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AKTUALITY

Nová sluÏba pejskaﬁÛm
rost zdej‰í provoz. Kateﬁina Dûdiãová je
pﬁes své mládí osobou na svém místû.
Od mládí mezi psy vyrÛstala a v jejich
v˘cviku uÏ dosáhla pozoruhodn˘ch
úspûchÛ. Dlouhodobû se vûnuje pﬁedev‰ím sportovnímu v˘cviku, se sv˘mi
border koliemi mj. uÏ dokázala sloÏit
i nejvy‰‰í zkou‰ky vãetnû ZVV3. Ani profesionální v˘cvik psÛ pro ni není niãím
nov˘m, nûjakou dobu pracovala jako cviãitelka asistenãních psÛ. S pﬁehledem
proto zvládá svou práci v celé její pestrosti: odpovídá na dotazy po mailu i telefonicky a vûnuje se také praktické pomoci bezradn˘m majitelÛm psÛ.

Kateﬁina
Dûdiãová,
která zde
pracuje jako
instruktorka,
s jedním ze
psích svûﬁencÛ

Pﬁivolání je problém

Aby se všem žilo lépe
Poãty psÛ v Praze stále narÛstají a s nimi zákonitû také
problémy s jejich drÏením ve mûstû spojené. Hodnû se
diskutuje co s tím, ale málokdo pﬁijde s konkrétním
ﬁe‰ením. PraÏsk˘m stráÏníkÛm se to podaﬁilo.

A

to zpÛsobem zcela mimoﬁádn˘m.
V Praze byla nedávno jako zﬁejmû
na prvním místû v republice otevﬁena veﬁejná kynologická poradna pro
majitele psÛ. Struãná zpráva o tom sice
prolétla sdûlovacími prostﬁedky uÏ koncem prázdnin, ale my jsme se chtûli dozvûdût nûco víc a také nás zajímalo, jak se provoz v tomto ojedinûlém zaﬁízení rozbûhl.
A tak jsme se do praÏské Troje vypravili.

Vlídná mûstská policie
Samo místo je vût‰inû praÏsk˘ch milov-
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níkÛ psÛ dobﬁe známo. Cíl na‰í cesty se
totiÏ nachází v tûsné blízkosti nejvût‰ího zdej‰ího útulku pro psy. Mal˘ moderní domeãek je‰tû vonící novotou stojí pár metrÛ od bran útulku. Kotce na
pﬁilehlé rozsáhlé zahradû ãásteãnû obsazené psy i ‰tít jasnû prozrazují, Ïe jsme
na místû: v kynologické poradnû hlavního mûsta Prahy, kter˘ provozuje
Mûstská policie jako deta‰ované pracovi‰tû útvaru psovodÛ.
Pﬁíjemná usmûvavá instruktorka v uniformû nás zve dál. Právû ona má na sta-

S jak˘mi dotazy ãi problémy se na ni
majitelé obracejí nejãastûji? „Asi nejãastûj‰í jsou potíÏe s pﬁivoláním. Pﬁitom
právû pﬁivolání je základem ve‰keré
poslu‰nosti a zvlá‰tû v hustém provozu
Prahy je pro psy Ïivotnû dÛleÏité. Lidi,
kteﬁí to sami nezvládnou, se snaÏím zvát
sem k nám, abych jim mohla názornû
ukázat, jak mají se psem pracovat a Ïe to
není sloÏité. Nûkdo pﬁijde jednou, jin˘
dochází del‰í dobu, podle sv˘ch schopností a ãasov˘ch moÏností.
Dal‰ím okruhem problémÛ je agresivita
psÛ, aÈ uÏ vÛãi sobû navzájem, coÏ je
v˘raznû ãastûj‰í, nebo vÛãi lidem. I tady
sice je moÏné poradit na dálku, ale úãinnûj‰í opût b˘vá nácvik v praxi. Lidé volají a mailují také s mnoha nejrÛznûj‰ími
potíÏemi: ptají se na krmení, na dietní
chyby, nûkteré dotazy mají veterinární
charakter, dal‰í tﬁeba chtûjí jen kvalifikovanû poradit o tom, jakého psa by si
mûli poﬁídit. Nedávno tady byla rodinka
s dûtmi, se kterou jsem hodinu sedûla
a diskutovala nad atlasem psÛ. Takov˘
pﬁístup oceÀuji a vítám, prevence je samozﬁejmû mnohem lep‰í neÏ potom
ﬁe‰it nepﬁíjemné následky.“
A pak uÏ se vydáme na pﬁilehlou louãku,
abychom se pﬁesvûdãili, jak tady probíhá
praktick˘ v˘cvik. Dvû border kolie jsou jen
mladicky rozdovádûné, s mal˘m teriérem
bude práce trochu víc, protoÏe se proje-

