
Výcvik bez kotců. Asistenční psi vychovaní v prostředí domova mají lepší 
předpoklad pomáhat, věří v organizaci Pestrá  
 
Žádné kotce, ale přirozené prostředí domova, kde pejsky vychovávají a cvičí dobrovolníci a zaměstnanci 
neziskovky Pestrá. Ta se jako jedna z mála v České republice věnuje bezkotcové metodě. „Věříme tomu, 
že z dlouhodobého hlediska je pro klienty i celou společnost nejlepší, když se asistenční psi vychovávají 
a cvičí v přirozeném prostředí. Takový pes je pak lépe připraven pomáhat svému budoucímu páníčkovi 
a plnit své poslání,“ říká ředitelka organizace Jana Sirotková.  
 
Asistenční psy cvičí Pestrá pro lidi s různými druhy postižení. „Štěňátka získáváme od ověřených stanic 
zhruba ve dvou měsících jejich života. Pak jdou na 18 měsíců do dobrovolnických rodin a učí se základním 
věcem: socializaci, setkávání s dalšími pejsky nebo hygieně,” vysvětluje ředitelka Pestré Jana Sirotková. 
Každý z pejsků jde následně do výcviku na 8 až 9 měsíců, a to opět do přirozeného prostředí domova, 
tentokrát k trenérce. „Asistenční psy cvičíme individuálně podle potřeb klientů. Obecně se ale učí přinášet 
věci, otevírat dveře nebo třeba i přivolat pomoc,” říká Sirotková.  
 
Předáním psa ovšem práce nekončí. Prvnímu roku po předání psího pomocníka do rodiny, kdy je 
spolupráce nejintenzivnější, se říká „sžívání“. Je to období, kdy si pes – stejně jako klient – navzájem 
nastavují hranice a potřeby. Je důležité, aby byly spokojené obě strany. Kromě jiného stylu výcviku psů má 
tedy Pestrá také registrovanou sociální službu sociální rehabilitace, díky které se může opravdu důkladně 
starat o své klienty, a to i po předání pejska. V rámci služby sociální rehabilitace nabízí Pestrá také 
komplexní ergoterapeutickou podporu při výběru a vyzkoušení kompenzačních pomůcek z ČR i zahraničí 
včetně možnosti krátkodobého zapůjčení. 
 
Od svého vzniku v roce 2009 vycvičila Pestrá už 56 psích parťáků a 7 budoucích pomocníků právě prochází 
výcvikem. Organizace Pestrá má také 14 dorostenců v „Pestré psí školce“, kterou by nemohli provozovat 
bez dobrovolných vychovatelů. Jako první v České republice také vycvičili asistenčního portugalského 
vodního psa, Mikea, nebo signální čivavu, Alvina. Pestrá má dnes jako jediná organizace v ČR mezinárodně 
akreditovaný bezkotcový výcvik od celosvětově uznávané asociace Assistance Dogs International.  
 
 
Infobox: 
Symbolem organizace Pestrá je pejsek jménem Pestrouš, který podle Sirotkové „štěká v Pestré do všeho“. 
Tento maskot má i svoji fyzickou podobu – ponožkového Pestrouše, kterého pro organizaci šijí děti i 
dospělí z celé ČR. Do šití se zapojila také ženská věznice ve Světlé nad Sázavou. Pestrá pak tyto ponožkové 
psy prodává a 100 % výtěžku putuje na psí asistenty pro lidi se zdravotním postižením. 
 
Článek je součástí projektu Neziskovky: Co děláme s penězi. Tento projekt vznikl za podpory Nadace ČEZ. 
 
 


