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Úvod 

 

Tématem mé bakalářské práce je vztah mezi člověkem a vodicím psem. 

Vodicí pes je spolehlivým pomocníkem lidí se zrakovým postižením. Vztah 

mezi člověkem a vodicím psem však, dle mého názoru, není jen o pomoci 

s orientací v prostoru. Neméně důležitým přínosem vodicího psa je pro 

člověka i jeho schopnost být dobrým společníkem a přítelem. 

Psi jsou lidem na blízku už po mnoho tisíc let. Vzájemný vztah se 

zpočátku rozvíjel na základech užitku obou stran. Pes pomohl s hlídáním a 

lovem, a za to se mu dostala přístřeší a stravy. Soužití se psy se však 

postupně stalo něčím víc. Stalo se přátelstvím i pomocnou rukou, a to 

nejen pro lidi žijící s nějakým handicapem. 

K tématu mé bakalářské práce jsem dospěla na základě osobní 

zkušenosti s předvýchovou štěněte, která předchází samotnému výcviku 

vodicího psa. Zajímalo mě, jak vztah se psem vnímá jeho nový majitel a 

jak jejich soužití funguje. 

V první kapitole své práce se věnuji důležitým souvislostem zrakového 

postižením a historickému vývoji vztahu člověka a psa. 

Druhá kapitola je zaměřena na roli psa jako pomocníka a jeho dovednosti 

ve prospěch člověka. Zároveň shrnuji historii výcviku vodicích psů 

v zahraničí a České republice a popisuji průběh výcviku vodicího psa. 

Věnuji se zde také právním normám, které jsou v tématu vodicích psů 

důležité. 

Třetí kapitola pak nabízí možné pohledy na výhody a nevýhody pořízení 

vodicího psa. Zároveň zde předkládám i seznam cvičitelských subjektů, 

které se výcviku vodicích psů v České republice věnují. 

V praktické části této práce jsem se prostřednictvím rozhovoru pokusila 

nahlédnout na fungování vztahu člověka a jeho vodicího psa. 
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1. Člověk a pes 

 

1.1. Člověk se zrakovým postižením 

 

Příčin poškození zraku je mnoho. Většinou je důvodem nemoc, v nižším 

počtu případu je příčinou úraz či vrozená vada.  

Snížený příjem vnějších informací (například nemožnost zaregistrování 

mimických signálů) s sebou nese problémy v komunikaci i celkovém 

vnímání světa. 

Z hlediska životních možností  lidí se zrakovým postižením je do jisté míry 

výhodou, že „poškození zraku je jedním z nejlépe společensky přijímaných 

postižení.“ (Matoušek, 2003). Pomoc spoluobčanů je však někdy více na 

škodu než k užitku. Důležité ale je, že ve společnosti ochota lidem se 

zrakovým postižením pomáhat existuje. Častým omylem vidící veřejnosti 

bývá, že nevidomí lidé jsou naprosto odkázáni na pomoc druhých. I 

v tomto ohledu je pozice vodicího psa užitečná. Vodicí pes je 

„prostředkem“ k větší samostatnosti a, jak uvádí Jesenský (2002) 

„v mnoha zemích se vodicí pes stal přímo symbolem nezávislosti 

nevidomých.“ 

 

1.1.1. Zrak a zrakové vady  

 

Zrak je jedním z pěti základních smyslů člověka (dalšími jsou sluch, hmat, 

čich a chuť). Umožňuje nám orientaci v prostředí, rozpoznávání barev či 

velikosti předmětů, vzdálenosti apod. Činnost zraku a správné zpracování 

viděného však nezávisí jen na kvalitě zraku, ale i na vztahu mezi viděním, 

poznáním a zkušenostmi. 

Poškození zraku negativně ovlivňuje rozvoj poznávacích schopností a je i 

„důležitým psychologickým faktorem v životě takto postiženého člověka i 
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v jeho mezilidském okolí.“ Čálek (2007). Celkově se tak mění životní 

možnosti člověka. Například v přístupu k informacím, pracovním uplatnění 

a orientaci. A především v samostatném pohybu. 

Zrak je tedy branou k velkému množství informací, a tak je při jeho deficitu 

komplexnost poznávání značně snížena. „Oko je sice malý párový orgán, 

který zaujímá 1/375 povrchu těla, přesto je nejdůležitějším smyslovým 

orgánem, neboť zrakem vnímáme 75 - 85% informací z okolí.“ (Rozsíval, 

2006). 

Na procesu vidění se podílí nejen samotné oko (receptor) a nervové 

dráhy, ale i mozek, jež výsledný zrakový vjem vytváří. Zrakové postižení 

tak může mít celou řadu příčin, neboť problém se může vyskytnout 

kdekoliv na této přenosové dráze i v mozku. Pod pojem zrakové postižení 

tak spadá zhoršená zraková percepce různého rozsahu i příčin. 

Termínem osoba se zrakovým postižením se tedy rozumí lidé, „u nichž 

poškození zraku nějak ovlivňuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná 

optická korekce nepostačuje.“ (Kimplová, 2007) 

 

Poruchy zraku jsou členěny do čtyř základních skupin. První skupinou je 

ztráta zrakové ostrosti, která s sebou nese nezřetelné vidění detailů a to 

jak na krátké, tak i velké vzdálenosti.  

Druhou skupinou jsou vady postihující zorné pole. Jedná se o omezení 

prostoru, který je člověk schopen vidět. 

Ve třetí skupině jsou zařazeny tzv. okulomotorické poruchy, jež jsou 

následkem nesprávné koordinace pohybu očí. Důsledkem jsou problémy 

například při uchopování věcí.  

Čtvrtá skupina zahrnuje obtíže s vyhodnocením zrakových podnětů, tedy 

poruchy mající příčinu v poškození zrakových center v mozku. 

Zrakové vady jsou děleny také dle stupně vidění. Zde je důležitým 

kriteriem tzv. vizus, neboli zraková ostrost. Vizus je údaj dávající do 
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poměru vzdálenost, z které je člověk schopen číst text určité velikosti, se 

vzdáleností, ze které by daný text četl člověk se zdravýma očima. 

Stupeň zrakového postižení lze tedy členit do skupin: slabozrakost, kdy 

mluvíme o poškození zraku, které je příčinnou omezení společenského 

uplatnění. Dle intenzity poškození jsou dalšími skupinami lehko 

slabozrakost a těžká slabozrakost. O praktické nevidomosti můžeme 

mluvit tehdy, kdy zrak je sice zachován, ale úroveň vidění již nestačí na 

běžné samostatné fungování jedince. Často bývá používán i termín zbytky 

zraku, pod který jsou zahrnuti lidé, jejichž vidění je na rozhraní těžké 

slabozrakosti a praktické nevidomosti. Nevidomost je již takovým stupněm 

poškození zraku, že například předmět, který by člověk zdravým okem 

viděl na vzdálenost 60 metrů, rozpozná člověk nevidomý až z metrové 

vzdálenosti. Za termínem zachovaný světlocit, se skrývá takové poškození 

zraku, kdy člověk sice nerozpoznává předměty, ale dokáže vnímat zdroje 

světla nebo rozlišit světlo a tmu. Úplná slepota je pak stavem, kdy není 

zachováno ani vnímání světla. 

Další důležité členění vychází z příčiny poškození zraku. Rozlišujeme tedy 

vady vrozené a získané. Z hlediska časového pak dělíme poškození zraku 

na krátkodobé (akutní formy ), dlouhodobé (chronické a trvalé poškození 

zraku) a opakující se. 

Zrakových poškození je velké množství. Jedním z nich je například šedý 

zákal, neboli katarakta, který je v současné době chirurgicky velmi dobře 

léčitelný, přesto je příčinou slepoty u více než poloviny nevidomých na 

světě. 

Dle informací Světové zdravotnické organizace (WHO) žije na světě cca 

180 milionu osob se zrakovým postižením, z čehož je 45 milionů 

nevidomých. V České republice se počet osob s těžkým zrakovým 

postižením odhaduje na 60 – 100 tisíc osob, z nichž je 7 – 12 tisíc 

nevidomých. 
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1.1.2. Přístup k lidem se zrakovým postižením  

 

Přístup k lidem s poškozením zraku (v historii byl běžně používán termín 

slepec), byl v dějinách rozličný. Například zákony platné ve Spartě i 

v Athénách „nařizovali odstraňování nevidomých, slabých a zmrzačených 

novorozenců.“(Krchňák, 1996). Osoby, které zrakový či jiný handicap 

získaly až během života, pak v Athénách mohly od státu dostávat 

příspěvek, který však umožňoval jen tu nejnutnější obživu. 

Oproti tomu ve starověkém Egyptě bylo odstranění neduživých dětí 

trestáno. Obdobný přístup k nemocným dětem měli i Židé. Ale k dospělým 

osobám již nepřistupovali s žádnými okolky: „Slepota byla považována za 

vážný nedostatek, který nedovoloval člověku, aby vykonával kněžský 

úřad.“ A například „oslepnutí manžela mohlo být důvodem pro rozvod 

manželství.“(Krchňák,1996) 

Ve středověku se již objevily první náznaky péče o nevidomé, jejíž 

prioritou však byla ochrana před smrtí hladem, nikoli začlenění 

nevidomých do společnosti. Bylo však již zakázáno usmrcování 

nemocných dětí, tedy i těch s poškozením zraku. 

Péče o znevýhodněné občany se ve středověku soustředila do rukou 

katolické církve. Již v 7. století v Jeruzalémě fungoval Tyflodochium, jež 

bylo zaměřeno výhradně na péči o nevidomé.  

Další variantou péče byla tzv. „slepecká bratrstva“, která fungovala na 

principu svépomoci (například „Kongregace tří set“ v Paříži). 

(Těchto několik příkladů je jen malým vzorkem k dokreslení přístupu a 

péče o osoby s poškozením zraku.) 

Systematická péče o osoby s poškozením zraku v Českých zemích se 

rozvíjela od 19. století, kdy byla organizována především v občanských 

sdruženích a spolcích. Roku 1888 vznikla Útulna císaře Františka Josefa, 

která se stala základem pro azyl nesoucí název Francisco Josephinum 

(dnešní domov pro osoby se zrakovým postižením Palata). Ústav byl 
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založen se záměrem poskytovat ubytování pro „dospělé nevidomé, 

neschopné vzdělávání a obživy.“  Dalším organizací věnující se lidem 

s zrakovým postižením byl „Spolek pro podporu slepých na Moravě a ve 

Slezsku, jehož vznik se datuje rokem 1898. 

Na výchovu a vzdělávání se lidí se zrakovým postižením se zaměřovali 

výchovně vzdělávací ústavy: Hradčanský, Klárův a Zemský vzdělávací 

ústav Brně. Péče však nebyla zaměřena na výuku k osamostatnění a 

zapojení do pracovního procesu. Úpravu této situace si jak jeden z cílů dal 

„Podpůrný spolek samostatných slepců pro české země“. Na počátku 20. 

století pak byly založeny například: „Zemský spolek pro výchovu a 

zaopatřování slepců v Praze“ či „Seywalterova útulna slepých dívek 

v Praze“. V roce 1917 zahájila činnost knihovna pro nevidomé a začal 

vycházet časopis Zora, který byl tištěn v Brailleově písmu. Padesátá léta 

byla ve znamení jednotné péče o lidi s postižením pod správou Ústřední 

jednoty invalidů. Ta fungovala až do roku 1990. Vývoj péče 

v devadesátých letech pak byl ovlivněn vznikem řady neziskových a 

občanských sdružení, které se snažili zlepšit služby pro zrakově 

handicapované.  

 

 

1.2. Vztah člověka a psa 

 

Jak uvádí Lorenz: „Všechna ostatní zvířata se stala domácími zvířaty 

takříkajíc oklikou, tak, že nejprve byla držena ve skutečném zajetí. Pes do 

vztahu s člověkem vstoupil dobrovolně. “(Lorenz, 1998) Pes je symbolem 

stálosti, věrnosti a bezpečí. 

Vztah se psem dává člověku prostor pro uspokojení citových potřeb. A to 

například tím, že „zvířata dokáží zmírnit zvláště pocity osamělosti a 

společenské izolace.“ (Poduscha, 1999). Psi nám projevují náklonnost, ale 

zároveň potřebují naši péči. 
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1.2.1. Pes 

 

Pes je savec, velmi blízce příbuzný s vlkem, z kterého se, podle zoologů, 

vyvinul. Patří do čeledi psovitých (Canidae). K úspěchu psa jako 

živočišného druhu velmi významně přispěla jeho schopnost fungování ve 

smečce, tedy v sociálním vztahu s dalšími psi. Této vlastnosti pes vděčí za 

svůj další úspěch, kterým je začlenění do lidské společnosti.  

 

 

1.2.2. Historie soužití člověka a psa 

 

Pes domácí (canis lupus familiaris) patří k nejvýznamnějším a nejstarším 

domácím zvířatům. Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že psi žili 

s člověkem vždy. Psi však byli původně divoká zvířata, která se vyvinula 

z vlků a odhaduje se, že s člověkem žijí již více než 30 tisíc let.  

 

 Pravěk  

 

Nejprve psi žili jen blízkosti lidských obydlí, kde nacházeli zbytky potravy. 

Postupně se však k člověku připojili a stali se aktivními pomocníky při lovu. 

Konrad Lorenz soudí, že pes se do středu lidského společenství dostal 

díky dětem, které si hrály se štěňaty. Když pak ze štěňat vyrostli dospělí 

psi, zůstali již součástí lidské smečky. Psi se tak stali členy lidských 

loveckých táborů a zároveň jejich ochránci před nepřáteli. 

Vladimír Zicháček k počátkům soužití člověka se psem uvádí, že: 

„významnou roli při tom sehrálo snadné včleňování štěňat do lidských 

skupin v roli podřízeného příslušníka smečky.“ (Zicháček, 1997) 

Pes však patrně měl i roli společníka. Již z období před 12 tisíci lety totiž 

díky archeologickým nálezům existují důkazy, že pes byl důležitým 
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spojencem a přítelem člověka. Hrob, který byl objeven na území Izraele 

ukrýval kosterní pozůstatky člověka pohřbeného společně se psem. 

