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1. Úvod 

Říká se, že nejlepším přítelem člověka je pes. Ani se nedivím. Takový pes se 

dokáže naučit leda co. Například takový vodící pes. Fascinovali mě od malička. 

Koukala jsem na menší dokumenty, a proto jsem si vodící psy také vybrala. Mám 

moc ráda psy. V mé ročníkové práci se dozvíte, co takový vodící pes musí zvládat, 

jak se učí, kdy v historii se tu poprvé objevili a kdy byla založena první organizace. 

Také se dozvíte spoustu věcí o vodícím psovi. 
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2. O psovi 

Nepleťte si pojem vodící a asistenční pes. Vodící pes pouze pomáhá venku 

nevidomému překonat překážky. Asistenční pomáhá chromému doma. Například 

otevřít dveře, pračku atd.  

 

2.1 Vhodný pes 

Takový vhodný pes může být skoro každé plemeno.  Vhodným plemenem se tak 

stává Bílý švýcarský ovčák, Flat Coated, Retriever, Labradorský retriever, Německý 

ovčák, Goldendoodle, Královský pudl, Labradoodle a Zlatý retriever. 
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2.1.1 Účel vodících psů 

Vodící pes má za úkol vodit svého pána, který má nějaké zrakové onemocnění či 

zrakovou poruchu. Pomáhá mu chodit po městě nebo v různém terénu. Když vidíte 

vodícího psa v akci, nebo prostě se svým pánem, nikdy si ho nesmíte hladit, ani po 

zeptání. Pes není na princip domácího mazlíčka. Musí se soustředit na úkoly a 

nezabývat se vámi. Rozptylovalo by ho to a tak by se mohl stát i člověku se 

zrakovou vadou malér, či nějaké neštěstí. Vodící pes má takové upozornění 

napsané na svém postroji. 
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2.1.2 Postava 

Labradorský retrívr. Stává se nejčastějším vodícím psem. Proto, si vybírám popis 

postavy zrovna u něj. Jeho oči jsou jako u většiny psů hnědé, nebo oříškové. 

Vyjadřují jejich inteligenci. 

Uši mají usazené více dozadu. Jsou lehké a takové menší. Morda, tak zvaně psí 

ústa mají zuby a čelisti silné. Horní řezáky se těsně překrývají se spodními. Lebka 

nemá masivní líce a je široká. Také jeho nos je široký. Jeho nosní otvory má velice 

dobře vyvinuté. Zhruba mezi ostatními psy ho má nejcitlivější.  

 Krk je silný a mohutný. Lopatky jsou dlouhé a šikmé a končetiny má silné. Žebra 

jsou pružná a vyklenutá, hrudník široký a hluboký. Hřbet je rovný, bedra krátká, 

široká a silná. Celkový vzhled je podsaditý. Velikost u psa je 56-57 cm a má 28-38 

kg u feny je to 54-56 cm a 25-30 kg. 

Jeho zbarvení má vždy jednotlivou barvu. Může mít 3 barvy. Černá, čokoládově 

hnědá a žlutá. Žlutá má různé odstíny. Od bíle nebo smetanové, až po liščí červeň. 
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2.2 štěňata 

Štěně je jako malé dítě. Pořád by si hrálo a hrálo, skotačilo po venku, nebo trhalo 

polštáře. Když, se mají stát odbornými pomocníky zrakově nemocného člověka, 

znamená to, že si moc hrát nebudou? Tomu tak není. Labradorský retrívr je velice 

náročná rasa. 

 

 

2.2.1 Výchova 

Štěně labradorského retrívra potřebuje veliký, venkovní prostor. Hlavně do 

budoucna. Tato rasa psa je velice aktivní. Vychováváme je do jednoho roku u matky 

a pak se schyluje k výcviku a zaučování. 
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Štěně musí být velice dobře krmené. 

Nesmí mít nafouklé bříško, to by 

mohlo znamenat, že má v sobě červy, 

že ho špatně krmíte nebo rovnou 

obojí. Kůže by měla být růžovoučká 

bez jakékoliv vyrážky nebo 

podráždění. Chovatelem se může stát 

každý, kdo chce pomoci, má dobrý 

vztah ke zvířatům, umí být milý ale 

také důsledný. Ovšem si musí být 

vědom toho, že vychované štěně pak 

padne do rukou někomu, kdo ho bude 

potřebovat. 

 

2.2.2 Zaučování 

Štěně se vždy musí zaučovat hrou, ale vždy s plnou výbavou. Aby, si pomalu zvykali 

na svoji budoucí, hrdinskou práci. Takové štěně, má na sobě výraznou vestičku 

s nápisem. Zaučují se od prvního roku. To je výuka nejlepší. Stává se z něj tak 

jakoby žák základní školy pro výcvik psů. Postupem času se řadí jak u lidí. 

Středoškolák, vysokoškolák a vyučený. 

  

 

 

 

 

 

¨ 

2.3 Péče o zdraví 

Pes je jako člověk, proto také trpí hodně podobnými, nebo také stejnými nemocemi. 