Budova kynologické
poradny záﬁí novotu
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AKTUALITY

Nová sluÏba pejskaﬁÛm
vuje v˘raznû dominantnû. Jeho majitelka
je zku‰ená chovatelka, ale ani ona neváhá
vyhledat odbornou pomoc, kdyÏ cítí, Ïe
v˘chovu malého despoty sama stoprocentnû nezvládá. Kateﬁina zadává úkoly
a trpûlivû vysvûtluje, kdo v ãem udûlal chybu a jak by to mûlo vypadat správnû. UÏ
za deset minut je patrné, Ïe psi se zklidnili a dobﬁe spolupracují. „Chytila“ se i zcela nezku‰ená majitelka jednoho ze psÛ.

Voﬁí‰kÛ je nejvíc
Pﬁem˘‰líme o tom, jací psi chodí nejãastûji. Border kolie asi nepﬁedstavují nejtypiãtûj‰í ukázku sloÏení zdej‰ích náv‰tûvníkÛ? „Máte pravdu. Vût‰inu jich tvoﬁí
kﬁíÏenci a voﬁí‰ci. Je to moÏná zãásti
i proto, Ïe spolupracujeme s útulkem –
a tam si mnoho lidí jezdí právû pro voﬁí‰ky. Je stále bûÏnûj‰í, Ïe si lidé v útulku
vyberou psa, a hned se jdou k nám poradit, jak by s ním mûli zacházet, aby
v‰echno klapalo k oboustranné spokoje-

Psy je moÏno odloÏit
do nov˘ch kotcÛ

nosti. Jinak je sloÏení na‰ich psích
náv‰tûvníkÛ pestré. Kupodivu zatím mezi
nimi nebyl Ïádn˘ pes, kterého byste moÏná v poradnû pro psí problémy oãekávali,
tedy zástupce tzv. bojového plemene, tﬁeba pitbul nebo americk˘ staford‰irsk˘
teriér. Z toho, co tady ﬁe‰íme, to vypadá,
Ïe lidé mají nejvíce problémÛ se zvládnutím jezevãíkÛ a kokrÛ. Ale mÛÏe to b˘t
náhoda, asi nelze zev‰eobecÀovat, na to
fungujeme je‰tû moc krátce.“

Foto Martin Smrãek

Pro v‰echny a zadarmo
Duchovním otcem celé my‰lenky je
vedoucí útvaru psovodÛ Mûstské policie
Prahy a také poradny pan Josef Îalud.
ProtoÏe je dlouholet˘m kynologem
a zároveÀ stráÏníkem, dlouho mu vrtalo
hlavou jak to udûlat, aby stráÏníci nebyli
majiteli psÛ vnímáni jen jako nûkdo,
koho je tﬁeba se bát. Dobﬁe zná problémy
psÛ v Praze a ví, Ïe samotná represe na
v‰echno zdaleka nestaãí. A Ïe vût‰ina lidí
by chtûla mít bezproblémového, poslu‰ného a vychovaného psa, ale mnozí nevûdí jak na to. To naopak mûst‰tí policejní
psovodi vûdí velice dobﬁe. Proã tedy obû