Pozice kostí zřetelně ukázala, že pes byl pohřben v objetí s člověkem. 

Z toho můžeme usuzovat „na sílu vazby, která mezi nimi existovala za 

života.“ (Galajdová, 1999) 

Vztah ke psům však nebyl jen pozitivní. Psi byli nahlíženi jako špinaví 

tvorové živící se odpadky. Často také sloužili jako oběť bohům. 

Některé evropské kultury psa v přílišné úctě nechovali. Byl považován za 

běžné užitkové zvíře. Oproti tomu v Číně, byl pes symbolem štěstí a 

dobrého osudu, a měl tak úctu zajištěnu. 

 

 Starověk  

 

Hrobky v Thébách nám přinášejí svědectví prostřednictvím kreseb, které 

zobrazují psi v situacích soužití s člověkem přímo v jeho domácnosti. 

Pro Egypťany symbolizoval pes strážce podsvětí a bylo k němu 

přistupováno s velkou úctou. Například bůh Anubis byl zobrazován s psí 

hlavou. Po smrti byli psi, stejně jako lidé nabalzamování a pohřbení na 

vyhrazených pohřebištích. Za týrání psa hrozil tělesný trest a za jeho zabití 

mohl být uložen i trest smrti. 

V Summerské říši byl pes ceněn hlavně pro svou schopnost hlídat a lovit, 

ale zároveň byl i společníkem dětí. V rámci Chammurabiho zákoníku bylo 

trestem za nesprávné zacházení se psem veřejné bičování provinilce. 

Psi byli oblíbení i u jihoamerických Inků. Pes pro ně představoval 

průvodce duše svého zemřelého pána na cestě záhrobím. Z tohoto 

důvodu však byl pes po smrti jeho pána zabit. 

Své výsadní postavení měl pes i u obyvatel Indie či Aljašky. Psi měli různé 

funkce, ale vždy byli významnými členy lidského společenství. Některé 

kultury, jako například izraelská, však psa měli za zvíře nečisté. 
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 Středověk 

 

V raném středověku byl pes běžnou součástí života šlechty i rolníků. 

S postupným zvyšováním vlivu katolicismu, který se snažil odstranit 

všechny pohanské zvyky, mezi kterými bylo vnímáno i blízké soužití se 

psi, se měnil i vztah ke psům. Lidé tak psa vlastnit mohli, ale jen jako zvíře 

užitkové. Pes, který byl shledán jako „bez užitku“ mohl být dokonce 

příčinou obvinění jeho majitele z čarodějnictví. I tak ale pes neměl jen 

negativní charakteristiky. Například bílý pes byl brán jako symbol věrnosti. 

Pes se ve středověku stal především výsadou šlechty. Sedláci mohli psa 

mít jako pomocníka v hospodářství Psům však byla často useknuta přední 

noha, aby nemohli honit zvěř.  

 

 Novověk 

 

Novověk je obdobím opětovného rozmachu chovu psů jako domácích 

zvířat. Rozvoj zažívá především šlechtění nových ras, které se stává 

oblíbenou činností. Počátkem 20. století se psi stali i součástí armád či 

policejních složek. Dovednosti psů postupně nacházeli uplatnění i 

v oblastech sociální péče. 

Pozice psa však není na světě stejná. Například v muslimských zemích je 

pes považován za nečistého a na Dálném východě lidé psa berou jako 

běžný zdroj potravy. 
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2. Psi v roli pomocníků 

 

Stejně jako každý člověk má talent na něco jiného, je i každý pes dobrý 

v určité oblasti. Některý pes má vyvinutější čich, jiný zase rád a ochotně 

přináší předměty. I pole pro využití psích dovedností je velmi široké. 

 

2.1. Kde a komu psi pomáhají 

 

Rozličných dovedností psů bylo využíváno už například  v Egyptě či 

Babylonii, kde si cenili jejich schopnosti hlídat a bojovat. Ve středověku 

byli psi přímými účastníky válečných tažení. Zde se již rozlišovali konkrétní 

schopnosti psů – někteří měli za úkol nosit zprávy, jiní například 

vyhledávali miny. Od vojenských psů pak již není daleko k psům 

policejním, kde psi našli také velmi široké uplatnění a dodnes jsou 

důležitou součástí policejních složek. 

Psi jsou však velmi zdatní i v rámci sociálních služeb. Vodicí psi pro 

nevidomé patří patrně k nejznámější skupině psích pomocníků. Existuje 

však řada dalších možností pro jejich uplatnění.  

 

 

2.1.1. Vodící psi pro nevidomé 

 

Výcvik psů jako průvodců pro nevidomé je zaměřen na bezpečné 

doprovázení nevidomého v prostoru. (Více o vodicích psech v kapitole 

2.2.) 
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2.1.2. Asistenční psi pro tělesně postižné 

 

Tito psi jsou cvičení pro osoby s poškozením pohybového aparátu. Výcvik 

tohoto druhu započal v 70. letech 20. století v USA. V České republice se 

výcviku těchto psů od roku 2001 věnuje sdružení Pomocné tlapky. 

Dovednosti asistenčních psů jsou velmi široké. Umějí rozsvěcet i zhasínat 

světlo, pomohou při sundávání ponožek či rozepínání zipů, otevřou i 

zavřou dveře a samozřejmostí je přinášení nejrůznějších předmětů.  

 

2.1.3. Balanční psi  

 

Balanční pes je označení pro psa, který je vycvičen k pomoci lidem se 

ztíženým držením rovnováhy.  

 

2.1.4. Signální psi 

 

Signální psi jsou cvičeni pro osoby s různými druhy postižení. Nejčastěji 

jsou pomocníky osobám se sluchovým postižením a jejich hlavním úkolem 

je upozorňovat na zvukové podněty. Základními dovednostmi tak je 

upozornit například na zvonění u dveří, zvonění budíku či kuchyňských 

spotřebičů dále i hlásiče alarmu či pláč dítěte  

Signální psi jsou dále cvičeni i pro osoby, které trpí záchvatovitým 

onemocněním. Úkolem psa je v tomto případě hlavně přivolání pomoci, 

ale někteří psi jsou schopni i rozpoznat blížící se záchvat a s předstihem 

na něj upozornit Velmi šikovní jsou psi v případě epileptických záchvatů. 

Jak uvádí profesor Christian Elger, „Z analýzy epileptických záchvatů 

můžeme dospět k závěru, že první fázi záchvatu provázejí jevy, které je 

vnímavá bytost, jakou pes nesporně je, schopna vycítit. (Elger, 2006) 
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Takový signální pes musí být vycvičen vždy pro konkrétního člověka, aby 

se naučil rozpoznávat konkrétní příznaky blížícího se záchvatu.  

Signální psi jsou využívání i pro alergiky, kdy je jejich úkolem identifikace 

pachů, které by jejich majiteli přivodily záchvat. Toho se využívá i 

v případě osob, které mají poškozený čich. Pes tak svého majitele může 

upozornit například na únik plynu či zápach kouře. 

 

2.1.5. Vodící psi pro osoby s výpadky paměti 

 

Takový pes je naučen dokonalé orientaci v okolí bydliště do té míry, aby 

byl schopen svého majitele dovést domů v případě, že ten toho sám 

nebude schopen.  

 

2.1.6. Psi poskytující emocionální podporu  

 

Pes zaměřený na tuto sféru pomoci je především zdrojem pocitu bezpečí 

a podpory pro svého majitele, který se z důvodu psychické poruchy 

například bojí chodit sám ven, pohybovat se v neznámém i známém 

prostředí nebo se špatně orientuje.  

 

2.1.7. Psi v kontaktu se starými lidmi 

 

Zvířata jsou zdrojem lásky a přátelství, zároveň však potřebují i naši péči. 

Tento prvek je velmi důležitý zvláště ve vztahu ke starým lidem, kteří tak 

opět získávají možnost o někoho pečovat a spolu s ním i důležitý pocit 

zodpovědnosti a potřebnosti. Vztah se zvířetem může nahradit i chybějící 

mezilidské vztahy, zároveň jejich vznik může podporovat, neboť 

přítomnost například psa je velmi často dobrým důvodem k hovoru. 
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2.1.8. Psi canisterapeuti 

 

Canisterapie je aktivita se psi využívající pozitivního působení psa na 

zdraví člověka. Zaměřuje se především na oblast zlepšení psychických, 

sociálně integračních problémů i na působení na fyzické zdraví člověka. 

Cíle tak jsou velmi různorodé. Od rozvoje komunikačních dovedností, přes 

zlepšení vnímání k rozvoji jemné motoriky 

 

 

2.2. Výcvik vodicího psa 

 

Každý pes, má-li žít v bezproblémovém soužití s člověkem i dalšími 

zvířaty, potřebuje alespoň výcvik základní poslušnosti. Výcvik je důležitým 

prvkem bezpečného soužití se psem, a to nejen z hlediska vlastního 

spolužití, ale také z důvodu bezpečnosti psa při volném pohybu. 

Speciální výcvik psů „pomocníků“ je dlouhodobý a systematický trénink 

psích dovedností k užitku člověka. Vztah člověka a psa se tak obohacuje 

o prvek pomáhání.  

 

 

2.2.1. Historie výcviku vodicích psů ve světě 

 

První zmínky o cvičení psů pro osoby s poškozením zraku pocházejí z 18. 

století. V roce 1780 se na systematický výcviku psů zaměřili v ‘Les 

Quinze-Vingts’ pařížské nemocnici pro nevidomé. 

Jedním z prvních cvičitelů vodicích psů byl nevidomý Joseph Reisinger z 

Vídně. Díky svému psímu společníkovi se ulicemi pohyboval s takovou 

jistotou, že si kolemjdoucí často ani nevšimli, že je nevidomý. 
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Johann Wilhelm Klein, zakladatel Institutu pro vzdělávání nevidomých ve 

Vídni, vytvořil v roce 1819 koncept ohledně využití vodicích psů pro pomoc 

nevidomým. Dalším mužem v mozaice počátků výcviku psích průvodců je 

Švýcar Jakob Birrer, který v roce 1847 popsal své zkušenosti s výcvikem 

svého vodicího psa. 

Ke značnému rozšíření výcviku psů pro účely vodění nevidomých, došlo 

po první světové válce, kdy se z bojů vracely tisíce vojáků s poškozením 

zraku. Autorem myšlenky vycvičení původně vojenských psů pro tyto 

vojáky, byl německý lékař Gerhard Stalling. V srpnu roku 1916 otevřel 

první školu pro výcvik vodicích psů v Oldenburgu. V brzké době pak byly 

zřízeny další výcvikové školy po celém Německu. Během prvního roku se 

podařilo vycvičit okolo 600 psích průvodců. Tito psi však nebyli předávání 

jen bývalým vojákům, ale zároveň nevidomým v celé Evropě a Severní 

Americe. 

Ve 20. letech 20. století bylo další výcvikové centrum založeno ve městě 

Potsdam. Během osmnáctiletého fungování zde vycvičili více než 2.500 

psů. 

Principy a metody výcviku zaujaly Američanku Dorthy Harrison Eustis, 

která se původně věnovala výcviku psů pro armádu a policii ve Švýcarsku. 

Zaměřila se tedy na studium metod výcviku a o svých zážitcích napsala 

článek do amerického tisku. Tento článek zaujal mnohé čtenáře a 

v podstatě tak položil první základy výcviku psů pro nevidomé v USA.  

Dorothy Eustis v založila školy pro výcvik vodicích psů ve Švýcarsku i USA 

pod názvem „L’Oeil qui Voit“ neboli „Seeing eye“ („Vidící oko“), které se 

staly prvními výcvikovými školami s uceleným systémem výcviku vodicích 

psů.  

Ve Velké Británii se o výcviku psů zajímaly například Muriel Crooke a 

Rosamund Bond. Tyto ženy se ve spolupráci s Dorothy Eustis zasloužily o 

vznik Asociace vodicích psů pro nevidomé, která byla založena v roce 

1934. Postupně pak byly zakládány výcvikové školy po celém světě.  
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„Zájem o čtyřnohé pomocníky se stále zvyšoval a začal pronikat i do 

dalších zemí. Po celém světě vznikala výcviková střediska. V současné 

době jsou centra výcviku například v těchto zemích: Austrálie, Belgie, ČR, 

Chorvatsko, Francie, Finsko, Itálie, Irsko, Izrael, Japonsko, Jihoafrická 

republika, Kanada, Korea, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, 

Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, USA, VeIká Británie.“ (Jasenovcová) 

V roce 1989 pak byla založena Mezinárodní federace vodicích psů (The 

International Guide Dog Federation), která má v současné době sdružuje 

84 členů po celém světě.  

 

 

2.2.2. Z historie výcviku vodicích psů v České republice 

 

První záznamy o výcviku psů pro nevidomé na území tehdejšího 

Československa pocházejí z let 1922 - 1924. Výcviku se tehdy věnoval 

především Josef Podhorský. 

Jeho následovníky se v šedesátých let stali Miroslav Fišer, Josef Dvořák či 

Jan Skuhrovský. Výcvik však probíhal izolován od rozvíjejících se 

zahraničních organizací. Komplikací pro mezinárodní spolupráci však byla 

tehdejší politická situace. 

Důležitým krokem pro cvičení vodicích psů bylo založení výcvikového 

centra, na jehož vzniku se podílel Ústřední výbor svazu invalidů a Spolana 

Neratovice. Výcvik zde však byl ukončen už po čtyřech letech. 

Organizace, která by se věnovala systematickému výcviku vodicích psů 

tedy v Československu dlouho neexistovala. Další naděje svitla v roce 

1978, kdy byl zahájen výcvik vodicích psů pod výrobním podnikem Meta 

Praha. V 80. letech zažila rozvoj i spolupráce se zahraničními výcvikovými 

středisky v Dánsku, Velké Británii či NDR. Přesto však situace stále nebyla 

ideální. „Při ÚV Svazu invalidů pracovala komise, která schvalovala 

žádosti o vodicí psy, jež musely být opatřeny mnoha doporučeními a 
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razítky. Nevidomý čekal na přidělení psa někdy i tři roky. Vedoucí výcviku 

byli vázáni neodbornými direktivami vedení podniku a při svém úsilí často 

naráželi na byrokratický systém Mety.“ (Jasenovcová) 

Od roku 1985 funguje Klub držitelů vodicích psů, jež se věnuje především 

hájení zájmů a potřeb nevidomých a slabozrakých majitelů vodicích psů. 

