
ûtilet˘ rotvajler Drak od Jureãka a tfiíle-
tá fena staford‰írského bulteriéra
Nasun Denajwen se spolu se‰li v jedné

praÏské ‰kole. Drak má sloÏeno nespoãet
zkou‰ek z v˘konu, ale zde mûl pfiedvést i práci
záchranáfiského psa. Oproti nûmu malá Na-
sunka má canisterapeutické testy a mûla za
úkol seznámit dûti s tím, co to vlastnû canis-
terapie je a k ãemu je dobrá. Nutno konstato-
vat, Ïe psi si hned padli do oka a Drak gentle-
mansky strpûl, jak mu fena nûkdy aÏ dotûrnû
projevovala svou pfiízeÀ. 
V dobû, kdy se vym˘‰lejí rÛzné sankce jak
postihovat majitele psÛ a sníÏit tak poãty úra-
zÛ dûtí pfii manipulaci se psy ãi napadení
psem, zvolila ‰kola a její prozíraví pedagogové
správnou cestu, a tou je prevence. Jak praví
pfiísloví, je totiÏ pozdû plakat nad rozlit˘m
mlékem. Prevence, prevence a zase prevence,
toto slovo by se mûlo skloÀovat ve v‰ech
pádech. Zatímco v ostatních oborech, uveìme
zde alespoÀ zdravotnictví (koufiení) a dopravu
(besip), se fiadí prevence na jedno z pfiedních
míst a je jí poskytována celostátní podpora,
ve vztahu ke zvífiatÛm je dÛleÏitost prevence
opomíjena a zab˘vají se jí v praxi pouze dob-
rovolnické organizace. Pfiitom jde-li v‰em
v první fiadû o dûti, mûlo by se zaãínat jiÏ ve
velmi raném vûku, v matefisk˘ch ‰kolkách. Sa-
mozfiejmû nikdo nezpochybÀuje odpovûdnost
majitele za psa, ale právû tady je ten zakopa-
n˘ pes. Dle statistik se pfieváÏná vût‰ina úrazÛ
dûtí stane v rodinách, a tudíÏ potencionální
pachatelé, na které dopadnou sankce, jsou
rodiãe ãi prarodiãe dûtí, to znamená jejich nej-
bliÏ‰í. Tím je ov‰em dítû postiÏeno prakticky

dvakrát. Ve ‰kole zaloÏili chovatelsk˘ krouÏek
a spolupracují s nûkolika organizacemi, které
vodí do ‰koly psy rÛzn˘ch plemen. Dûti se tak
pod dozorem odborníkÛ uãí jak peãovat o psy.
ZároveÀ poznávají rÛzná plemena i rozdíly
mezi nimi. Pfii na‰í první náv‰tûvû jsme
s sebou mûli dvû feny, staford‰írskou bulteri-
érku a jednu malinkatou ‰icku váÏící pouze
180 deka. Náv‰tûva mûla velk˘ ohlas, ale hlav-
nû chlapci projevili pfiání, abychom pfií‰tû pfii-
vedli pofiádného velkého psa. A tady nastal
mal˘ zádrhel, kde vzít velkého, respekt vzbu-
zujícího psa, pfiitom absolutnû ovladatelného,

