
y lidé dokáÏeme svou tûlesnou
teplotu regulovat prostfiednic-
tvím pocení mnoha tisíci pot-

ních Ïláz. Psi nikoliv. Na rozdíl od nás
jich mají jenom pár v kÛÏi na pol‰táficích
u nohou a ve zvukovodu. Ochlazování se
dûje pfiedev‰ím oddechováním, které v‰ak
mÛÏe b˘t v parném létû pofiádnû namá-
havé a nároãné. ¤ádûní ve vodû sniÏuje
okolní teplotu a také pokles teploty mok-
ré kÛÏe zpÛsoben˘ vypafiováním pomÛÏe
psu snáze pfiekonat horké dny. 
Pro mnoho psÛ voda je skuteãn˘m elixí-
rem Ïivota, Ïivou vodou - a to dokonce
celoroãnû. Pravda, ne vÏdy k velké radosti
majitele. U nûkter˘ch psÛ je jejich
náklonnost k vodû zpÛsobena pÛvodním
vyuÏitím daného plemene. Vá‰eÀ pro
vodu kdysi b˘vala Ïádoucím cílem chovu
- a pro nûkteré psy pracující ve vodû,
napfiíklad vodní záchranáfie, jí je dodnes. 
K vysloven˘m vodomilÛm patfií mimo
jiné následující plemena: nûmeck˘ kfiepe-
lák, nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi, nûmeck˘
drátosrst˘ ohafi, nûmeck˘ dlouhosrst˘
ohafi, zlat˘ retrívr, münsterland‰tí ohafii,
angliãtí kokr‰panûlé, kooikerhondje,
landseefii, labradofii, novofundland‰tí psi,
pudlové a dal‰í. 
U nûkter˘ch plemen, tfieba u takového
afgánského chrta, by nás naopak vzhle-
dem k jejich pÛvodu ani nenapadlo pfiipi-
sovat jim lásku k vodû. Ale i je to mÛÏe
zaãít bavit, pokud byli s mokr˘m Ïivlem
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Z kaÏdého psa se mÛÏe stát vodomil

Vzhůru do chladné vody!
V letních mûsících psi nejsou
nad‰eni jen z úÏasn˘ch pachÛ
a skvûl˘ch setkání se psími
kamarády, ale mnozí pfiedev‰ím
– z vody! Zatímco brzy na jafie,
na podzim a v zimû dávají
pfiednost del‰ím toulkám
pfiírodou, v létû cesta ãasto
vede nejkrat‰ím smûrem
k vodû - a zase zpátky. Mofiské
pobfieÏí nebo bfieh fieky, jezero,
rybník nebo lesní tÛÀka, ale
klidnû jen mal˘ potÛãek za
vesnicí - ze v‰ech vod se 
stávají poutní místa pro ty
majitele, ktefií doma mají 
nikoli psa, ale spí‰e „vodníka“.