1. října roku 1991, byla v rámci nově vzniklé České unie nevidomých a 

slabozrakých založena i sekce pro výcvik vodicích psů, která se nejprve 

v roce 1994 stala přidruženým členem Mezinárodní federace vodicích psů 

(International Guide Dog Federation) a v roce 1997 pak byla, již jako 

Středisko výcviku vodicích psů, přijata za řádného člena. Od roku 2006 je 

jejím členem i Škola pro výcviku vodicích psů pro nevidomé. 

 

 

2.2.3. Průběh výcviku psa 

 

Prvním krokem výcviku je výběr vhodných štěňat. Štěňata jsou prověřena 

po stránce psychické i fyzické. Testuje se jejich chování ve skupině 

ostatních štěňat. Důležité je, aby štěně nebylo bojácné či lekavé, ale ani 

příliš dominantní či agresivní. Vodicí pes by měl být klidný a přátelský, 

nebát se hluku, jiných psů ani žádných překážek. 

Vybraná štěňata jsou pak svěřena do péče předvychovatelů, u kterých žijí 

skoro jeden rok. Předvychovatelem se může stát i budoucí majitel psa (ve 

spolupráci s rodinou). U výcviku vodicích psů jde o jev spíše výjimečný, 

ale například u psů asistenčních je tento způsob předvýchovy využíván 

častěji. 

Psi jsou cvičeni ve věku od cca 12 měsíců. Důvodem je nejen dozrání psa, 

ale také možnost odhalení nemocí kloubů či nevhodných povahových rysů 

psa ještě před zahájením výcviku samotného. 
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Po předání psa z předvýchovy následuje šest až osm měsíců trvající 

intenzivní výcvik. I v této fázi výcviku může dojít k vyřazení psa, nejde 

však o příliš častý jev. 

Vycvičený pes musí absolvovat závěrečnou zkoušku naučených 

dovedností, a pak již může být předán do „užívání“.  

 

2.2.3.1. Předvýchova štěněte 

 

Předvýchova je vlastně odchov štěněte v rodině dobrovolníka, který se 

přibližně jeden rok o psa stará ve svém bydlišti. Dobrovolníkem se může 

stát člověk i bez zkušeností s výchovou psa. Velmi častým jevem je, že se 

člověk stane dobrovolným předvychovatelem jednou a po druhé již nemá 

tolik odvahy vzít si na starost štěně, které musí po jednom roce soužití 

odevzdat. Existují však i výjimky. Například ve Středisku výcviku vodicích 

psů spolupracují s předvychovatelem, který do výcviku předal již 9 psů.  

S předvýchovou štěněte mám osobní zkušenost. V průběhu studia jsem 

se zúčastnila Dne otevřených dveří ve Středisku výcviku vodicích psů. 

Možnost stát se dobrovolnou předvychovatelkou štěněte mě zaujala. Po 

skoro měsíc trvajícím promýšlení, zda ano či ne, případně kdy, jsem se 

rozhodla, že se do předvýchovy zapojím. Ve Středisku mi byly sděleny 

všechny podmínky a pravidla. Následně jsem  v srpnu roku 2005 do péče 

převzala dvouměsíční štěně flat coated retrievera. Objektivně musím 

přiznat, že předvýchova byla náročnější, než jsem si ji představovala. A to 

jak časově, tak i fyzicky. A konečné odevzdání štěněte je, i když po celou 

dobu předvýchovy víte, že psa za rok odevzdáte, velmi náročným 

obdobím. 

S předvychovatelem je sepsána smlouva o odchovu štěněte. Štěně je po 

celou dobu předvýchovy majetkem výcvikového střediska a 

předvychovateli je pouze svěřeno do péče. Předvychovatel od 

výcvikového střediska dostává měsíční příspěvek, z kterého hradí 
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základní veterinární péči a základní výbavu pro psa (v roce 2005 

příspěvek činil 1.000,- Kč). Dále také od výcvikového střediska dostává 

pravidelně krmivo. 

Předvychovatel se smlouvou zavazuje, že bude o štěně řádně pečovat, 

chodit s ním na pravidelné kontroly k lékaři, vést jej k hygieně, navykat jej 

na městský ruch atd. Předvychovatel je také povinen navštěvovat 

pravidelná setkání štěňat, na kterých probíhá kontrola již naučených 

dovedností psích svěřenců. Zároveň má pečovatel při jakýchkoli 

problémech možnost konzultace se cvičiteli. Při zjištění vážných 

nedostatků v péči o štěně, může být štěně předvychovateli kdykoli 

odebráno. 

Většina výcvikových škol funguje na velmi obdobném principu. Rozdíly se 

pak objevují v rámci péče o psa ve výcviku samotném. 

 

2.2.3.2. Výcvik psa 

 

Standardně je pes po zahájení výcviku ubytován ve výcvikovém středisku. 

Tímto způsobem se psy pracují např. ve Středisku výcviku vodicích psů. 

Jinou postupem je výcvik „ambulantní“ formou. To znamená, že pes 

nadále zůstává v rodině svého předvychovatele a na výcvik „dochází“, 

jako to funguje například ve Škole pro výcvik vodicích psů. Nebo bydlí 

přímo v bytě svého cvičitele (sdružení Pomocné tlapky).  

Pes se ve výcviku učí speciálním povelům. Měl by jich zvládat zhruba 

padesát. Mezi základní dovednosti, které si pes osvojuje v průběhu 

výcviku patří například vyhledání dveří, schodů, telefonní budky či 

poštovní schránky . Pes se učí zvládat na povel odbočit vpravo či vlevo, 

vyrazit vpřed a zastavit. Trénuje také povel „vyveď“, který je pro psa 

znamením k samostatnému rozhodnutí a vyřešení dané situace. Pes se 

učí zastavením označit překážky, konec i začátek chodníku. Důležitou 
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dovedností, která se během výcviku trénuje, je podávání různých 

předmětů od mobilního telefonu až po drobné mince.  

 

2.2.3.3. Předání psa 

 

Aby se vycvičený pes stal řádným vodicím psem, musí složit „závěrečné 

zkoušky“. Jde vlastně o přezkoušení naučených dovedností psa v terénu, 

pod dohledem vedoucího výcviku, dalších cvičitelů případně i zástupce 

úřadu, který psa člověku se zrakovým postižením financuje. Zájemce o 

vodicího psa si toho „svého“ totiž většinou vybírá ještě před složením 

těchto zkoušek. Předávání psa pak probíhá ve dvou fázích. Nejprve člověk 

ubytován ve výcvikovém středisku a učí se principům chůze s vodicím 

psem a zkoušení konkrétních povelů. Po zvládnutí prvních společných 

„kroků“ se již oba přesunou do místa bydliště, kde pod dohledem cvičitele 

zkoušejí nejrůznější trasy, kterými budou v budoucnu procházet. 

Spolupráce cvičitele s majitelem vodicího psa tím však nekončí. V případě 

dotazů a jakýchkoli problémů je nabídnuta možnost, se na cvičitele znovu 

obrátit.  

 

2.2.4. Chůze s vodicím psem 

 

Chůze s vodicím psem je pro člověka se zrakovým postižením jistějším 

způsobem pohybu, než jen s bílou holí. Přesto i když člověk při chůzi 

spoléhá na svého vodicího psa, neměl by bílou hůl odkládat. Ta je totiž 

nezbytná pro případné oťukání, a tím rozpoznání konkrétní překážky, 

kterou pes označil. Pes je tedy veden u levé nohy, v pravé ruce se 

doporučuje držet bílou hůl. 

Vodicí pes při své „práci“ nosí speciální postroj, který je vybaven 

držadlem. Zároveň je však veden i na vodítku.  
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Pes je vycvičen tak, že dokáže odhalit i tzv. vysoké překážky. Tedy 

překážky, které by jemu samotnému v cestě nestály. Některý pes 

překážky označí a čeká, jak si s nimi jeho pán poradí. Po různě dlouhé 

době soužití však pes často začne situace řešit sám. Jak mi sdělila jedna 

z respondentek rozhovorů, nevidomý pak ani nemusí poznat, že nějakou 

překážku minul. 

Pes vždy zastaví na kraji chodníku a vyčkává povelu svého pána. 

Odpovědnost jak se rozhodne, je totiž vždy na člověku. „Pes totiž 

například nikdy nemůže odhadnou rychlost blížícího se automobilu.“ 

(Jesenský, 2002) 

 

2.3. Postup k získání vodicího psa 

 

Základním kriteriem pro možnost získání vodicího psa je stupeň 

zrakového postižení. Žádat o psa tak může člověk prakticky nevidomý či 

zcela nevidomý. Na počátku je tedy nutné potvrzení lékaře o stupni 

postižení zraku žadatele.  

Dalším krokem je pak výběr výcvikového střediska, jeho kontaktování a 

seznámení se možnostmi a důležitými okolnostmi soužití se psem, které 

s sebou nese i určité nároky ze strany žadatele. Žádost o příspěvek na 

pořízení vodicího psa (zvláštní kompenzační pomůcky) se s přiloženým 

zdravotním potvrzením a potvrzením o výši příjmu, podává na příslušný 

obecní úřad, který rozhodne o výši příspěvku. V případě nesouhlasu 

s jeho výší je možno proti tomuto rozhodnutí podat odvolání. 

 

2.4. Legislativa a vodicí psi 

 

Je obecným předpokladem, že z hlediska zákonů České republiky, je pes 

(či jiné zvíře) brán jako věc, přímo se však tato definice v právním řádu 
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nenachází. Definici „zvířete jako věci tak nenalezneme ani v občanském 

zákoníku (zák č. 40/1964 Sb.), přestože právě podle něj se zvíře drží, 

užívá a nakládá se s ním.“ (Dousek, 2002) 

Zvíře, jako živý tvor je definováno v zákoně č. 246/1992 Sb.na ochranu 

zvířat proti týrání a v zákoně č. 166/1999 Sb. o veterinární péči, kde je pes 

zahrnut pod pojmem „zvíře“, v konkrétních bodech je pak uveden přímo 

pojem „pes“. 

Legislativa ohledně vodicích psů není v České republice upravena zcela 

uspokojivě. Definice vodicího psa není upravena v žádném zákoně.  

Nejvíce informací k tématice vodicích psů najdeme komentáři č. 4/2001 

vydaném Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, odborem 

sociální politiky, a jež se zabývá úhradou výdajů spojených s výcvikem a 

odevzdáním vodícího psa a příspěvkem úplně nebo prakticky nevidomým 

občanům. Jejími autory jsou Mgr. Dana Hacaperková a PaedDr. Petr 

Niederle (2001). Komentář slouží jako podklad pro postup úřadů v rámci 

přidělování příspěvků na pořízení vodicího psa.  

Příspěvek na úhradu výdajů spojených s výcvikem a odevzdání vodicího 

psa (dále jen „výdaje“) vychází z vyhlášky č. 182/1991 Sb. § 33 bodu 9, 

kde se praví, že „Občanům úplně nebo prakticky nevidomým, lze hradit 

výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa až do výše 

obvyklých nákladů. (Vyhláška č. 182/1991 Sb.) Příspěvek je fakultativní, 

tedy nenárokovou, jednorázovou dávkou sociální péče. Tato dávka může 

„výdaje“ hradit  až do výše tzv. obvyklých nákladů. Obvyklými náklady se 

rozumí výdaje zahrnující celkové náklady spojené s výcvikem vodicího 

psa, do níž je započtena i pořizovací cena štěněte. V současné době se 

výše obvyklých nákladů pohybuje v rozmezí 170 až 210 tisíc Kč. Tento 

rozsah zohledňuje různou výši pořizovací ceny štěňat, délku výcviku i 

provozní náklady cvičitelů.  

Žadatel o příspěvek se zavazuje, že příspěvek či jeho poměrnou část vrátí 

v případě, že vodicí pes přestane „být přestane být před uplynutím pěti let 

ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím, nebo když do šesti měsíců 
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ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky 

(vodicího psa)“ (komentář č.4/2001) 

Takovým dokladem je nejlépe faktura, ve které jsou rozepsány konkrétní 

položky, například i cena štěněte. Navrácení příspěvku by však mohlo být 

například při úhynu psa nepřiměřeně tvrdé, a tak komentář doporučuje 

v takovém případě požádat ministra práce a sociálních věcí o odstranění 

této tvrdosti.  

Oprávněnou osobou, která o poskytnutí příspěvku může žádat je občan 

úplně nevidomý či prakticky nevidomý. 

Jedná se o držitele mimořádných výhod III. stupně z důvodu zrakového 

postižení. Žadatel však musí být způsobilý užívat psa k účelu, ke kterému 

byl vycvičen a zajistit mu všestrannou a potřebnou péči, což má 

poskytovatel příspěvku právo zjišťovat nejčastěji ve spolupráci 

s cvičitelem, který psa předává. Pes je totiž z pohledu vyhlášky 182/1991 

Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (MPSV ČR) 

zvláštní pomůckou, zároveň je však živým tvorem a zacházení s ním se 

tak musí řídit i etikou. V případě pochybností, že se žadatel dokáže o psa 

postarat, pak komentář doporučuje nepřiznání tohoto příspěvku. 

Komentář hovoří i o konkrétních plemenech psů, která jsou pro výcvik 

vhodná. Podobu zkoušek, které pes po absolvování komplexního výcviku 

musí složit, necharakterizuje, pouze doporučuje, aby se takové zkoušky 

účastnil i pracovník úřadu, který o přiznání příspěvku rozhoduje. 

V základních bodech pak komentář shrnuje, jaké dovednosti byl měl pes 

zejména zvládat. 