Se psy zde zacházejí vlídnû
a s porozumûním

strany nespojit, místo aby stály proti
sobû? Jak geniálnû jednoduché!
Mnoho dobr˘ch nápadÛ se ov‰em nedoãká realizace. V tomto pﬁípadû ‰lo v‰echno aÏ zázraãnû rychle. V prosinci loÀského roku na základû dohody se zástupcem
magistrátu námûstkem primátora mgr.
Rudolfem BlaÏkem a jeho velmi vstﬁícnému pﬁístupu k tomuto problému mohla
b˘t my‰lenka postupnû realizována a 5.
záﬁí 2006 poradna otevﬁela své brány
veﬁejnosti. Od my‰lenky k realizaci neubûhlo o mnoho víc neÏ pÛl roku!
Nedalo nám se nezeptat: Jak jste se
„sv˘m“ dílem spokojen? „I kdyÏ stále
vidím urãité nedostatky, v zásadû jsem
spokojen. Trápí mû, jaké problémy se psy
jsou propírány tisku, nûkdy zveliãené, ale
nûkdy také ne. Sám jsem se mnohokrát
setkal s majiteli, kteﬁí svá zvíﬁata naprosto nezvládali, pokud se jednalo o vût‰í
psy, ‰lo doslova o ãasované bomby. Cel˘
Ïivot razím heslo, Ïe s v˘chovou je tﬁeba
zaãít u lidí, ne u psÛ. Psi se uãí velice
rychle, a pokud se na nû jde správn˘m
zpÛsobem, neb˘vá to problém. BohuÏel
spí‰e lidé nemívají tu‰ení o základních
pravidlech v˘chovy psÛ. KdyÏ si koupíte
jak˘koliv pﬁístroj, dostanete k nûmu
návod k pouÏití, u sloÏitûj‰ích pﬁijde
dokonce odborník, kter˘ vám ho zapojí
a seznámí vás s obsluhou. Mnozí lidé koupí nebo získají psa, aniÏ by k nûmu dostali jak˘koli „návod k obsluze“. A to je ‰patnû. Pes je pﬁece jen na zacházení o dost
sloÏitûj‰í neÏ praãka nebo ledniãka.“

V˘chova pro Ïivot

s nimiÏ se setká majitel psa. Úplnû kaÏd˘
pes by mûl umût pﬁijít na zavolání, poãkat
na místû, chodit na vodítku a poslechnout, kdyÏ dûlá nûco, co se nesmí. To staãí. Na‰ím cílem je pomoci lidem zorientovat se v pﬁístupu ke psÛm a jejich
v˘chovû, poradit jim jak vyﬁe‰it konkrétní
problémy, zkrátka pﬁispívat k hladkému
souÏití lidí a psÛ v Praze, které je v zájmu
v‰ech jejích obyvatel. I proto na‰e poradna funguje zcela bezplatnû.“
Poslední otázka byla praktická: Je nutno
se u vás objednávat? „Je to lep‰í, ale není
to nezbytné. Zatím stíháme zvládat
v‰echny pﬁíchozí, kdyÏ se lidí sejde víc,
provádíme skupinov˘ trénink, coÏ je pro
psy velmi uÏiteãné, pokud má nûkdo individuální problém, vezmeme si ho stranou. Jsou lidé, kter˘m staãí pﬁijít jednou,
ale i takoví, kteﬁí se opakovanû vracejí.
Zatím fungujeme jen od pondûlí do
ãtvrtka, ale podle toho, jak˘ bude zájem
lidí, jsme pﬁipraveni svÛj provoz roz‰íﬁit
na cel˘ t˘den vãetnû víkendÛ. Teì uÏ je
jen na lidech, aby na‰ich sluÏeb patﬁiãnû
Lea Smrãková
vyuÏívali. “

Duchovní otec celého
projektu Josef Îalud

Kynologická poradna
hlavního mûsta Prahy
V Zámcích 56, Praha 8
e-mail: psi.poradna@mppraha.cz
Tel. 606 742 794
Otevﬁeno pondûlí aÏ ãtvrtek,
vÏdy 8, 30 – 17 hodin

„Nechceme suplovat klasické ,cviãáky‘,
nejsme tady od toho, abychom se psy
dlouhodobû pracovali nebo je podrobovali nûjakému speciálnímu v˘cviku,“
vysvûtluje dále Josef Îalud. „Jde nám
o záleÏitosti prachobyãejného Ïivota,
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