Musíme na ně brát ohled. Štěňata jsou od narození náchylná na parazity. 
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3. DESATERO při kontaktu s nevidomým bez vodícího psa 

1. Zrakově postižení lidé mají své přednosti a nevýhody. Mohou však mezi nimi 

být výjimečně nadaní lide, inteligentní či méně nadaní. 

2. Nevidomí uvítají pomoc ve ztížených podmínkách a mockrát vám za to 

poděkují. 

3. Vždy nevidomého zdravte první, pokud možno i jménem, aby věděl, že 

zdravíte zrovna jeho. 

4. Vždy pozdravte první a při vstupu, či odchodu z místnosti, kde je nevidomí. 

Dejte o sobě vědět. 

5. Jestli má nevidomý člověk i průvodce, je mu nepříjemné když, se o důležitých 

záležitostech bavíte pouze s průvodcem. Průvodce slouží pouze jako 

průvodce. 

6. Chovejte se přirozeně a nenuceně. Nenápadně pomozte, kde je třeba.  Aby 

mu to nebylo nepříjemné  

7. Za snížené viditelnosti např. při dešti či sněžení, může mít problémy 

s orientací. Nabídněte svoji pomoc. 

8. Když nastupujete s nevidomým do autobusu, netlačte ho před sebou. Jděte 

první vy. Na sedadlo ho také netlačte, stačí mu dát dlaň na opěradlo. Sedne si 

sám. 

9. Když, nevidomý přijde do restaurace, bez průvodce, popište mu místnost a 

používejte barvy. Ukažte mu kde je věšák a stůl. S jídlem si poradí sám. Bude 

mile potěšen, když mu řeknete, kdo u stolu dále sedí, co je na stole, a tak 

různě popíšete. 

10. Jestliže budete nevidomého doprovázet už delší dobu, popisujte mu rysy 

okolí, Kde kdo stojí, jaké mají barvy a jaké je v okolí vybavení. Klasický popis 

okolí. 
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4. Střediska v ČR 

4.1 Brno Kamenomlýnská 2 

Od nás nejbližší výcvikové středisko je v Brně. Nazývají se VODICÍ PES z.s. 

Zakladatel této organizace je Milan Dvořák. O výcvik a výchovu vodících psů se 

zabývá od roku 1994. V roce 2000 v Brně založil školu pro výcvik vodících psů.  

 

 

 

 

 

 

Další spolupracující je Ing. Lenka Sedláková. Od malička ji doprovázel Německý 

ovčák. K Brněnské organizaci se přidala na podzim roku 2015. 

 

 

 

 

 

Pečovatel a cvičitel je Jaromír Skácel. Od roku 2016 pracuje ve Škole pro výcvik 

vodicích psů.  
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Dalších šest členů ve spolupráci. 

Barbora Pavlíčková 

Hana Prchalová 

Mgr. Lenka Pláteníková 

Laďka Dvořáková 

Marie Venerová 

Mgr. Roman Kabelka 
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4.2 Praha 5 Jinonice, Středisko výcviku vodicích psů SONS ČR 

 

Dne 12. 5. se v pražském středisku narodilo osm štěňat. 1 světlá holčička a 4 černí a 

3 světlí kluci. Prozatím hledají vychovatele. 

 

 

 

 

Pracovníci na této společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vlastních zdrojů také vyrábějí kalendáře, které si můžete zakoupit za 70 Kč. 

Středisko je v provozu již 20 let 

 

 

 

Marie Hájková 
Josef Mecel 

Kateřina Ungrová 

 

Daniel Tůma 

Eva Bendová 
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5. Jak přispět? 

Chcete přispět nějaké peníze? Jestli ano, stačí si najít stránky od stanic pro výcvik 

vodících psů. Buď tam budou mít napsané podpora a číslo k účtům na placení nebo 

třeba i oni sami mohou mít nějaké produkty, které si můžete zakoupit a přispět tím 

na výcviky vodících psů. Peníze by pak byly využity na krmivo pro psy, nebo na 

vylepšení samotného výcviku. 

 

6. vybavení 

Dvě velice důležitá vybavení, které nosí vodící pes. Postroj a vodič. 

6.1 Postroj na vodícího psa 

Jeho cena se pohybuje od 1000 Kč nahoru. Obrázek vpravo představuje postroj, 

který nepotřebuje vodič. Obrázek vlevo vodič potřebuje. 

 

 

 

 

 

 

6.2 Vodič k postroji vodících psů 

Tento vodič stojí 200 Kč. Připíná se na vodící postroj a působí jako vodítko. Vodiče 

mají cenu od 200 do 800 Kč.  
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7. Historie 

7.1 Historie psa 

Proč zrovna pes. Kvůli své pracovitosti, statečnosti, či vynikajícímu čichu? Ne. Pes 

se stal oblíbeným díky vztahu ke člověku. Spolupracovat s ním a komunikovat. 

Závislost. Jednoduše řečeno empatie. Tato vlastnost není mezi ostatními zvířaty 

obvyklá. Díky této vlastnosti a vynikajícímu orientačnímu smyslu, se stává pes našim 

průvodcem. V dávných dobách býval pes lovcem a pomáhal lidem i v různých 

pracích. 