M
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hravou formou seznámeni uÏ u chovatele. 
Veselá hra v malém bazénku dokázala
zbavit strachu z vody uÏ nejedno ‰tûnû.
Ostatnû záruka pozdûj‰í náklonnosti
k vodû není ani u v˘‰e uveden˘ch ple-
men, která jsou k ní zdánlivû pfiedurãena.
Staãí jeden traumatizující záÏitek v obdo-
bí vtiskávání nebo v pubertû - a i retrív-
rovi se voda mÛÏe totálnû znechutit. 
V neposlední fiadû se i v rámci jednoho
plemene, ba dokonce jednoho vrhu,
mohou vyskytovat v˘razné rozdíly v typu
a charakteru. Zatímco jeden mlad˘ pes se
nad‰enû vrhá do kaÏdé louÏe, jeho bratr
se mÛÏe zpoãátku drÏet zpátky, sledovat
situaci a do mokrého Ïivlu si troufnout
teprve po nûjaké dobû. Zvlá‰tû u bojác-
nûj‰ích typÛ je opatrné pfiivykání mimo-
fiádnû dÛleÏité! 
Povaha psa je urãována vlivy Ïivotního
prostfiedí a genetick˘mi pfiedpoklady, tak-
Ïe rozhodující roli v tom, zda pes nalezne
ve vodû skuteãné zalíbení, nehrají jen
zdûdûné znaky, ale pfiedev‰ím zku‰enosti,
které získá v prvních mûsících Ïivota.
Co si v‰ak poãít, kdyÏ ná‰ pes chodí do
vody jen nerad, nebo dokonce vÛbec ne?
âasto pomÛÏe, kdyÏ ho budeme jeho pfie-
citlivûlosti opatrnû zbavovat. V kaÏdém
pfiípadû bychom mûli upustit od násil-
n˘ch opatfiení. Bojácného psa hodit -
doslova - do studené vody nebo ho v ná-
ruãí odnést do mofie znamená první váÏ-
né naru‰ení dÛvûry, které mÛÏe zásadnû
po‰kodit vztah mezi ãlovûkem a psem.
BohuÏel je stále je‰tû mnoho majitelÛ,
ktefií to zkou‰ejí za pomoci takov˘ch drs-
n˘ch metod a chtûjí tak svému zvífiecímu
kamarádovi „vnutit ‰tûstí". Mûli bychom
mít na pamûti, Ïe pro Ïádného psa není
nezbytnû nutné, aby se koupal a plaval -
kdyby se nûkdy dostal do váÏné situace,
v nouzi to dokáÏou v‰ichni!
KdyÏ chceme nejistého psa zbavit stra-
chu z vody, musíme postupovat pomalu
a opatrnû. âím dále do vody si sám od
sebe troufne, tím více dÛvûry a uvolnû-
nosti získá. Pfiekonání vlastního strachu
je pro bojácné zvífie hezk˘m záÏitkem
a znamená velk˘ posun vpfied, co se jeho
sebevûdomí t˘ãe. Pes se uãí sv˘m vlast-
ním úspûchem, stává se jistûj‰ím a jistûj-
‰ím. Kromû toho se spoleãné „zpracová-
vání" takového problému pozitivnû
projeví na vazbû mezi ãlovûkem a psem -
pokud majitel postupuje dost citlivû. 
Na poãátku opatrného pfiivykání pes
v Ïádném pfiípadû nesmí ze strany svého
majitele pocítit vztek nebo zklamání nad
tím, Ïe si je‰tû netroufá podle jeho pfied-
stav. I kdyÏ pro leckterého majitele urãitû
není lehké, kdyÏ v‰ichni ostatní psi vese-
le dovádûjí ve vodû a jen ten jeho se zdán-

livû bezdÛvodnû zastaví. Pokud vlastníte
psa, kter˘ jde do vody jen váhavû, nebo to
úplnû odmítá, nejprve se musíte pokusit
zjistit, v ãem je jádro problému. V zásadû
rozli‰ujeme dva typy strachu z vody: 
● ten, kter˘ byl vyvolán negativní zku‰e-
ností,
● ten, jehoÏ pfiíãinou je absence nebo
nedostatek pozitivních zku‰eností s vo-
dou.
DÛvodÛ nedostateãn˘ch zku‰eností s vo-
dou mÛÏe b˘t celá fiada: takové problémy
mohou mít psi z hork˘ch a such˘ch ob-
lastí Evropy, ktefií se prostfiednictvím
spolkÛ na ochranu zvífiat dostanou
k nám do stfiední Evropy, stejnû jako psi,
ktefií za svého mládí z dÛvodÛ nûjaké
nemoci (napfiíklad infekce, zranûní) do
vody prostû nesmûli. Také ‰tûÀata ze zim-
ních vrhÛ sotva mûla pfiíleÏitost se na
zahradû u svého chovatele dÛvûrnû
seznámit s mokr˘m Ïivlem, a proto se ke
v‰em fiekám, fiíãkám, rybníkÛm a mofiím
pfiibliÏují velmi obezfietnû. Taková opatr-
nost je naprosto normální a psu byste
mûli poskytnout dostatek ãasu k tomu,
aby tyto nové podnûty zpracoval a vyhod-
notil. Nûkdy také psi vyrÛstají v kraji, kde
zkrátka nejsou k dispozici Ïádné ãisté
a bezpeãné moÏnosti koupání. A pak tu
jsou je‰tû majitelé, ktefií jsou pfiíli‰ „ãis-
totní" nebo úzkostliví na to, aby svému
ãtyfinohému pfiíteli dopfiáli potû‰ení
z vody. Pokud se takoví ãtyfinozí neplavci
posléze dostanou ke ãlovûku, kter˘ by si
pfiál mít psa s kladn˘m vztahem k vodû,
pfiirozenû tito psi vÛbec netu‰í, co by si

