
dosáhnout. ZdÛraznil, Ïe medicína je vûda o dÛka-
zech a i vliv zooterapie na klienty musí b˘t podloÏen
prÛkazn˘mi v˘sledky. Ve druhé ãásti uvedl reáln˘ pfií-
klad, jak osvícen˘ fieditel ústavu pro postiÏené zapo-
jil klienty prostfiednictvím zooterapie do bûÏného
Ïivota. Zde se jednalo konkrétnû o stádo koz. Klienti
o zvífiata komplexnû peãovali a nauãili se tak normál-
ním pracovním návykÛm a povinnostem. Posléze se
jejich stav natolik upravil, Ïe se velká ãást z nich
mohla osamostatnit, s pomocí fieditele najít vlastní
byt a zaãlenit se tak do bûÏného Ïivota. Raritou pak
bylo zji‰tûní, Ïe jeden z klientÛ i úspû‰nû podniká.   
Zoozóny a zooterapie to byl poslední pfiíspûvek, kte-
r˘ pfiednesly ing. Svobodová a Vladimíra Tichá ze
vzdûlávacího centra SVOPAP. Byl to pfiíspûvek odbor-
níkÛ, ktefií pracují v oboru a mohou tak úãastníky
seznámit s aktuálními stavem v této oblasti. Pfied-
ná‰ející postupnû probraly virová onemocnûní, bak-
teriologická onemocnûní, parazitární onemocnûní
(parazity vnitfiní i vnûj‰í) a plísnû. Vysvûtlily moÏnos-
ti prevence, diagnostiky i léãby. Na závûr zdÛraznily,
Ïe pouze zdrav˘ pes mÛÏe b˘t pouÏíván v canistera-
pii.  J.& J. Vol‰ick˘

Tak jako pfied rokem pfiivítal i letos loveck˘ zámeãek Ohrada v Hluboké nad Vltavou
úãastníky jiÏ ‰estého pracovního semináfie Pravda o zooterapii. Semináfi kaÏdoroãnû
pofiádá Jihoãeská univerzita v âesk˘ch Budûjovicích, fakulta zdravotnû sociální.
Tentokrát byl semináfi zamûfien na konkrétní kasuistiky z canisterapeutické praxe.
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