Subjekty výcviku, tedy cvičiteli vodicích psů mohou být majitelé 

živnostenského oprávnění k výchově a výcviku vodicích psů nebo členské 

subjekty Mezinárodní federace vodicích psů. 

Dalším příspěvkem, který komentář upravuje je příspěvek, jehož účelem je 

kompenzace nákladů vznikajících majitelům vodicího psa v souvislosti 

s nákupem krmiva pro tohoto psa. Tento příspěvek je fakultativní, opakují 
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se dávkou sociální péče. Oprávněným žadatelem je vlastník vodicího psa. 

Příspěvek se může být poskytnut v obligatorní výši 800 Kč měsíčně.  

 

Na vodicí psi je dále myšleno ve vyhlášce č. 175/2000 Sb., která upravuje 

přepravní řád pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu . V § 23 se 

věnuje přepravě živých zvířat. V bodě 5 se píše „Vodicího psa 

doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa nelze 

z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.“ (Zákon č. 175/2000 Sb.) 

 

Z vyhlášky 182/1991 Sb. MPSV dále ve vztahu k vodicímu psovi vyplývají 

výhody pro držitele mimořádných výhod III. stupně. §46 písmeno c) říká, 

že úplně nebo prakticky nevidomá osoba má nárok na bezplatnou 

přepravu vodicího psa, ovšem za předpokladu, že ji nedoprovází jiný 

průvodce.  

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 347/2002 Sb., o hygienických 

požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle 

sortimentu prodávaných potravin, která v § 10 povolovala vstup vodícího 

psa doprovázejícího nevidomou osobu a asistenčního psa 

doprovázejícího osobu s těžkým zdravotním postižením do prodejního 

prostoru, byla zrušena vyhláškou č 127/2006 Sb.ze dne 30. března 2006. 

 

I vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací 

služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných, jež v § 49 písmeni h) zaručovala umožnění 

vstupu do konzumační části provozovny vodicím psům doprovázející 

nevidomou osobu a psům speciálně vycvičený pro doprovod osoby s 

těžkým zdravotním postižením, byla změněna vyhláškou č. 602/2006 Sb., 

a toto ustanovení v písmeni h) bylo zrušeno.  
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V současné době tedy vyhláška obsahuje úpravu vztahující se k vodícím 

psům pouze v § 51 odst. 1 písm. e). Toto ustanovení se však vztahuje 

pouze na výrobu kosmetických prostředků, na holičství, kadeřnictví, 

pedikúru, manikúru, na kosmetické služby, masérské služby a dále platí 

pro provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a pro 

živnosti, při které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například 

solária, myostimulátory). Konkrétně vyhláška v platném znění říká 

"zamezení vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí provozovny s 

výjimkou vodicího psa nevidomé osoby a psa speciálně vycvičeného pro 

doprovod osoby s těžkým zdravotním postižením" 

Vodicí pes je také osvobozen od poplatku ze psů a to na základě zákona 

č. 229/2003 Sb. 
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3. Vodicího psa ano či ne? 

 

3.1. Co je potřeba zvážit 

 

Pořízení vodicího psa je zásadní rozhodnutí, které si žádá důkladné 

zvážení všech souvislostí, které ze soužití se psem plynou. 

Vodicí pes není spasitel ani nenahradí poškozený zrak. Jeho role 

nespočívá jen v usnadnění pohybu v prostoru, ale dotýká se i roviny 

vztahové. Je nutno mít na paměti, že pes není „stroj“, který pracuje jen 

když je to vyžadováno. Neoddělitelným prvkem soužití se psem je totiž i 

vzájemný vztah. I pes má své potřeby, které nutno respektovat. A zdaleka 

nejde jen o fyziologické potřeby.  

„Člověk je pro psa ústřední postavou v jeho životě, proto chce být pes 

vždy a při všem s ním.“(Kawich, 1996) Pes není bílá hůl, kterou lze odložit 

do kouta a nechat ji bez povšimnutí, dokud ji člověk znovu nepotřebuje. 

Vztah psa k člověku je velmi těsný. Psovi je proto potřeba se věnovat, aby 

se cítil, že je součástí „smečky“. Jedině tak bude dobrým a spolehlivým 

pomocníkem. 

Je proto velmi důležité, aby člověk důkladně zhodnotil své možnosti, zda 

je schopen a ochoten takové prostředí psovi zajistit. Rozhodnutí je o to 

důležitější, že s sebou nese zodpovědnost za živou bytost. 

Rozhodování je řešením určitého „problému“ spějící k nalezení výhodného 

závěru. „O rozhodování lze mluvit v případech, kdy jedincovo myšlení 

vychází z potřeby uskutečnit „nejlepší akci ze všech dostupných akcí“, 

tedy akci, jejíž výsledky budou podle jedince nejvíce naplňovat jeho 

požadavky.“ (Skořepa, 2005) 

K důkladnému promyšlení rozhodnutí, zda si vodicího psa pořídit či ne, je 

potřeba mít dostatek informací. Významným zdrojem informací jsou 

zkušenosti, a to vlastní i zprostředkované. Seznámit se s dovednostmi, 
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které od psa možno očekávat. Je potřeba objektivně zhodnotit důvody 

k pořízení psa i vlastní schopnosti se o psa postarat. 

 

3.1.1. Výhody soužití s vodicím psem 

 

V této části se zamýšlím nad dovednostmi vodicího psa, ze kterých plynou 

pozitivní „body“ pro soužití se psem. 

Vodicí pes je schopen zaregistrovat překážky, které se nacházejí ve výšce 

od pasu nahoru a dokáže se jím bezpečně vyhnout. Dokáže také reagovat 

na aktuální dění a změny na obvyklých trasách. Pes registruje i pohyblivé 

překážky a tak je s ním například cesta davem bez problémů a s nižším 

vypětím vlastní pozornosti (př. není nutno takové soustředění). 

Vodicí pes je oddaný společník, živý tvor, který vyžaduje péči a nenechá 

tak člověka jen tak „sedět v koutě“. Podporuje tím i rozvoj samostatnosti a 

odpovědnosti. Zároveň je zprostředkovatelem kontaktů s okolí.  

 

3.1.2. Nevýhody soužití s vodicím psem 

 

Pro správné rozhodnutí je důležité znát méně příjemné stránky soužití. 

Soužití není jen radost, ale i zodpovědnost a starost. 

Vždy je nutno počítat s přítomností psa, brát na něj ohledy. Je potřeba 

respektovat potřebu odpočinku i volné aktivity psa a zohlednit i jeho 

fyziologické potřeby. Chystá-li se člověk na cestu bez psího průvodce, je 

nezbytné psovi zajistit potřebnou péči. 

Nezanedbatelnou je i stránka finanční a prostorová. Pes sice v bytě příliš 

místa nepotřebuje, ale jeho přítomnost vede ke zvýšení prašnosti. Aby byl 

pes v dobré kondici (fyzické i průvodcovské) je potřeba mít dostatek času 

na společné cvičení.   
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3.2. Volba výcvikového střediska 

 

Cvičitelem vodicího psa může být  subjekt na základě živnostenského 

oprávnění k výchově a výcviku vodicích psů nebo na základě členství 

v Mezinárodní federaci vodicích psů. 

Výběr vhodného střediska je důležité dobře promyslet. Kvalita výcvikových 

subjektů je různá. Zatím nebyl vytvořen žádný srovnávací dokument, který 

by mohl být při rozhodování nápomocen. (V současné době probíhá sběr 

zkušeností vlastníků vodicích psů v rámci internetové konference Haf, 

která je určena lidem se zrakovým postižením). 

Pro rozhodování jsou cenným zdrojem informací zkušenosti majitelů 

vodicích psů a jejich spokojenost s konkrétním subjektem.  

Důležitá kriteria jsou: čekací doba na předání psa, členství cvičitelské 

organizace v mezinárodních cvičitelských organizacích, počet již 

předaných psů, plemena, která jsou cvičitelem cvičena, způsob přístupu 

k psům a forma jejich ubytování. Velmi důležitým hlediskem je kvalita 

přípravy na předání psa a nabídka následné péče o klienta a jeho psa. 

Někdy může být důležitým kriteriem i vzdálenost cvičitelského subjektu od 

místa bydliště zájemce o psa. 

 

3.2.1. Seznam výcvikových středisek 

 

V rámci České republiky dnes funguje 9 subjektů, které se věnují výcviku 

psů, a to nejen vodicích. Není záměrem této práce hodnotit jednotlivé 

cvičitelské subjekty, a tak se jedná o jejich seznam se stručnými 

doplňkovými informacemi. 
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Středisko výcviku vodicích psů (SVVP) 

 

Středisko sídlí v Praze 5 – Jinonicích (Klikatá 2a). Zřizovatelem je 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). Je členem 

Mezinárodní federace vodicích psů od roku 1994. 

SVVP je nejdéle fungujícím subjektem, který se na území České republice 

věnuje výcviku vodicích psů. Zároveň se zde věnují i výcviku psů 

asistenčních. 

Středisko má kapacitu cca 24 psů, kteří mohou být ve výcviku současně 

Během 6 – 8 měsíců trvajícího výcviku jsou psi ubytování v budově SVVP 

v kotcích.  

Za dobu svého fungování ve Středisku vycvičili již více než 233 vodicích 

psů. 

 

 Občanské sdružení Pes pro Tebe 

 

O.s. Pes pro Tebe založila Jitka Lebedová, sama žijící s těžkou zrakovou 

vadou. Poté co úspěšně vycvičila psa pro své vlastní potřeby, začala se 

věnovat výcviku i pro jiné lidi se zrakovým postižením. 

Pes je během výcviku ubytován v bytě svého cvičitele, který má najednou 

ve výcviku maximálně dva psy. Se svým cvičitelem je tak pes ve velmi 

úzkém kontaktu.  

Sdružení Pes pro Tebe sídlí v Malířské ulici 13 v Praze 7 
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 Občanské sdružení Integrace 

 

Výcviku vodicích psů se věnuje také o. s. Integrace, která se zároveň 

zaměřuje na zvyšování zaměstnanosti osob se zrakovým postižením a 

také zlepšování jejich uživatelského komfortu při práci s počítačem.  

I zde jsou psi v průběhu výcviku ubytování v bytech cvičitelů. Klientům je 

také umožňována přímá a aktivní účast na výcviku psa. 

Sdružení Integrace má sídlo v ulici Anny Letenské 7 v Praze 2. 

 

Občanské sdružení Helppes 

 

Sdružení Helppes se věnuje výcviku nejen psů vodicích, ale i asistenčních 

psů pro vozíčkáře i signálních psů pro neslyšící. Zároveň se věnují i 

přípravě psů canisterapeutických. O.s. Helppes sídlí v Mikovcově ulici 9 

v Praze 2.  

 

Škola pro výcvik vodicích psů pro nevidomé 

 

Škola pro výcvik vodicích psů pro nevidomé funguje jíž od roku 1994. Psi 

před nástupem do výcviku procházejí standardní předvýchovou. Během 

výcviku však nadále zůstávají v rodině předvychovatele, odkud jsou 

cvičitelem ráno vyzvednuti a po „práci“ se zase vrací zpět. 

Škola sídlí v Bezručově ulici 2 v Adamově. 

 

 

 

 



 35 

Pes pomůže 

 

Pes pomůže je občanské sdružení, věnující se od roku 2001 výcviku psů 

vodicích i asistenčních. Sídlem sdružení je Hliněný Újezd 23 u 

Horažďovic.  

 

O.p.s. Pomocné tlapky  

 

Pomocné tlapky o.p.s. se věnuje výcviku vodicích i asistenčních psů. 

Výcvikové středisko sídlí v ulici V. Kratochvíla 1073 ve Starém Plzeneci 

 

Rodinná škola výcviku vodicích psů 

 

Rodinná škola výcviku vodicích psů funguje již od roku 1992. Sídlo má 

v Oseku 351 a jejími provozovateli a cvičiteli jsou manželé Olga a Jiří 

Tomášů. 

 

Výcviková škola slepeckých psů Elva 

 

Výcviková škola Elva začínala v roce 1989 v Praze, od roku 1991 funguje 

v Lysé nad Labem. Její cvičitelkou je RNDr. Helena Grocholová, která jako 

vodicí psi cvičí i například královské pudly či křížence pudla 

s labradorským retrieverem (tzv. labradoodle).  
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4. Soužití a vztah s vodicím psem 

 

Vztahy jsou pro člověka podstatnou součástí života. Člověk je tvor 

společenský a potřebuje interakci s okolím. Z různých příčin může dojít 

k přerušení těchto společenských kontaktů a člověk se pak dostává do 

izolace. Zrakový handicap tuto izolovanost může ještě podtrhnout. Vztah 

se psem, a tedy i tím vodicím, tak dává prostor i k uspokojení citových 

potřeb – tedy dávání a přijímání lásky.  

 

4.1. Přínos soužití s vodicím psem 

 

Jak uvádí Lorenz, „hodnota, kterou pes v dnešní době vytváří je 

především duševní“ (Lorenz, 1997). Vodicí pes, i když je jeho pomoc 

v rovině průvodce zcela zásadní, je pro člověka se zrakovým postižením 

zároveň velmi významný jako živá bytost. 

Vágnerová vnímá vztah se psem i jako obnovení vztahu s přírodou. „Na 

současné civilizační úrovni dochází k omezování přímého kontaktu 

s přírodou a zároveň ke zvýšení potřeby prožitků, které s přírodou 

nějakým způsobem souvisejí.“ (Vágnerová, 1995) 

Lidé se zrakovým postižením jsou do jisté míry v kontaktu s okolním 

světem, a tedy i přírodou, omezeni. Výjimkou není ani uzavření se do 

vlastního „světa“, který je zdrojem bezpečí a jistoty. Vodicí pes je v této 

situaci nejen průvodcem, poskytujícím jistotu při pohybu ve „vnějším 

světě“, ale také schopným pomocníkem odstraňujícím osamělost a 

smutek. A to jak aktivně tak pasivně. Již pouhá přítomnost psa, tedy 

živého tvora, je člověku, který se cítí osamělý, příjemná. 