s takov˘m potokem vlastnû mûli poãít.
Na‰tûstí jsou psi schopni uãit se po cel˘
svÛj Ïivot, i trochu star‰í pes je schopen
zvyknout si na vodu. Takovému v tomto
ohledu nezku‰enému zvífieti bychom
mûli moÏnou zábavu nabízet pro nû láka-
vû a beze stresu: 
● Jdûte svému psu pfiíkladem, jak se to
od dobrého ‰éfa oãekává - a vyuÏijte kaÏ-

dé pfiíleÏitosti k tomu, abyste vesele
a bezstarostnû ve‰li do vody. Je vcelku
jedno, zda to bude v létû naboso, nebo
nûkdy jindy v gumov˘ch holínkách.
Stejnû tak je jedno, zda se bude jednat
o velkou louÏi, mal˘ potÛãek, nebo
o mofiské pobfieÏí. Pes jen musí nab˘t
dojmu, Ïe jeho ãlovûk se pfii tom cítí dob-
fie a Ïe ho to baví. Pfiedveìte mu, jak
samozfiejmé to je - aniÏ byste ho volali
nebo lákali k sobû!
● V zahradû by mûl mít pes co nejãastûji
moÏnost pít ze zahradní hadice nebo
z kropicí konve. Malé záÏitky s vodou
jsou velmi dÛleÏité - dfiíve, neÏ se pes
vydá do hluboké vody. Zvûdavé chování
by mûlo b˘t okamÏitû pochváleno
a odmûnûno!
● Na pfiivykání si vyberte klidnou slad-
kou vodu. Je tfieba se vyhnout negativním
záÏitkÛm, jak˘mi by mohlo b˘t polknutí
slané vody nebo siln˘ proud. 
● âím ménû kolemjdoucích (cyklistÛ,
bûÏcÛ, turistÛ atd.), tím lépe, protoÏe
pfiedstavují ru‰ivé vlivy. 
● Ideální je, kdyÏ se domluvíte s nûk˘m,
kdo má sná‰enlivého a pfiitom vodu
milujícího psa. UÏ nejeden bojácn˘ pes
se nechal strhnout bezstarostn˘m vese-
lím sv˘ch kumpánÛ, ktefií ho tak dlouho
ponoukali ke hfie, aÏ na své obavy doãis-
ta zapomnûl. 
● Je vá‰ pes jako div˘ na pamlsky?
Házejte mu je po mal˘ch kouscích stále
blíÏe k vodní hladinû. Také krátké stopy
mÛÏete vést stále blíÏe k domnûlému
„nebezpeãí". Témûfi kaÏd˘ pes si dfiíve
nebo pozdûji troufne do mûlké pobfieÏní
vody, pokud tam na nûj bude ãekat nûja-
ká lahÛdka. 
● Pokud vá‰ pes rád aportuje, vezmûte si
sebou plovoucí hraãku pfiipevnûnou na
‰ÀÛrce (abyste si ji mohli pfiitáhnout ke
bfiehu v pfiípadû, Ïe by si vá‰ pes zatím
netroufl). Házejte ji nejprve tûsnû ke bfie-
hu, teprve kdyÏ pes pfiestane váhat a zaã-
ne ho to bavit, mÛÏete ji hodit dál. 
● Trénink pfieru‰te v okamÏiku, kdyÏ va-
‰eho psa bude nejvíc bavit. V̆ cvik by mûl
totiÏ vÏdy konãit tak, aby ve psu zanechal
co nejlep‰í pocit.
● Vydatnû svého psa chvalte za kaÏdou
aktivitu spojenou s vodou a s dal‰í cvi-
ãební jednotkou moc dlouho neotálejte -
nejprve choìte na známá místa, pozdûji
i jinam. 
Pokud vá‰ pes prodûlal nûjaké ‰patné
zku‰enosti, musí jich b˘t zbaven cílen˘m
tréninkem. BohuÏel ne vÏdy je moÏné
dopátrat se toho, kdy pes své negativní
záÏitky získal. Platí to pfiedev‰ím o psech
z druhé ruky nebo z útulku. Pokud víme,
co trauma vyvolalo, mÛÏeme v tûchto
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Z kaÏdého psa se mÛÏe stát vodomil

