
ûktefií psi ale tuto vá‰eÀ pro
koupání nesdílejí, vyh˘bají se
kaÏdé louÏi a zaãnou se chvût 

pfii pouhém pohledu na jezero. Tihle
morousové moÏná zaÏili v raném
dûtství nûco nepfiíjemného a s mokr˘m
Ïivlem mají ‰patné zku‰enosti. Proto
bychom pfii plaveck˘ch kursech mûli
dodrÏovat následující pravidla: 

● Laskavû nikoho nenuÈte!
● DodrÏujte zákazy koupání! Vyberte 
si ploch˘ bfieh s písãit˘m podkladem.

Voda by nemûla b˘t pfiíli‰ studená,
a pokud moÏno by nemûla proudit.
Zneãi‰tûn˘m vodám (poznáme je 
podle zápachu, zbarvení a vznikající
pûny) se vÏdy musíme vyh˘bat! Tabu 
by mûly b˘t i vodní plochy, na kter˘ch
dovádí velké mnoÏství vodního ptactva.
Nûktefií psi totiÏ snadno propadnou 
své lovecké náruÏivosti a pfiecení 
své síly tím, Ïe plavou pfiíli‰ daleko.
● Hrajte si se psem v blízkosti 
bfiehu, aby si mohl pfiivyknout 
pohledu na nepfiíjemnou vodu.

● Pfii koupání v mofii je dÛleÏité vzít
s sebou dostatek pitné vody a po
koupeli dÛkladnû opláchnout srst
i tlapy psa sladkou vodou
a vykartáãovat je. Uschlá sÛl 
dráÏdí citlivou kÛÏi psa. Pfii velk˘ch
vlnách platí zákaz koupání, protoÏe
pokusy o plavání by rozhodnû 
nemûly b˘t zkou‰kou pfieÏití!
● Pfied kaÏd˘m koupáním psovi 
vÏdy sejmeme obojek, protoÏe 
pokud by se o nûco zachytil, 
pes by se mohl také u‰krtit.
● Oblíbenou hraãku psa házíme do
vody nejdfiíve jen tak daleko, aby na ni
pes dosáhl ze bfiehu. Postupnû letí
hraãka do vody vÏdy o kousek dál.
Jednou ztratí pes pÛdu pod nohama
a bude muset zaãít plavat.
● Existují ale také psi, ktefií se
nenechají do vody zlákat ani hrou na
aportování: jdûte si zaplavat spoleãnû 
se sv˘m psem. Nalákejte ho do vody
pamlsky a hraãkou a uklidÀujícím
voláním. Vût‰inou je smeãkov˘ pud 
psa natolik siln˘, Ïe svého pána 
bude jednoho dne následovat...
● Nepfiehánût! Nejdfiíve bychom 
se mûli spokojit s krátk˘mi pobyty 
ve vodû a plavce zaãáteãníka 
poté dÛkladnû pochválit.
● VÏdy musíme brát ohled na
kolemjdoucí a ostatní koupající 
se osoby! KdyÏ se ná‰ Azor po 
koupeli oklepe, létají kapky 
vody i nûkolik metrÛ daleko.
● ·piãaté kameny, mu‰le i kofieny
mohou poranit tlapy psa. V takovém
pfiípadû musíme se psem ihned 
vyhledat zvûrolékafie, aby nedo‰lo
k nebezpeãné infekci rány.
● Jakmile se v psovi probudí vá‰eÀ pro
koupání, mÛÏe se stát, Ïe napfií‰tû si
pfied ním nebude jistá Ïádná louÏe.
V chladn˘ch roãních obdobích bychom
proto mûli s sebou brát do zvlá‰tû
ohroÏen˘ch oblastí i ruãník.
Zákaz plavání platí pro ‰tûÀata ve vûku
do ‰esti mûsícÛ, bfiezí fenky, nemocné
psy, psy s vyráÏkou na kÛÏi, pro ãerstvû
oãkované a nedávno operované psy.
A pokud by pes i pfies ve‰keré na‰e
snahy nespatfioval v koupání Ïádnou
zábavu nebo dokonce projevoval stále
rostoucí strach, mûli bychom mu
pfiiznat právo na takové pocity. Nikdy
bychom nemûli bojácného psa nutit ke
koupání a uÏ vÛbec ne tím, Ïe bychom
ho hodili do vody. Takové fóbie pak
prakticky nelze nijak odstranit. Jediné,
co funguje, je trpûlivost, trpûlivost
a je‰tû jednou trpûlivost – a nic jiného!

M. B.
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Plavání je zdravé, otuÏuje, zvy‰uje kondici, posiluje srdce
a krevní obûh a upevÀuje sebevûdomí. Vyslovení plavci jako
labrador, novofundlandsk˘ pes nebo zlat˘ retrívr to dobfie
vûdí a Ïádn˘ potok ani rybník si pfied nimi nemÛÏe b˘t jist.
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Jak se pes stane vodomilem

Plavání pro
začátečníky
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