Pes však dokáže i mnohem víc. Lidmi jsou psi velmi oblíbeni, a tak vodicí 

psi, kterými jsou nejčastěji přátelští retrieveři, získávají svému majiteli 

cenné sociální kontakty. Jak vyplývá i z následujících rozhovorů, pes je 

velmi často prvotním impulsem pro začátek konverzace s okolím. Ne 
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každému je však tato dovednost příjemná, záleží pak na způsobu, jakým 

se vůči okolí vymezí.  

Vodicí pes pomáhá člověku uspokojovat potřebu citové jistoty a bezpečí. 

Tedy potřeb, které člověk pro své dobré fungování cítí jako základní.  

Vodicí pes je také důležitým prvkem pro nezávislost člověka se zrakovým 

postižením. Umožňuje svému majiteli plánovat si čas podle svých potřeb a 

nevázat se na pomoc druhých lidí. Pes tuto službu dělá člověku rád. 

Správný vodicí pes totiž vodí s opravdovou radostí, kterou lze vyčíst ze 

stylu jeho chůze i celkového výrazu. 

 

 

4.2. Rozhovory s majiteli vodicích psů 

 

4.2.1. Cíle rozhovorů 

 

Cílem rozhovorů bylo zjistit, jak vztah člověka vodicího psa funguje. Jaké 

okolnosti hrají roli při rozhodování o pořízení psa a jak se plní či neplní 

očekávání, která člověk před převzetím vodicího psa má. 

V rámci zpracovávání této práce jsem oslovila 10 osob se zrakovým 

postižením. 7 žen a 3 muž ve věku od 29 let do 56 let. 

Kritériem pro výběr respondentů bylo vlastnění vodicího psa. Výjimkou je 

jedna respondentka, která naopak popisuje důvody, proč se pro vodicího 

psa nerozhodla. 

Rozhovory proběhly formou osobních schůzek. Respondentům byla 

zaručena anonymita. Jejich jména i jména jejich vodicích psů byla 

změněna. 

Na počátku rozhovoru jsem respondentovi představila téma mé 

bakalářské práce a zároveň jsem shrnula mou zkušenost s předvýchovou 

štěněte pro výcvik vodicího psa. Rozhovory pak probíhaly v přátelském 
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duchu a bylo zřejmé, že respondentům je možnost sdělit své zážitky ze 

soužití s jejich psem příjemná. 

 

Otázky byly zaměřeny na tyto okruhy: 

1. průběh rozhodování o pořízení vodicího psa,  

2. přípravu na příchod psa,  

3. první kontakt a průběh sžívání,  

4. co respondenti od soužití očekávali a co se splnilo/nesplnilo, 

5. kvality psa jako průvodce,  

6. možné pochybnosti ohledně volby konkrétního psa,  

7. reakce okolí, pes jako prostředník komunikace 

8. klady a zápory soužití se psem. 

9. úvaha o pořízení dalšího vodicího psa 

 

 

 

4.2.2. Výsledky rozhovorů 

 

 

TEREZA  

 

Tereze je 29 let, pracuje a zároveň dokončuje studium na vysoké škole. 

Od narození má vrozenou oční vadu aridii, doprovázenou světloplachostí 

a sekundárním glaukomem. Osoby na ulici nepozná, číst může s pomocí 

monokulárního kukátka. Bydlí sama v domě s pečovatelskou službou. 

Vodicího psa má od 20 let. Jmenuje se Konrád a je mu 10,5 roku a je to 

její první pes. 
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Do 18 let chodila Tereza jen s bílou holí, ale ještě častěji bez ní. Občas tak 

docházelo ke zraněním a konfliktům s okolím. 

O pořízení vodicího psa začala Tereza uvažovat v průběhu posledního 

ročníku na  střední škole. Měla množství mimoškolních aktivit a domů se 

vracela i pozdě v noci. Většinou pro ni jezdil otec, ale ten právě v době kdy 

byla Tereza ve 4. ročníku odjel pracovně do zahraničí, a tak začala 

přemýšlet o psím průvodci. Jako hlavní prvky v rozhodnutí tedy Tereza 

vnímá: „Možnost snazší orientace v prostoru a také pocitem bezpečí při 

pozdních večerních návratech. Zároveň jsem psa cítila jako méně 

stigmatizujícího než bílou hůl.“ 

První seznámení se psem proběhlo ve výcvikovém středisku a Tereza 

Konráda popsala jako velmi přátelského a milého. „Těšili jsme se na něj. 

Já, celá rodina i přátelé. Poté, co jsem jej převzala, všude kam jsme přišli, 

byl Konrád středem pozornosti. Často se i stávalo, že přátelé nejprve 

pozdravili Konráda a pak teprve mě.“ 

Počátky soužití Tereza hodnotí jako bezproblémové. „Od prvního dne byl 

Konrád pohodový a doma se velmi rychle zabydlel. První týden jsem s ním 

doma byla sama. Rodiče a sestra odjeli na chalupu, abychom se spolu 

mohli dobře poznat a nebyli tak rozptylování dalšími osobami.“ 

O setkání s předvychovatelem by Tereza dle svého vyjádření stála, avšak 

Konrád běžnou předvýchovou neprošel. Byl zakoupen přímo do výcviku ve 

věku 1 roku od lidí, kteří se o něj již nemohli starat a tak jej nabídli cvičiteli. 

Hned od začátku Tereza s Konrádem chodila všude. „Vždy jsem však 

hodnotila i vhodnost daného prostředí pro psa. Často mi byl společníkem i 

na horských túrách a výletech.“ 

Život se psem Tereza hodnotí jako: „Jinej, ale v pozitivním smyslu. Pes 

jako průvodce mi usnadňuje orientaci a cestování po méně známých 

trasách.“ 
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Zároveň však Tereza vnímá i značnou odpovědnost a povinnosti, které ze 

soužití vyplývají. „Je potřeba brát ohledy i na jeho potřeby – venčení, volný 

pohyb apod. Ale taky vás pes donutí jít ven, nenechá vás v klidu. To 

oceňuji.“ 

Tereza má Konráda ráda. „Ale stále je to jen zvíře, ne člověk. Nenahrazuje 

mi kontakt s lidmi, ten si umím zajistit sama.“ 

Jako negativní stránku soužití Tereza cítí častý zájem a vyptávání 

kolemjdoucích. „Chápu, že je to pro ostatní něco výjimečného, ale Konrád 

je můj průvodce a lidé jej ruší od práce. Zároveň nás to zdržuje.“  

Konrádovi je už 10,5 roku a tak jej Tereza častěji nechává doma, a to 

hlavně když má hodně přejíždění po městě. Dlouhá chůze mu už činí 

potíže. „Nevadí mu být doma sám, a tak mu dopřávám odpočinek.“ 

O otázce pořízení dalšího vodicího psa již Tereza přemýšlí. „Život bez psa 

si už neumím představit. Konráda si ale určitě nechám až do jeho konce. 

Pomáhal mi celý svůj život, tak ho přece nedám pryč jen proto, že už je 

starý.“ 

 

 

EVA  

 

40 let, bydlí sama v domě s pečovatelskou službou. Je zaměstnaná na 

telefonní centrále. Je od narození slabozraká. Šestiletý Gerome je její 

první vodicí pes. 

Období rozhodování paní Eva komentuje: „Rozmýšlet jsem se ani moc 

nemusela, psa jsem pro sebe vždy chtěla.“ 

 Vodicího psa paní Eva převzala za půl roku po podání žádosti a sama 

říká: „Byla jsem velmi mile překvapena, že to šlo tak rychle. Zpočátku jsem 

totiž ani nevěřila, že jej dostanu.“ 
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Přípravu na příchod psa paní Eva popisuje jako „velké těšení.“ „V rámci 

školení se cvičitelem jsem se dozvěděla vše o krmení, zdravotní stránce a 

péči o psa. Zároveň jsem si mohla vyzkoušet různé typy psů (rychlé, 

pomalé apod.).“  

Výběr konkrétního psa nechala paní Eva na cvičiteli. „Sama bych si psa 

netroufla vybrat. Plně jsem důvěřovala cvičitelovu názoru.“  

První setkání s Geromem proběhlo u paní Evy v práci. „Cvičitel s ním za 

mnou přišel do práce a Gerome si u mě hned  lehnul. Při vzájemném 

představování mi pak oblíznul celý obličej. Hned jsem věděla, že je můj. 

Od té doby bych jej už nevyměnila.“  

Jediné co paní Eva zpočátku nehodnotila pozitivně, bylo Geromovo 

jméno. „Teď už si na něj zvykla a v podstatě se mi i líbí.“ 

Tento první den také s Geromem, a pod dohledem instruktora, poprvé 

prošli různé trasy z práce domů. „Byla jsem si jistá,  že Geroma chci, že to 

je pes přesně pro mě.“ Za měsíc po prvním setkání jej pak paní Eva 

převzala „do užívání“. 

V prvních dnech po předání paní Eva u Geroma vnímala fixaci na svého 

cvičitele. „Gerome mě zpočátku zcela neposlouchal, ale brzy si mě začal 

hlídat před ostatními psi, to bylo dobré znamení.“ 

Paní Eva si Geroma domů odvezla ve čtvrtek. „A od té doby se z nás stala 

„nerozlučná dvojka“. V práci jsem se setkala se vstřícným přístupem, a tak 

jsme hned v pondělí spolu vyrazili do práce.“ 

Počátky soužití paní Eva popisuje: „Zpočátku byl Gerome dost divoký, 

tahal a nechodil na přivolání. Povely plnil až po několikátém zopakování.“ 

Paní Eva toto období hodnotí jako: „Čekaní na porozumění a pochopení 

toho, co od sebe navzájem potřebujeme. Uklidňovala mě možnost kdykoli 

zavolat cvičiteli.“ 

V současnosti, dle paní Evy, jejich soužití funguje velmi hezky. „I když 

občas si Gerome stejně postaví hlavu. Škoda je, že když již soužití 

funguje, blíží se konec…“ 
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Paní Eva očekávala, že Gerome bude průvodcem a blízkým kamarádem. 

To se jí splnilo. Jak sama říká: „Příchodem psa se změní celý život. A to 

jednoznačně k lepšímu.“ 

Jako přínosné vnímá paní Eva i zvýšení kontaktu s lidmi.  „Lidé na 

Geroma hezky reagují. Hned lze s někým promluvit, snadno se navazují 

kontakty.“ I vztahy v práci paní Eva cítí jako otevřenější: „Od doby co mám 

Geroma, jsem častěji v kontaktu s kolegy. Jsem sice díky psovi více na 

očích, ale díky tomu zase přijdu více do kontaktu, popovídám si. Je to 

veselejší.“ 

Svůj život bez psa vnímá paní Eva jako uzavřenější. „Člověk může být 

snadno přehlédnut, když nereaguje na běžné neverbální signály. Když je 

s vámi pes, hned je o čem mluvit.“ Zvýšení kontaktu s lidmi tak paní Eva 

hodnotí jako velký přínos svého psího průvodce. 

Život  se psem paní Eva cítí jako celkově snazší, lehčí a lepší.. „Se psem 

je snazší jít do neznámého prostoru a celková orientace.“ 

Jako důležité vidí paní Eva dobrou komunikaci se psem. „Musím mu přeci 

dát najevo, že si vážím toho, co pro mě pes dělá.“ 

V situaci, kdy paní Evu nechtějí s Geromem někam pustit, rozčílí jí to. „Pes 

je přece průvodce, jako kterýkoli jiný a hlavně je vychovaný a slušný.“ 

S umožněním vstupu do různých institucí má paní Eva různé zkušenosti. 

„Dobrou zkušenost mám z Vojenské nemocnice. Klidně mě s Geromem  

pustili na návštěvu až na pokoj. Naopak při návštěvě obvodního lékaře mě 

nepustili ani do čekárny.“ 

S Geromem paní Eva chodí v podstatě všude a za každého počasí. 

„Zatížení přizpůsobuji aktuálnímu počasí. Samotného jej doma ale 

nenechávám nikdy. Pes je dobrý společník a já jsem s ním moc ráda.“ 

Venčím jej 5x denně, aby neměl žádné zdravotní problémy.“ 

Paní Evu těší, že se lidem Gerome líbí. „Reagují na něj dobře. Gerome  je 

přítulný, milý a kamarádský. Jsem ráda, když si ho lidé chtějí pohladit.“ 
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Jediné, co paní Eva hodnotí jako negativní jsou Geromovi chlupy. „Jsou 

všude v bytě i na oblečení. Byla jsem z toho dlouho zoufalá. Nyní už je to 

lepší. Řeším to medikací a pravidelnou péčí o srst.“ 

Paní Eva stále udržuje kontakt i Geromovým cvičitelem. A setkání s 

předvychovatelkou vedlo dokonce ke vzniku kamarádského vztahu. 

„Pravidelně se vídáme a jsem za to moc ráda.“ 

Jestli bude chtít dalšího paní Eva zatím neví. „Neumím si představit, že 

bych měla jiného psa. Geroma si určitě nechám až do konce. Je pro mě 

velmi důležitou součástí života.“ 

 

 

LINDA 

 

32 let, svobodná, nevidomá od 18 let, zaměstnaná. Žije ve společné 

domácnosti s rodiči. Jejím vodicím psem je osmiletá Andrey.  

 

O pořízení psa slečna Linda neuvažovala. „Psa jsem v podstatě vůbec 

nechtěla, i když jsem je vždy měla ráda.“ Když se její bratr rozhodl vzít si 

štěně do předvýchovy, nebylo to se záměrem, že by pes byl pro slečnu 

Lindu.   

Změnu svého přístupu si slečna Linda, jak uvádí, brzy uvědomila. „Audrey 

si hned získala celou rodinu a já si začala uvědomovat, že jí bych si ji ráda 

nechala. Zároveň jsem se obávala, že by se mohla dostat někam, kde by 

se neměla dobře.“ 

Soužití se psem se slečně Lindě zalíbilo. „V průběhu předvýchovy jsme se 

tedy s cvičitelkou dohodli, že Audrey bude vycvičena pro mě. 