„Pes může ztratit
strach z vody 
jen tak, že mu
dáte najevo
porozumění

a poskytnete mu
potřebný čas.“
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situacích krÛãek po krÛãku znovu bu-
dovat jeho dÛvûru. V tûchto pfiípadech
nesmíme postupovat pfiíli‰ ukvapenû,
pfiehnaná horlivost by pÛsobila kontra-
produktivnû. Pokud se mlad˘ pes náhle
zaãne chovat zdrÏenlivû nebo vypla‰enû
i v jin˘ch situacích, moÏná právû prodûlá-
vá citlivou fázi puberty. Pfiehnané poÏa-
davky by mohly obrátit v˘voj jeho povahy
v budoucnosti. Projevy strachu nebo pla-
chosti mu v této dobû nesmûjí b˘t v Ïád-
ném pfiípadû pfiedhazovány - naopak by
mûl pravidelnû dostávat pfiíleÏitost sám
sebe vyzkou‰et a nasbírat pozitivní zku-
‰enosti. âasto se jedná jen o pfiechodn˘
strach z vody, kter˘ s dosaÏením dospû-
losti sám od sebe zmizí. 
Pokud v‰ak máte skuteãnû bojácného
psa, platí:
● Zpoãátku se jen ãastûji zdrÏujte v blíz-
kosti klidn˘ch men‰ích vod, aniÏ byste po
svém „stra‰pytlovi“ cokoli poÏadovali.
Napfiíklad bûhem pikniku na bfiehu si
bude moci sám urãovat svÛj odstup od
bfiehu a pravdûpodobnû ji zaãne ze zvû-
davosti s postupem ãasu sám od sebe
zmen‰ovat. Vezmûte si s sebou k potÛãku
knihu a ãtûte si tam, zatímco vá‰ pes se
bude volnû pohybovat kolem. Blízkost
vody se pro nûj musí stát nûãím naprosto
normálním. Poãáteãní pfiehnanou vystra-
‰enost pomÛÏe pfiekonat také hrst paml-
skÛ beze slova rozsypan˘ch na bfiehu.
● Postupnû zvy‰ujte stupeÀ obtíÏnosti:
nejprve by pes mûl ztratit ostych z malé-
ho potÛãku, a teprve potom se seznamo-
vat s vysok˘mi vlnami u mofie. 
● Neostfiikujte psa ze zahradní hadice
ani se nesnaÏte ho vykoupat ve vanû - ra-

dûji ho vytfiete dosucha a pozdûji vy-
kartáãujte!
● Dbejte na to, aby ho NIKDO nezlobil
vodou. Jedno stfiíknutí dûtskou vodní
pistolkou mÛÏe naráz zmafiit ve‰keré
dosavadní úspûchy. 
● SnaÏte se vyvarovat jak˘chkoli cito-
v˘ch projevÛ v souvislosti s vodou, takÏe
oklepávajícího se psa musíte pfiejít bez
jakéhokoli komentáfie, abyste ve psovi
nepodnûcovali rozãilení (pfienos nálad).

