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8. LEKCE

Redaktorka:
Příprava psa ale začíná hned 
od štěněte, a to takzvanou 
předvýchovou, kdy je štěně 
předáno na několik měsíců 
vyškolenému dobrovolníkovi. Ten 
psa učí základním vlastnostem 
ještě předtím, než ho odevzdá 
středisku do vodicího výcviku.

Cvičitel:
Cílem předvýchovy je naučit 
toho psa poslušnosti, aby 
vám neutíkal, aby se vrátil 
na přivolání, aby vám nosil třeba 
klíče, nebo jakékoli věci, které 
vám spadnou nebo které ztratíte. 
Samozřejmě nesmí ten pes 
do postele, nesmí se rozmazlovat 
jiným jídlem, než má. To je 
samozřejmě… to jsou všechny 
věci, který potom byly obtížnější 
pro toho slabozrakého, protože 
on to nezvládá a má omezenej 
ten svůj svět jakoby, ve kterym 

Redaktorka:
Dvacet let už v Praze funguje 
středisko výcviku vodicích psů, 
jehož cílem je výchova průvodců 
těžce zrakově postižených lidí. 
Výcvik trvá šest až osm měsíců 
a během této doby se pes musí 
naučit například rozeznávat směr, 
navádět postiženého do různých 
směrů, rozeznávat přechody 
pro chodce a poznat, kdy může 
postiženého převést. 

Cvičitelka:
Ten pes zároveň tady musí se 
naučit vyřešit složitou situaci, 
kdy třeba potká na chodníku 
výkop, ohraničený, a musí 
vymyslet, jestli stačí ten výkop 
obejít třeba po silnici při kraji 
toho chodníku, anebo jestli je 
třeba celou tu silnici přejít. To 
už je opravdu na konci toho 
výcviku. Aby prostě se zjistilo, že 
je schopen pro toho nevidomýho 
udělat maximum.
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žije, a proto má vlastně toho psa, 
kterej mu v tom pomáhá.

Majitelka psa:
Pejska potřebuju, když se 
potřebuju dostat k doktorovi 
nebo někam, kde přímo to 
prostředí neznám až tak 
perfektně, kde je to obtížný se 
pro mě dostávat, nebo třeba, 
dejme tomu, konkrétně přestupy 
v metru, který mi dělaj velkej 
potíž, nebo vůbec jako neznámý 
prostředí, kde se hůř orientuju.

Redaktorka:
Kompletní výcvikový proces 
trvá více než rok a uchazeče 
může přijít na zhruba na dvě stě 
padesát tisíc korun. Vodicího psa 
může získat člověk se zrakovým 
postižením po předložení 
lékařského průkazu onemocnění. 
O nároku na psího průvodce pak 
rozhodne posudková komise. 
Kristýna Svobodová, Televize 
Praha. 