Období, kdy byla Audrey ve výcviku, bylo pro Lindu smutné. „Jezdili jsme 

za ní ke cvičitelce a těšili se, až bude zase zpátky doma. Občas jsme si ji 

brali i na víkendy.“  
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Převzetí Audrey slečna Linda popisuje: „Byl to krásný pocit klidu, že už 

nikam nemusí. Když jsme si ji jeli vyzvednout, nemohla jsem se dočkat.“ 

Když se Audrey vrátila, bratr již nebydlel ve společném bytě. „Zpočátku 

jezdil domů co nejméně, abych se mohla s Audrey dobře sžít.“  

Linda přijala zodpovědnost za péči o Audrey. „Učila jsem se jí venčit 

sama. Dělala jsem to i dřív, ale nikdy bez doprovodu.“ 

První vycházky absolvovali vždy s dalším doprovodem. „Chtěla jsem zjistit, 

jak se Ema bude chovat na volno. Nechtěla jsem na ni zbytečně křičet. 

Chtěla jsem, aby vše bylo v pořádku.“ 

V počátcích sžívání se občas projevily drobné problémy. „Někdy naschvál 

neuposlechla povel – odmítla najít schody či vchod do budovy. Pak zase, 

aby mi ukázala, že to umí, označovala sebemenší i nedůležité překážky.“ 

V té době již slečně Linda chodila málo do školy a tak Audrey vždy chodila 

s ní. „Byla neposedná, lezla lidem do klína, ale nikomu to naštěstí 

nevadilo.“ 

V současné době slečna Linda s Audrey do práce nechodí. „ Audrey je 

doma s maminkou, říkám tomu, že je ve školce.“ 

Cestu do práce slečně Linda zvládá bez problémů, a tak s Audrey chodí 

hlavně v rámci svých volnočasových aktivit. „Chodíme společně na 

angličtinu. Jsou to 3 km procházkou svižnou chůzí, to nám oběma 

vyhovuje.  Chodila jsem s ní i na jógu.  Audrey byla hodná a v klidu ležela. 

Často spolu chodíme do lesa, tam bych jinak sama nešla.“ 

Cestování MHD s Audrey slečna Linda nemá ráda. „Necítím se při těch 

cestách příjemně. Je to stres pro nás obě. Audrey je zvědavá a všude je 

hodně lidí.“ 

Průvodcovské dovednosti Audrey hodnotí slečna Linda jako výborné. „Je 

na ní vidět, že vodění ji vysloveně těší. Celá se vrtí a hrdě a radostně se 

nese.“ 
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Na konference do ciziny jezdí slečna Linda bez Audrey, kde radši využívá 

pomoc lidských průvodců. 

Jako negativní věc slečna Linda vnímá například určitou žárlivost. „Audrey 

si mě hlídá, abych náhodou nepohladila jiného psa. Občas také sbírá věci 

ze země nebo se vyválí v bahně. To jsou momenty, kdy si občas říkám, co 

si to na sebe vymyslela. Ale jsou to vždy jen momentální vzteky. Jsem s 

Audrey moc spokojená.“ 

Nutnost péče o psa nevnímá slečna Linda jako něco zatěžujícího. „Péče o 

psa je sice starost na víc, ale je to vyvážený hezkým vztahem.“ 

Zda si v budoucnosti pořídí dalšího psa již slečna Linda občas přemýšlí. 

„Zatím si neumím představit, že by tam, kde je teď Audrey, byl jiný pes. 

Každý pes je jedinečný. Nesměla bych ho brát jako náhradu za Audrey.“ 

Zatím ještě neví, jak se rozhodne. „Pes je součást mého života, a cítím, že 

by chtěla, aby v něm vždy nějaký pes byl. Hodně si promýšlím, zda 

zachovat po nějaký čas pietu nebo si pořídit další štěně. Co ale vím 

s určitostí je, že dalšího psa si chce opět předvychovat v rodině.“ 

Rozhodnutí tak slečna Linda nechá, až to bude aktuální. 

Jak slečna Linda říká. „Důvodem pro pořízení dalšího psa by nebylo, že 

bych bez něj neuměla chodit, ale že je to tak příjemný psa mít. Audrey je 

radost pro celou rodiny, je jejím členem.“ 

Soužití s Audrey přineslo slečně Lindě rozšíření možnosti o prvek určité 

svobody. „Zároveň také spoustu úkolu, ale na druhou stranu, bez Audrey 

bych nemohla jen tak sama vyrazit do lesa. Mám ráda ten klid, vychutnat 

si přírodu a nemuset s nikým mluvit.“ 

Reakce okolí slečně Lindě spíše nevyhovují. „Ne vždycky mám čas a 

náladu bavit se s lidmi, které Audrey zaujme. Lidi to někdy komentují 

negativně, ale to se nedá nic dělat.“ To že se s ní lidi často zastavují bere 

jako jedno z největších negativ. „Nemám potřebu navazovat tímto 

způsobem komunikaci.“  
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„Jsem za Audrey moc vděčná, máme spolu kamarádský vztah a vím, že 

se na ní můžu zcela spolehnout. Je šikovná. Vodí plynule a svižně, a to mi 

vyhovuje.“  

 

 

RENATA 

 

54 let, vdaná, zaměstnaná. Zrak se jí postupně zhoršuje z důvodu 

degenerativních změn na sítnici. Fenku Charu převzala 4. července 2007. 

 

Renata uvedla, že důvodem rozhodnutí pro pořízení vodicího psa bylo 

progresivní zhoršení zraku. „Za šera a tmy se velmi špatně orientuji. 

Manžel mě často musel v práci vyzvedávat. Chtěla jsem být soběstačnější 

a nechtěla jsem manžela takto „obtěžovat“.“ 

V rodině paní Renaty psa měli, ten však před několika měsíci zemřel. 

„Stýskalo se mi po přítomnosti psa. V rodině s mým nápadem na pořízení 

vodicího psa všichni souhlasili, a to mi také pomohlo.“  

Na psa se pani Renata velmi těšila, bylo jí jedno zda to bude pes či fenka. 

V rámci návštěvy ve středisku si vyzkoušela 3 psy. Původně měla přání, 

aby byl pes hnědý, to však po setkání s Charou vypustila jako nedůležitý 

prvek. „Chara mi vyhovovala nejlíp – rychlostí i velikostí. A když si ke mě 

sedla a bez problémů u mě zůstala i po odchodu cvičitelky, na kterou byla 

velmi fixovaná, bylo rozhodnuto. Brala jsem to jako jasné znamení, že 

Chara je pro mě ta pravá.“ 

Ještě než Chara složila zkoušky, půjčovala si ji paní Renata na víkendy a 

jezdili s ní na chalupu. „Chara tam byla velmi spokojená a rychle si zvykla i 

na ostatní členy rodiny. Nejvíc si oblíbila našeho syna, myslím, že jí 

připomíná jejího předvychovatele.“ S ním se chce paní Renata určitě sejít. 
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„Už jsme spolu navázali kontakt a domluvili se, že se sejdeme. Těším se 

na to.“ 

Na soužití s vodicím psem paní Renata týden po předání Chary vnímá vše 

pozitivně: „Chara vodí moc hezky, uvidíme, jak to půjde dál, ale věřím, že 

vše bude v pořádku.“ Paní Renata očekává, že Chara bude nejen 

průvodce ale i společnice. „Plánuji s ní chodit každý den do práce. Další 

program si zatím neumím představit, ale těším se, co nám společný život 

přinese.“ 

Reakce lidí vnímá paní Renata zatím jen pozitivní. „Ráda si o Chaře 

povídám a zájem kolemjdoucích mě těší. 

S paní Renatou jsem se měsíc od předání Chary setkala znovu. Paní 

Renata sdělovala, že: „Soužití je stále lepší. Chara má všechny ráda, ale 

pomalu si mě před ostatními začíná více hlídat. Vodí velmi dobře i mimo 

město a poslouchá. Užily jsme si spolu krásnou dovolenou.“ Na hlubší 

popis vztahu je však podle paní Renaty ještě brzy. „Jsem teď hlavně 

spokojená, že je tak šikovná a milá. Už teď ji mám moc ráda.“ 

 

 

ZDENĚK  

 

53 let, zbytky zraku, ženatý, zaměstnaný. Vodicí pes Bára je jeho prvním 

psem, je jí 11 let. 

 

Pan Zdeněk říká: „V rodině jsme psa vždy měli, a tak když se mi začal 

zhoršovat zrak, rozhodl se pro pořízení psa vodicího. Doma jsem měl 

vhodné podmínky a i v práci to bylo bez problémů. A hlavně, psa jsem 

vždy velmi chtěl.“ 

Pan Zdeněk si však vodicího psa nepořídil obvyklou cestou. „Společně 

s manželkou jsme se rozhodli, že si pejska sami koupíme, předvychováme 
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a v 1 roce dáme do výcviku. Chtěli jsme psa znát již od štěněte.“ Ve 

výcvikovém středisku se setkali s pochopením a tak si našli inzerát na 

prodej štěnat zlatých retrieverů.  „Fenku Báru jsme si nevybrali dle 

specifických kriterií, prostě se nám líbila.“ 

Předvýchově se věnoval pan Zdeněk společně s manželkou. „Bára byla 

velmi temperamentní a standardní předvýchovou by patrně neprošla. Díky 

osobnímu  přátelství s cvičitelem, ji však do výcviku vzali a nakonec, i přes 

počáteční problémy, výcvik zvládla.“ 

Po předání do výcviku, pravidelně jezdil pan Zdeněk s manželkou Báru 

navštěvovat. „Někdy zase jezdil cvičitel s Bárou k nám domů. Když se po 

vycvičení vrátila domů, bylo to jako kdyby ani nikdy neodešla.“ 

Podle pana Zdeňka Báru vodit vysloveně bavilo od prvního dne a baví jí to 

stále, i když teď už jí je 11 let. „Když se s ní chystám ven, je celá natěšená 

a hrne se ven.“  

Jako důležitý prvek soužití vnímá pan Zdeněk větší samostatnost v trávení 

volného času. 

Dle vyjádření pana Zdeňka je Bára velmi dobrá společnice a ráda střídá 

různé trasy. Pan Zdeněk si jejích dovedností váží: „Můžu se jít sám jen tak 

projít lesem, to bych bez ní nemohl. Je na ni stoprocentní spolehnutí.“ 

Soužití se psem tedy pan Zdeněk hodnotí jako pozitivní. „Dostanu se více 

ven a jsem méně závislý na svém okolí. Zároveň je chůze s vodicím psem 

pohodlnější, než když jde člověk sám.“ 

Pan Zdeněk uvedl, že když byla Bára mladší, chodila s ním do práce skoro 

každý den. „Dnes ji však většinou nechávám doma a jejího doprovodu 

využívám spíše ve volném čase. 

Rozhodnutí pořídit si vodicího psa pan Zdeněk podle svých slov nikdy 

nelitoval: „Když jsem se jednou rozhodl pro život se psem, tak to beru se 

vším všudy. Zodpovědnost a péči o ní necítím jako zátěž.“ Jako 

nepříjemné hodnotí pan Zdeněk snad jen neustálou přítomnost chlupů a 

určitá omezení pro vstup se psem. 
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Pan Zdeněk se u kolemjdoucích nesetkal s negativními reakcemi. „Lidem 

se Bára líbí a já s nimi rád pohovořím. Lze tak poznat i lidi, které bych 

jinak minul bez povšimnutí.“ 

 

 

MICHAELA  

 

31 let, narodila se s vrozenou zrakovou vadou, od 16 let je zcela 

nevidomá, je vdaná a má 1 dítě, očekává narození druhého. Jejím vodicím 

psem je 5,5 roku stará Amy a je to její první pes. 

 

Důvodem proč se pro pořízení vodicího psa rozhodla bylo, podle jejích 

slov, snadnější zvládání neznámých tras a zvýšení bezpečí pohybu. „Psa 

jsme v rodině sice nikdy neměli, ale nebála jsem se. Vše jsem probírala 

s manželem a kamarádkou, která již psa měla a seznámila jsem se tak 

s praktickými zkušenostmi majitele psa. Rozhodla jsem se to zkusit.“ 

V rámci školení se cvičitelem si vyzkoušela čtyři psi a vybrala si typ psa, 

který by jí vyhovoval. „Výběr konkrétního psa jsem pak nechala zcela na 

uvážení cvičitelky. Nechtěla jsem se rozhodovat jen na základě svých 

pocitů. Věřila jsem, že cvičitelka vybere psa dobře.“ 

První kontakt s Amy popisuje paní Michaela jako bezproblémový. „Amy mi 

byla sympatická a to mi pro tu chvíli stačilo.“ 

Jak paní Michala říká, od prvního dne Amy poslouchala bezchybně a 

vodila plynule a bezpečně. „Mírným nedostatkem bylo nedokončování 

povelu k noze, ale to se brzy doučila. Nepříjemnější však bylo, že žrala 

věci ze země. To se nepodařilo odstranit ani po konzultacích se cvičitelkou 

a tak venčení na volno probíhá pouze s košíkem.“ 
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Michaela uvádí, že soužití mnohonásobně předčilo její očekávání. 

„Překvapila mě její spolehlivost a poslušnost. Nečekala jsem takovou 

jistotu při pohybu.“ 

Na společných cestách vnímá paní Michaela Amy jako neocenitelnou a 

„naprosto skvělou“. „Mohu si s ní být jistá, že bezpečně dojdu kam 

potřebuji.“ Jako velmi důležitý faktor popisuje paní Michaela i možnost 

bezpečné chůze s dcerkou v krosně na zádech. „Když takhle s Amy a 

Aničkou vyrazíme ven, nemám vůbec strach.“ 

Paní Michaela přiznává, že Amy není rozmazlovaným miláčkem rodiny. 

„Není ale není ani jen kompenzační pomůckou. Jako průvodce pracuje 

ráda, ale když je doma, nijak se naší pozornosti nedožaduje, a odpočívá 

na pelíšku.“ 

„Při plánování denního programu, uvažuje Michaela „je vždy potřeba 

myslet i na potřeby Amy. S venčením pomáhá i manžel, takže to 

zvládáme.“ 

Paní Michaela také uvedla, že s Amy pravidelně chodila na přednášky a 

dnes s ní chodí do práce. Ne však každý den. „Mám-li více pochůzek, 

vždy ráda využiji jejich dovedností, pokud však zůstávám celý den 

v kanceláři, nechám Amy radši doma, kde má větší klid.“ 

Pochybnosti o rozhodnutí pořídit si psa neměla: „Funguje nám to pěkně. 