● Jakoukoli formu nejistoty ignorujte,
odpusÈte si soucitné komentáfie, nedávej-
te mu pamlsky, abyste ho uklidnili, kdyÏ
zaãne projevovat strach. Takové dobfie
mínûné pokusy o uklidnûní totiÏ zpravi-
dla vyvolají prav˘ opak: pes se bude cítit
majitelem povzbuzován ve svém strachu. 
● Pfii zvratech, ke kter˘m mÛÏe dojít
(napfiíklad pokud se pes lekne, kdyÏ pfied
ním náhle vylétne pták), dále pokraãujte
v tréninku: pohybujte se dál smûrem od
bfiehu, zafiaìte malá cviãení... Opatrné
a postupné kroky zabrání pfietíÏení psa! 
● Psa do niãeho nenuÈte! Nesmíte ho do
vody nutit táhnutím za vodítko nebo za
obojek ani tím, Ïe ho zvednete a pfienese-
te ho tam. 
● SnaÏte se, aby pes nebyl vystavován
stresÛm! KdyÏ se sám majitel vydá hodnû
daleko od bfiehu, psa pfiepadne stres.
KdyÏ celá rodina vypluje ve ãlunu pryã od
nûj, mÛÏe propadnout skuteãné panice.
ZÛstaÀte v blízkosti pobfieÏí a s nûãím si
beze strachu pohrávejte - aniÏ byste psu
vûnovali pozornost. Jen se pokuste nená-
padnû vzbudit jeho zájem. Pokud si sku-
teãnû opatrnû troufne do vody, jemnû ho
lákejte k sobû a kaÏd˘ mal˘ krok odmû-
Àujte a nakonec mu pfienechejte motivaã-
ní pfiedmût, tfieba hraãku. PouÏití klacíkÛ
spí‰e nedoporuãuji, protoÏe b˘vají tfií‰ti-
vé a psu mohou v tlamû zpÛsobit pora-
nûní. V obchodech jsou k dostání „dum-
mies“ - atrapy aportÛ, které jsou skuteãnû
zcela ne‰kodné.
● KdyÏ psa zaãnete su‰it, u‰etfiete na
poãátku jeho i sebe vysu‰ování u‰í, vyta-
hování vodních fias atd. Tyto ne vÏdy zrov-
na pfiíjemné „ãisticí práce“ by si pes mohl
dát do souvislosti s plaveck˘m v˘cvikem
a mohly by v nûm zanechat nepfiíjemnou
pachuÈ. Je vcelku jedno, zda se pes musí
jen tro‰ku pfiekonat, nebo zda projevuje
v˘raznou nechuÈ k mokrému Ïivlu.
DÛleÏitá je strategie! âlovûk by se mûl
pokusit vcítit do svého psa, naznaãit mu
porozumûní a poskytnout mu ãas. 
Mimofiádnou zábavu a zvlá‰tní v˘zvu
pfiedstavuje nácvik vodních prací. Po
jejich úspû‰ném zvládnutí je dokonce
moÏné se psem se pfiipojit k nûkteré vod-
ní záchranné brigádû a stát se jejími
aktivními ãleny. Nejprve se trénuje kon-
dice psa i jeho pána jakoÏ i aportování
mal˘ch pfiedmûtÛ. Pozdûji následují jisté
skoky do vody ze bfiehu i ze ãlunu s pla-
váním zpátky na bfieh. KdyÏ i tohle spo-
lehlivû funguje, uãí se pes pfiitahovat ãlu-
ny, pfiiná‰et záchranné prostfiedky (kruhy
apod.) a nakonec i lidi ke ãlunu. Uãí se
také potápûní a jak pfiivést záchranáfie
k postiÏenému. 

M. Brehmerová
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Dbejte na to,
aby ho NIKDO
nezlobil vodou,
jedno stfiíknutí
mÛÏe naráz
zmafiit ve‰keré
úspûchy

Pravidla
Pokud vá‰ ãtyfinoh˘ pfiítel pfiekoná 
strach a zaãne se na koupání a s ním
spojenou zábavu tû‰it, mûli byste
dodrÏovat jistá pravidla: 
● Majitel by mûl psu na pobfieÏí 
vyhradit urãitá - bezpeãná - místa 
a jiná (pfiíli‰ pfiíkrá, kluzká) zakázat. 
● Pes smí do vody teprve 
ve chvíli, kdy zazní rozkaz! 
● Labutû, kachny a jiní ptáci 
jsou pro psa tabu - stejnû jako 
rybáfii nebo koupající se lidé.
● K házení se hodí vûtve, kameny se
potopí a neumoÏní psu zaÏití úspûchu
(a navíc je‰tû po‰kozují chrup).
● Mnoho psÛ se rádo koupe
i v chladném poãasí. DÛleÏité 
je jen to, aby pes pak mûl dost 
ãasu na uschnutí v pohybu.
● Na pláÏi musí mít psi k dispozici
sladkou vodu k uti‰ení Ïíznû. 
Mnoho psÛ reaguje na slanou 
vodu zvracením nebo prÛjmem. 
● Pes musí ovládat základní poslu‰nost:
i z vody se musí nechat odvolat. 
MÛÏete to – podobnû jako na sou‰i 
– natrénovat za pomoci dlouhé ‰ÀÛry. 
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