s vynikající povahou, kontaktního k dûtem
a navíc ochotného velmi úzce spolupracovat
s dal‰ím psem? To ale není zdaleka v‰echno.
Tak jak spolupracují psi, musí se vzájemnû
doplÀovat i psovodi. Ono není zrovna jedno-
duché zaujmout pozornost 25 tempera-
mentních dûtí a udrÏet ji hodinu. 
Rozhodli jsme se proto poÏádat na‰i dlouhole-
tou pfiítelkyni a v˘cvikáfiku paní I. Pro-
cházkovou o pomoc. Ukázalo se, Ïe jsme vsa-
dili na dobrou kartu. Pfii této ãinnosti je kromû
perfektního psa nezbytnû nutn˘ i naprosto
zodpovûdn˘ pfiístup jeho majitele. Zde neplatí
pfiísloví, Ïe chybovat je lidské, naopak jediná
chyba by znamenala nenávratnû po‰kozenou
povûst plemene i zpochybnûní canisterapie
jako takové vÛbec. Jak by pak mohla reagovat
média, si netroufáme radûji vÛbec pfiedstavit. 
Psy se snaÏíme ve ‰kole vÏdy prezentovat pro
dûti srozumitelnou zábavnou formou, volíme
hry, soutûÏe i vyprávûní. Po pfiíchodu do ‰koly
se s dûtmi nejprve uvítáme a pfiedstavíme jim
psy. Pak si s nimi povídáme o jednotliv˘ch ple-
menech, jejich povahách i historii a pfii tom si
opakujeme v‰ichni spoleãnû základní pravidla
jak se chovat ke psÛm v‰eobecnû. Vycházíme
z toho, Ïe opakování je matka moudrosti.
Dûtem pokládáme jednoduché otázky, ve kte-
r˘ch je prakticky jiÏ obsaÏena odpovûì, a ony
nám sborem odpovídají. Tím pfiedcházíme
ostychu jednotliv˘ch dûtí a vyvoláváme v nich
zdravou soutûÏivost. Pak si oba psi práci roz-
dûlí. Drak pfiedvádí poslu‰nost na povely,
pozdûji jen na pokyny. V tu dobu je v uãebnû
ticho jako v kostele. To je pfii temperamentu
dûtí nûco naprosto v˘jimeãného. Zato po skon-
ãení prvních ukázek v˘cviku sklidí Drak boufili-
v˘ aplaus. Dûti jsou z rotvajlera pfiímo nad‰eni
a otázky na paní v˘cvikáfiku jen pr‰í. Mezitímco
Drak cviãí, dûti si fenu Nasunku jen hladí
a mazlí se s ní. Následnû se psi v práci vystfií-
dají, mazlit se nechá Drak a dûti si zkusí
s Nasunkou správnou chÛzi u nohy, prohléd-
nou jí zuby, u‰i i oãi a tak se uãí ‰etrné mani-
pulaci se psem. Nûkteré si zkou‰ejí fenu posta-
vit i do v˘stavního postoje. Jejich zájem je
spontánní a fena sama, coÏ je pro toto pleme-
no typické, kontakt s dûtmi aktivnû vyhledává.
Pak ov‰em pfiijdou disciplíny, na které se dûti
nejvíce tû‰í, a to je aport, vyhledávání a polo-
hování. KaÏdé z dûtí chce hodit Drakovi míãek
a pak ho odmûnit pi‰kotem. Drak okamÏitû
registruje, Ïe tady na odmûny nebudou skoupí,
a náleÏitû si to uÏívá. Bûhá jak o závod a rád se
nechá dûtmi krmit. Také pfii vyhledávání je
Drak jedniãka, jen jeho paniãka musí hlídat
dûti, aby se v‰echny postupnû vystfiídaly,
nûkteré se ji v‰ak snaÏí uprosit, aby se mohly
schovat je‰tû jednou, a ona jim pochopitelnû
vyhoví. Drak je prostû miláãek a dûti se chlubí,
jak si zacviãily s rotvajlerem. Ke konci prezen-
tace se snaÏíme dûti trochu zklidnit. Na fiadu
pfiijde opût canisterapie a Nasunka pfiedvádí
polohování. LeÏet s fenou na koberci, hladit ji
a tulit se k ní je dûtem pfiíjemné. Fena pfiízeÀ
dûtí pfiijímá nad‰enû. Ne nadarmo se tomuto
plemeni v Anglii pfiezdívá baby dog. Hodina
uteãe jako voda a my si na závûr s dûtmi zno-
vu spoleãnû opakujeme, jak se mají chovat ke
psÛm, k tûm cizím i tûm vlastním miláãkÛm
doma. J. J. Vol‰ick˘
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Asi je pravda, Ïe takov˘to titulek pfiipomíná spí‰e nadpis
z bulvárního ãasopisu, ale titulkem Rotvajler a staford‰írsk˘
bulteriér ve ‰kole bychom si také moc nepomohli. TakÏe
nebudeme ãtenáfie dlouho napínat a pfiedstavíme jim oba psy.

Drak ãeká na
svou odmûnu

Psi jsou vÏdy
stfiedem

pozornosti
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