Někdy je skloubení všech aktivit náročné, ale zatím se nám to daří. 

V případě potřeby pomohou přátelé, kteří Amy pohlídají.“ 

Paní Michaela zkonstatovala, že to, co si od soužití s vodicím psem 

slibovala, se splnilo. „Amy je šikovná a dobře vychází i s dcerou, takže je 

to dobré.“ 

Jako nepříjemné však paní Michaela vnímá aktivní reakce okolí. „Lidé 

Amy rozptylují, neočekávaně nám vstupují do cesty a ptají se na různé 

věci.“ Tento kontakt Michaelu obtěžuje a Amy brání v práci. „Občas musím 

lidi usměrnit, aby nás nechali v klidu projít.“ Někdy paní Michaela zvolí i 

důraznější upozornění, což lidé často nepřijmou s pochopením.  
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Jak sama uvádí, v budoucnu by si ráda dalšího psa pořídila. Způsob 

soužití jí dle vlastního vyjádření vyhovuje. Zároveň si v sobě řeší i otázku, 

zda si Amy nechá až do konce, či jí najde nový domov u přátel. „Umím si 

představit obě varianty, nejsem na ní psychicky závislá.“ Rozhodne se až 

podle aktuální situace. „Určitě bych ji ale dala jen k někomu, kdo by ji dal 

vše co potřebuje.“ 

 

 

FILIP  

 

27 let, ženatý, 1 dcera, právník. Zrak ztrácel v průběhu dospívání, dnes je 

nevidomý, má zachován pouze světlocit. Pes je 5,5 roku starý Chester, je 

to jeho první pes. 

 

Hlavním důvodem. proč se pan Filip rozhodl pro vodicího psa byla, dle 

jeho slov, možnost zlepšení orientace v prostoru. „S přechodem na nové 

pracovní místo jsem získal i vhodné podmínky pro docházení se psem, tak 

jsem se rozhodl to zkusit. I zaměstnavatel mi vyšel vstříc.“  

Jak pan Filip uvedl, k definitivnímu rozhodnutí dospěl asi po 3 měsících. 

„Radil jsem se s manželkou i s lidmi, kteří již vodicího psa mají. Okolí mě 

v mém rozhodnutí podporovalo.“ 

V rámci školení, které proběhlo v říjnu si vyzkoušel chůzi s vodicím psem 

a ujasnil si, jaké vlastnosti by u psa preferoval. „Hlavně jsem chtěl, aby 

pes byl rychlý.“ 

Jak pan Filip sdělil, Chestera vybrali společně s cvičiteli. Ještě před 

převzetím jej Filip chodil do střediska navštěvovat. „Chester byl ve 

středisku velmi oblíbený.  Ve výcviku si zranil tlapku, a tak byl zvyklý na 

zvýšenou pozornost.“ 
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Začátek soužití popisuje pan Filip, jako velmi náročný. „Chester se choval 

jak spratek. Neposlouchal, ignoroval povely a prosazoval si svou. Jeho 

chování jsem konzultoval s cvičitelem a rady se naštěstí osvědčili.“ Jak 

pan Filip uvádí, začal jej Chester respektovat cca po 2 měsících soužití. 

„Vycítil, že nemá takovou moc a přijal mě za svého pána.“ 

Ani přes nesnadný začátek, jak sám říká, neměl pan Filip pochyby, že jde 

o správného psa. „Věděl jsem, že je potřeba přežít přechodné období a to 

se i potvrdilo.“ 

I tak jej ale sžívání překvapilo, přiznává: „Čekal jsem automatičtější 

chování.“ 

Dnes je už podle vyjádření pana Filipa Chester spolehlivým, šikovným a 

rychlým průvodcem. 

Každý den spolu chodí do práce. „Chester je klidný a bez problému zvládá 

ležet celý den v kanceláři.“ 

Pro dobré soužití je nutná organizace času a promyšlení plánu cesty: „Ne 

všude se hodí jít se psem.“ Ale to Filip nebere jako negativum. „Počítal 

jsem s tím.“ 

U Chestera panu Filipovi vadí jeho závislost na jídle a tendence očichávat 

lidem tašky. „Jinak ale společně fungujeme dobře.“ 

Péči o Chestera pan Filip vnímá jako automatickou součást denních 

povinností. Jako příjemného hodnotí i nutnost chodit se psem ven. „Je to 

příjemný způsob odreagování.“ Dokud pan Filip neměl dceru, říká, chodili 

s manželkou Chestera večer venčit společně. „Byly to příjemné večerní 

procházky.“ 

Chestera pan Filipa charakterizuje jako samostatného jedince, který se 

ničeho nebojí. „Rád řeší složité či stresové situace. Má dobrou fyzickou 

kondici a dokáže nám oběma udělat místo v davu. Společně dobíháme i 

autobus.“ 
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Dle vyjádření pana Filipa mají Chestera nejen v rodině všichni moc rádi. 

„Dcera je zatím malá a Chester si jí nevšímá, ale nemám strach ani do 

budoucnosti. Chester má děti rád.“ 

S předvychovatelem se Filip zatím nesešel, ale jak sám říká, stojí o to. „Už 

jsme  byli i několikrát domluvení, ale zatím to nevyšlo. Rád bych věděl, 

jaký byl Chester jako štěně.“ 

Pan Filip uvádí, že v  budoucnosti by rád měl dalšího psa.“Ale to záleží i 

na stylu práce.“ Soužití se psem pan Filip hodnotí jako šikovné a je s ním 

velmi spokojen. „Až bude Chester starý a nebude už moci vodit, určitě ho 

chci mít u sebe.“ Pokud by však situace nešla řešit jinak, sice nerad, ale 

pokusil by se Chesterovi najít místo u přátel, kde by mohl v klidu dožít. 

„Určitě bych ale nechtěl mít dva psy zároveň.“ 

 

 

JAROSLAV  

 

56 let, ženatý, zaměstnaný, prakticky nevidomý (od 9 let po operaci 

mozkového nádoru). Jeho vodicím psem je  osmiletá fenka Tanya. 

 

K rozhodnutí pro psa dospěl, dle svého vyjádření, v rámci rekondičního 

pobytu pro lidi se zrakovým postižením. „Krátkodobě jsem tam hlídal psa 

nemocné kamarádce. Zároveň jsem si tak vyzkoušel, co vodicí pes 

dokáže a zalíbilo se mi to.“ 

Jak uvádí, své rozhodnutí dlouho rozebíral s manželkou i její matkou. 

„Bydlíme totiž ve společné domácnosti. Tchýně byla zpočátku proti a 

manželka se zase psů bála.“ 

Pan Jaroslav uvedl, že na příchod psa se s manželkou připravovali na 

školení zájemců o vodicího psa. Dozvěděli se jaká jsou pozitiva i negativa. 



 54 

Věřili, že ve dvou to zvládnou. „Určitou jistotu nám dala i možnost kdykoli 

se na cvičitele obrátit.“ 

„Když jsem byl malý, v rodině jsme psi mívali, a tak jsem věděl, co můžu 

čekat. 

Tanya byla vybrána cvičiteli na základě požadavků, který pan Jaroslav měl 

stran povahy i exteriéru. „Chtěl jsem černou fenku a tu jsem i dostal.“ 

Jak pan Jaroslav popisuje, první kontakt s Tanyou proběhl ve výcvikovém 

středisku. Cvičitelka Tanyu přivedla, seznámil ji s panem Jaroslavem a 

ponechala je samotné. „Tanya byla velmi přátelská a bez problémů se 

mnou zůstala i po odchodu cvičitelky.“ Sžívací týden ve středisku tak pan 

Jaroslav hodnotí jako „úspěšný“. 

I další dny vnímal pan Jaroslav v podstatě pozitivně. „První dva měsíce, 

kdy byla Tanya doma, se jí manželka trochu bála, ale naštěstí brzy zjistila, 

že je vše v pořádku. Tanya hezky poslouchala a od prvního dne vodila 

velmi pěkně. Trochu problémy jsou dosud s označováním vysokých 

překáže, ale jinak je na ni 100% spolehnutí.“ 

. 

Pan Jaroslav od psa očekával, že bude dobrý průvodce, ale sám nejprve 

nevěřil, že to bude takhle dobře fungovat. „Tanya si pamatuje i trasu, 

kterou šla jen jednou. Je soustředěná a bezpečně vodí i po horských 

cestách.“ 

Pan Jaroslav uvedl, že s Tanyou chodí každý den do práce, cestují spolu 

po ČR i do zahraničí. „Jdu-li někam bez ní, zdá se mi to zvláštní, jako by 

mi něco chybělo.“ 

Za celou dobu se panu Jaroslavovi jen jednou stalo, že je se psem někam 

nechtěli pustit. „Vše však bylo brzy vyřešenou i s omluvou.“ 

Zkušenosti tak pan Jaroslav hodnotí jako dobré. „Společně jsme zvládli i 

pobyt v nemocnici.“ 
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Pan Jaroslav nikdy neměl dojem, že soužití nefunguje. „Tanya je 

poslušná, hodná a spolehlivá.“ 

Pořídit si psa tak pan Jaroslav hodnotí jako jednoznačně dobré 

rozhodnutí. 

Když jde pan Jaroslav s Tanyou, jak sám popisuje, lidé si jej dřív všimnou. 

„Například i obsluha v restauraci je rychlejší a pozornější, přjdu-li 

s Tanyou.“ 

Co však panu Jaroslavovi vadí, jsou lidé, kteří Tanyu ruší při její práci. 

„Často na ní mlaskají, bez dovolení ji hladí a podobně. Někdy je potřeba je 

i důrazně usměrnit. Pes na dobrou práci přece potřebuje klid.“ 

S předvychovatelem se pan Jaroslav nesešel a uvádí, že ani nikdy necítil 

potřebu jej poznat. „Tanya byla předána a to je pro mě začátek, co bylo 

před tím, neřeším.“ 

K otázce pořízení dalšího psa už pan Jaroslava také dospěl. „Probíral 

jsem to s manželkou. Jako nejlepší řešení vidím, mít dva psy souběžně. 

Tanyu si určitě chci nechat na dožití a mezí tím bych již chodil s druhým 

psem. A opět bych chtěl černou fenku.“ 

 

 

ZUZANA  

 

56 let, nevidomá, vdaná i její manžel je nevidomý. Zaměstnaná. 

Osmiletá Odetka je její první vodicí pes. 

 

Paní Zuzana, jak sama uvádí, si dříve myslela, že vodicí pes je chudák, 

který nemá v životě žádnou radost. V jejím rozhodnutí pro vodicího psa 

hrálo roli několik faktorů. „Seznámila jsem se se ženou, která vodicího psa 

má a  i s jejím psem. Velmi se mi zalíbila jeho přátelská povaha. Současně 

si vodicího psa pořídili i naší blízcí přátelé.“ 
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Po konzultaci s manželem se tak paní Zuzana rozhodla kontaktovat 

cvičitele a vodicího psa si pořídit. 

Jak paní Zuzana uvedla, po seznamovacích školeních se rozhodla, že by 

pro sebe chtěla drobnější fenku. Předběžně jí tak byla vybrána Odetka. 

Později se naskytla i možnost vybrat si Odetčinu sestru. „K výběru mi 

přivedli obě fenky zároveň, obě byly moc milé.“ Přestože byla paní Zuzana 

již předem rozhodnutá pro Odetku, uvedla, že se nějakou chvíli 

rozmýšlela. „Situaci však velmi rychle vyřešila sama Odetka. Lehla si mi 

k nohám a nastavila mi bříško. V tu chvíli již nebylo co řešit. Byla moje.“ 

Jak sama říká, svého rozhodnutí nikdy nelitovala. „Od prvního dne byla 

Odetka členkou rodiny. Je velmi milá a poslušná, nevšímá si jiných psů ani 

lidí, je soustředěná. Denně se mnou chodí do práce.“ Paní Zuzana 

popsala, že většinou jezdí metrem, někdy naopak chodí dvoukilometrovou  

trasu pěšky. „Je to příjemná procházka, s tak milou společnicí.“ 

Jak paní Zuzana uvedla, má Odetka speciálně docvičenou dovednost. „Je 

schopna vodit dvě osoby zároveň. Dokáže tak vést mě i manžela, který je 

také nevidomý.“ 

Paní Zuzana sdělila, že věřila, že Odetka bude dobrý průvodce. „Ale sama 

jsem byla překvapená, že toho zvládá tolik. Odetka dokáže hodně situací 

vyřešit sama: Většinu překážek obejde sama, aniž by je označovala. 

Věřím jí na sto procent.“ 

Z počátku paní Zuzana vnímal problém s přivoláním, ale to se Odetka 

velmi brzy doučila. 

Paní Zuzana s manželem nemají děti, a jak paní Zuzana sama přiznává, 

Odetka v rodině částečně zastává pozici dítěte. „Manžel by se možná 

zlobil, ale Odetka je pro mě na prvním místě. Citové pouto mezi námi je 

velmi silné. Odetka má pelíšek vedle postele a nikdy není sama.“ 

Jak paní Zuzana dále uvádí, nerada nechává Odetku samotnou „Jdu-li 

někam bez ní, je Odetka smutná a dává najevo, že se jí stýská. Smutno je 

i mě.“ 
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Ohledně kontaktu s předvychovatelem paní Zuzana uvedla, že bohužel 

nesešli. „Předvychovatel bohužel neměl zájem o setkání. Mrzí mě to, ale 

od předání Odetky do výcviku již středisko nekontaktoval.“ Paní Eva 

dodává, že Odetka byla předvychována mimo Prahu, a když byli v tomto 

městě jednou na výletě, tak: „Hned bylo jasné, že poznala kde je. Byla 

k neudržení a celá rozrušená.“ 

O správnosti výběru Odetky paní Zuzana nikdy nepochybovala. 