 

7.2 Historie organizace 

Vraťme se o zhruba 100 let nazpět, kdy vodící psi ještě neexistovali. Takový farmář 

se živil pouze svým řemeslem, také tím živil svoji rodinu. Stane se neštěstí a on 

nadobro oslepne. On i jeho rodina skončí na ulici a musí se nějak živit. Zůstanou na 

ulici a jejich jediná záchrana je, když jim někdo něco dá. Taková příležitost se 

naskytne u kostela a pak něco málo na trhu. Za pár let se, ale takových lidí se 

zrakovým postižením nachází čím dál víc. Takový pes se tím stává velice dobrou 

pomůckou. Je roztomilý a přispěje nevidomým lidem bez domova. Postupem času 

se pes naučí člověku pomáhat a vznikají výcvikové stanice.  

V Číně byl nalezen obraz, jak pes vede nevidomého člověka. Pravděpodobně to bylo 

ze 13. století. 

 První stanice v česku byla postavena roku 1994 v Praze. 
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8. Povely 

Důležité je dodat, že pes povely často nedostává. Je naučený co má udělat sám od 

sebe. Začneme tedy od toho, když majitel vyjde z domu. V tudle chvíli pes dostane 

povel, kam má majitele dovést. Pes vede pána. Po cestě narazí na schody. Pes 

musí zastavit u prvního schodu, tím nevidomému dá najevo, že jsou u schodů. 

Společně pak schody schází nebo vyjdou. Pes zastaví také u posledního schodu. 

Nevidomý teď ví, že je zase rovná plocha. Jdou společně na autobusovou zastávku. 

Majitel si vytahuje peníze a vypadnou mu klíče. Pes hned reaguje a klíče podá. 

Majitel dojde se psem na zastávku a čekají, když přijede autobus, pes to musí dát 

najevo a nastupují. V autobuse lidé samozřejmě nevidomého pustí si sednout. Pes 

je mu po boku. Při vystupování zase označí schody. Vystoupí a pes nevidomého 

pána vede na určité místo. Po cestě, když má na výběr mezi schody a rovnou 

plochou pro kočárky, vede pána snazší cestou. Tedy cestou pro kočárky. Když jsou 

na křižovatkách, musí zastavit a majitel určí směr. Pak zjistí, že musí zajít 

k automatu. Pes musí automat najít a postavit se na zadní. Jakoby se o automat 

opřít. Tehdy až si pan vybere peníze zase jdou. Díky těmto povelům dojdou na 

potřebné místo. 
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9. Psí pamlsky 

Příklad pár pamlsků pro psy co si můžete upéct sami. 

9.1 Dia pamlsky 

 60 g celozrnné mouky.   

 2 vejce, 

 680 g vepřových jater, 

 

Předehřejeme si troubu s pečícím papírem v plechu na 175 C°. V mixéru rozmixujeme 

játra, potom přidáme vejce a mouku. Zpracujeme dohromady na hladkou hmotu. Dáme 

do trouby zhruba na 15 minut. Upečené pamlsky musí být vevnitř pevné. Po vychladnutí 

nakrájejte, nebo nalámejte dle velikosti svého psa. 

 

 

9.2 Jablečné sušenky 

 40 ml vody.     

 1 lžíci slunečnicového oleje, 

 1 jablko (100 g), 

 75 g ovesných vloček  

 1/2 lžičky skořice, 

 150 g polohrubé mouky, 

 

Opět předehřejeme troubu na 175°. Oloupeme jablko a nastrouháme nahrubo. 

V misce smícháme ovesné vločky, lžíci skořice a polohrubou mouku. Pak přidáme 

jablko o slunečnicový olej. Vše propracujeme v nelepivé těsto. Předkrájíme si na 
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plechu těsto na částky. Dáme do trouby na 30° minut. Po upečení je necháme 

vychládnout. Pak se krásně dají krásně nalámat. 

 

10. Závěr  

Ročníková práce mi dala spoustu nových věcí do hlavy. Hlavně jsem se dozvěděla, 

že vodící pes se nesmí hladit. Já když jsem u nás jednou viděla asistenčního psa tak 

jsem si ho chtěla pohladit. Naštěstí jsem to neudělala. Mám v plánu přispět peněžně 

jedné organizaci, když jsem se dozvěděla jak. Musím, ale s mámou. Také mě 

zaujalo, jak pes musí zvednout minci. 

Závěrem bych vás chtěla požádat o jejich podporu.  Psi jsou velice úžasná zvířata, a 

když toto vše pro nás dělají, zaslouží si podporu. Doufám, že svojí ročníkovou prací 

vás pobídnu k uskutečnění mé žádosti o pomoc této organizaci. 

 

11. Resume 

My final work deals with the topic of guide dogs.I plan to contribute money to certain 

organization when I 

find out how to do it. I must do it but only with the help of my mom. I was also 

interested in the situation where the dog had to raise the coin from the ground. 

Finally, I would also like to ask you for your support of the guide dogs. 
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