Ve vzájemném soužití si vybavuje jen nepatrné neshody. „Například když 

si Odetka při venčení odběhla a vrátila se celá špinavá a smradlavá. Ale 

s tím u psa občas musíte počítat, je to přece zvíře. Takové epizody však 

nemohou znehodnotit bezproblémové soužití. Pes je upřímné zvíře a má 

člověka rádo, vždy vás radostně přivítá a jeho přítomnost vám zlepší 

náladu.“ 

Problém se vstupem do veřejných prostor paní Zuzana neměla a když ji 

někam nechtějí pustit, snaží se jim vše vysvětlit. „Zatím to vždy fungovalo.“ 

Jak sama říká, zodpovědnost za Odetku cítí, ale péče o jí nečiní obtíže. 

„Dělám to ráda. Když to Odetka potřebuje, jdeme ven za jakéhokoli 

počasí. Nevadí mi to, udělám to pro ni ráda. A venčení si spolu hezky 

užijeme. Můžu jí nechat jít na volno, je spolehlivá a vždy přijde zpět.“ 

O dalším psovi paní Zuzana zatím nepřemýšlí. „Neumím si k sobě jiného 

psa ani představit. Vím ale jistě, že s Odetkou budu až do jejího konce a 

pak teprve budu řešit, co dál.“ 

Soužití si paní Zuzana nemůže vynachválit. „Čas nám spolu plyne moc 

hezky, ale mám dojem, že Odetce o hodně rychleji.“ 
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LENKA 

 

34 let, svobodná, zaměstnaná. Nevidomá mladá žena, která se pro 

pořízení vodicího psa se nerozhodla. 

 

K otázce zda o pořízení vodicího psa někdy přemýšlela, se slečna Lenka 

vyjádřila, že ano. „Dokonce jsem už byla v jednání s jednou soukromou 

cvičitelkou a měla jsem vyhlédnutého černého labradora.“ 

Jako hlavní důvod, proč si vodicího psa chtěla pořídit, slečna Lenka 

uvedla: „O pejskovi jsem uvažovala jako o řešení svého dlouhodobého 

problému jak se dostávat na dlouhé, samostatné procházky do přírody.“ 

Slečně Lence v té době bylo 29 let a období promýšlení, zda si vodicího 

psa pořídit či ne, trvalo podle jejích slov skoro rok. „Zodpovědně jsem 

promýšlela všechny varianty, které by v soužití s pejskem mohly nastat.“ 

Informace o soužití se psem čerpala slečna Lenka především od cvičitelky 

s kterou byla v kontaktu. 

Jak slečna Lenka uvádí, hlavními ohledem pro rozhodování bylo, zda 

v jejích představách převáží výhody či nevýhody pořízení psa. Ty si slečna 

Lenka rozdělila do následujícího seznamu. 

 

Jako výhody tedy slečna Lenka vnímá:  

• „Zvýšení samostatnosti hlavně pro pohyb typu rychlých a dlouhých 

sportovních procházek 

• získání alespoň nějaké samostatnosti v pohybu venku v místech, kde to 

neznám, např. na rekreaci 

• obecně možnost rychlejší chůze než s bílou holí.“ 
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Nevýhody vidí slečna Lenka v: 

• „Zodpovědnosti za živou bytost, její neustálá přítomnost, svázání se s 

pejskem 

• trvalý pach pejska doma a všudypřítomné chlupy 

• potřeba dodržovat určitý režim, což je těžké v mém hodně nabitém a 

nepravidelném osobním programu 

• možné odvyknutí si od chůze s bílou holí, ztratila bych každodenní cvik 

v této dovednosti, a co pak když pejsek onemocní... 

• a také otázka jak zabezpečit péči o pejska v době jeho nemoci, jak ho 

dopravovat k veterináři apod.“ 

 

Po důkladném promyšlení všech okolností tedy slečna Lenka dospěla 

k závěru, že: „V současné době se pejsek do mého života nehodí. Mám 

mnoho závazků a nepravidelný režim, což pro soužití s pejskem není 

ideální. V tuto chvíli bych se společným soužitím měla více starostí, než 

případného užitku.“ 

Že by si vodicího psa pořídila někdy v budoucnosti, si však slečna Lenka 

umí představit. „Až budu starší a trochu zpomalím, tak s pejskem vlastně 

asi docela počítám. Vyhlídka na něj mi přináší i nějaký poklid, že až už 

nebudu kvůli zdraví moci chodit běhat, takže přesto bude existovat řešení, 

jak se dostatečně hýbat a dokonce nemuset záviset na dostupnosti 

někoho vidícího. Je mi ale jasné, že přivést si do života psa má smysl, až 

budu připravená mu v něm vytvořit podmínky, které zase potřebuje on. 

Svým způsobem se na tu dobu i těším.“ 
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4.3. Shrnutí výsledků rozhovorů 

 

Rozhovory s respondenty pro mě byly zajímavou zkušeností a zdrojem 

mnoha užitečných informací. K otevřenosti rozhovorů, dle mého názoru, 

přispělo i mé úvodní sdělení o zkušenosti s předvýchovou štěněte. 

Některé otázky se v průběhu rozhovoru ukázaly jako obtížně uchopitelné. 

Například popis vývoje vzájemného soužití, byl pro respondenty 

nesnadný. Celkově však soužití jako takové hodnotili všichni respondenti 

kladně. 

 

1. Průběh rozhodování o pořízení vodicího psa. 

Co se týká rozhodování o pořízení psa, většina respondentů zužitkovala 

informace a zkušenosti od lidí, kteří již vodícího psa mají či měli. 

Rozhodnutí také konzultovali s rodinou a přáteli. Na psa se těšili. 

 

2. Příprava na příchod psa. 

Příprava na příchod vodicího psa u většiny respondentů probíhala v rámci 

kontaktů s výcvikovým střediskem. Respondenti, kteří již soužití se psem 

znali z rodiny uváděli, že věděli „do čeho jdou“ a tak žádná speciální 

příprava nebyla potřeba. Věřili, že to zvládnou. 

 

3. První kontakt se psem a průběh sžívání. 

První kontakt se psem probíhal u většiny respondentů v rámci výcvikového 

střediska či při individuálním setkání s cvičitelem. U dvou respondentů byl 

kontakt navázán již od dvou měsíců věku psa, a to díky rozhodnutí si psa 

předvychovat. V této souvislosti je zajímavý přístup slečny Lindy, která se 

pro pořízení vodicího psa rozhodla právě až na základě zkušenosti soužití 

se psem, kterého měl v předvýchově její bratr. Než život se psem poznala 
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na „vlastní kůži“, neměla o vodicího psa zájem. Popis počátků a průběhu 

sžívání respondenti nepopisovali detailně, spíše po citové stránce a jako 

fungující soužití.  

 

4. Co respondenti od soužití očekávali a co se splnilo/nesplnilo. 

Respondenti uváděli, že očekávání, která od soužití měli, se jim splnila. 

Někteří byli dokonce bezproblémovostí společného fungování a kvalitou 

průvodcovských dovedností svého psa překvapeni. Moje úvaha, že lidé 

svého vodicího psa neberou jen jako průvodce, ale i jako dobrého 

společníka se ukázala jako správná. Pouze jedna respondentka necítila 

tuto roli svého vodicího psa jako nezbytnou. 

 

5. Kvality psa jako průvodce. 

Kvality psa jako průvodce hodnotili všichni respondenti jako velmi dobré a 

spolehlivé. Jedna respondentka přímo uvedla, že ,když jde se svým psem, 

ani nepozná, že nějakou překážka na cestě byla. 

 

6. Pochybnosti ohledně volby konkrétního psa. 

Pochybnosti ohledně výběru správného psa neuvedl žádný respondent, 

což mě překvapilo zejména u pana Filipa, který v rozhovoru uvedl, že 

první dva měsíce soužití jej pes neposlouchal a zcela ignoroval jeho 

povely. Pan Filip věřil, že pes je správný a šikovný, jen je potřeba získat 

jeho respekt. 

 

7. Reakce okolí, pes jako prostředník komunikace. 

Hodnocení reakcí okolí a psa jako prostředníka komunikace bylo 

respondenty popisováno pozitivně i negativně. Přibližně polovinu 

respondentů zájem okolí těší, některé respondenty naopak přímo 

obtěžuje.  
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8. Klady a zápory soužití se psem. 

Všichni respondenti soužití hodnotili kladně a popisovali dovednosti svého 

psa jako velmi kvalitní a nenahraditelné. Pes je pro ně prvkem 

přinášejícím svobodu a zvyšující jejich samostatnost a celkovou kvalitu 

života. Zároveň si cení vzájemného vztahu.  

Drobné problémy respondenti popisovali v oblasti péče o čistotu 

domácnosti a oděvů z důvodu stálé přítomností chlupů. Tento důvod 

uvedla i respondentka, jako jeden z důvodů, proč se pro pořízení psa 

nerozhodla. Jinak ale péči a starost o psa respondenti popisovali jako 

naprostou samozřejmost, která jim nečiní obtíže.  

 

9. Úvaha o pořízení dalšího vodicího psa. 

Tato otázka u většiny respondentů budila silné emoce. Respondenti vztah 

se psem popisovali jako velmi blízký a jedinečný. Představa jiného psa na 

místě jejich současného, je pro ně velmi citlivé téma. Přesto však 

z rozhovorů vyznělo, že život bez psa si již neumějí a vlastně ani nechtějí 

představit.  
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Závěr 

 

Otázky ohledně soužití člověka a vodicího psa mi zněly v hlavě již od 

doby, kdy jsem byla předvychovatelkou a hlavně pak v době po odevzdání 

štěněte do výcviku. Snažila jsem se představit, jak tento vztah funguje. 

Zpracování tématu pro mě tedy bylo zajímavé nejen studijně, ale i osobně. 

Studiem materiálů jsem získala množství užitečných informací. 

Ve své práci jsem se snažila přiblížit souvislosti, které jsou ve vztahu 

člověka a psa, a to nejen vodicího, důležité. Věnovala jsem se společné 

historii soužití člověka se psem a přínosu tohoto vztahu pro obě strany. 

Z hlediska historického jsem se zaměřila i na počátky výcviku vodicích psů 

ve světě i v České republice. Uvádím zde také konkrétní fáze výcviku psa 

a jednotlivé organizace, které se výcviku věnují. 

Vodicí pes není zdrojem akceptace zrakového postižení, ale může ji 

usnadnit. Například tím, že umožňuje větší míru kontroly nad vlastním 

životem a tím následně podporuje nezávislost svého majitele. Pomáhá 

odstraňovat bariéry v prostoru, ale i uvnitř člověka samého. Může být i 

zdrojem sebeúcty, neboť svému majiteli dává signál, že je schopen se o 

někoho postarat. 

Soužití se psem však není „všespasitelné“. Vodicí pes zvládá množství 

úkonů, ale také vyžaduje péči, pozornost a lásku. Dalo by se říci, že jen 

pes, jehož potřeby jsou dostatečně naplněny, je pes schopen být dobrým 

průvodcem a společníkem. 

V rámci zpracování této práce jsem měla možnost seznámit se devíti 

majiteli vodicích psů. Rozhovory byly zdrojem informací ohledně soužití 

s vodicím psem a získala jsem tak množství zajímavých podnětů. Bylo pro 

mě cenným zjištěním, že soužití s vodicím psem všichni respondenti 

hodnotí jako přínosné a to nejen po stránce průvodcovských dovedností. 

Přesto jsem však o vzájemném soužití nezískala tak detailní informace, 

jak jsem předpokládala. Respondenti například zcela nevyužili možnost 
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popisu vzájemného vztahu, či hodnocení pozitivních a negativních stránek 

soužití. 

Z diskuse na katedře vyplynula myšlenka možného porovnání shodných 

prvků převzetí vodicího psa a dítěte do náhradní rodinné péče. V obou 

případech do rodiny vstoupí jedinec, který již „něco zažil“. Obdobná je i 

potřeba dobrého promyšlení tohoto rozhodnutí, znalost motivace a 

důkladná příprava na příchod nového člena. Toto téma je zajímavé a stojí 

za detailní zpracování, pro které jsem však ve své práci nenašla dostatek 

prostoru. 

Závěrem mé práce bezesporu je, že soužití s vodicím psem je pro člověka 

se zrakovým postižením i jeho rodinu velkým přínosem. Přispívá ke 

snížení závislosti na pomoci druhých a celkově tak zlepšuje kvalitu života 

člověka s postižením. Umožňuje svému majiteli bezpečný pohyb 

v prostoru a tím mu poskytuje větší jistotu a sebedůvěru pro život. Pes je 

člověku stále na blízku nejen jako průvodce, ale i jako společník. A právě 

tato „přidaná hodnota“ je cenným prvkem vzájemného soužití. 
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Ve své práci jsem se zaměřila na vztah člověka a vodicího psa. Cílem mé práce bylo zjistit, 

jak takový vztah může fungovat a jaké jsou jeho hlavní prvky. Věnovala jsem se otázkám 

pozitivních i negativních stránek soužití a jeho celkovému hodnocení majiteli vodicích psů.  

Důležitým okruhem byla i motivace k pořízení vodicího psa. 

 Teoretickým základem mé práce jsou historické souvislosti vztahu člověka a psa a jeho 

vývoje, včetně rozvoje výcviku psů jako pomocníků člověka. Dále jsem se věnovala popisu 

druhů zrakového postižení, průběhu výcviku psa i legislativě ve vztahu k vodicím psům.   

Informace ohledně soužití s vodicím psem jsem získala prostřednictvím rozhovorů 

s respondenty, kterými byli tři muži a sedm žen.  

Z rozhovorů i prostudovaných materiálů jsem dospěla k závěru, že soužití člověka s vodicím 

psem je pro člověka se zrakovým postižením velkým přínosem. Z rozhovorů vyplývá, že tento 

vztah přispívá ke zlepšení kvality života člověka s postižením. Vodicí pes je zdrojem pocitu 

bezpečí z hlediska pohybu v prostoru a zároveň je člověku společníkem a přítelem. 

 


