
28 SVùT PSÒ 8/07

VODNÍ PRÁCE

UÏiteãná náplÀ volného ãasu

Plovoucí 
zachránci 
životů
Není tajemstvím, Ïe zábavu ve volném
ãase lze spojit se smysluplnou
ãinností. Pfiíznivce vodních prací
a jejich psy na jedné stranû velmi baví
trávit ve‰ker˘ voln˘ ãas u vody, a na
druhé se z nich právû tam postupnû
stávají sehrané ‰piãkové t˘my, jeÏ jsou
v pfiípadû nouze schopny zachraÀovat
lidi pfied utonutím. My jsme sledovali
pfii práci pracovní skupinu
novofundlandsk˘ch psÛ. 
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e horko. Jezero se modravû leskne
a zve ke koupeli. I pfiítomné novo-
fundlanìany to evidentnû táhne do

mokrého Ïivlu. Oddychují ve stínu
v pobfieÏním porostu a touÏebnû ãekají,
aÏ to koneãnû zaãne. Ale chce to je‰tû
trochu trpûlivosti: jejich majitelé si tepr-
ve oblékají neoprénové obleky. I pfii let-
ních teplotách si lze snadno nachladit
ledviny. Dobrá pfiíprava je prvním kro-
kem k úspûchu: trenér nafukuje mal˘
ãlun, ostatní si rozdûlují gumové krouÏ-
ky, takzvané dummy, a pfiipínají psÛm
speciální postroje. 

Aport je souãástí tréninku
Hned je vidût, Ïe pfii tomto tréninku
nepÛjde o Ïádn˘ poklidn˘ sobotní v˘let
k vodû. V‰ichni vûdí, Ïe je ãeká práce.
Jeden pes zaãne radostnû skuãet. Bude
smût do vody jako první a mÛÏe ostatním
demonstrovat, o co v tomto trénink jde.
Psí obr plavnû vklouzne do vody a ve‰ke-
rá jeho tûÏkopádnost je rázem tatam. Na
první pohled je jasné, Ïe zvífie se koneãnû
ocitlo ve svém Ïivlu. Pes plynule plave ke
gumovému obu‰ku hnanému vodou.
Jedná se o dummy, jeÏ pfii vodní záchra-
nafiinû slouÏí jako náhraÏka pro trénink.
Ná‰ novofundlanìan, kter˘ uÏ patfií mezi
zku‰ené záchranáfiské „profíky“, otevírá
svou impozantní tlamu a jiÏ drÏí dummy
mezi zuby. A teì rychle zpátky na bfieh,
kde ho ãeká trenér a nad‰ená pochvala. 

Îádného psa 
k plavání nenutíme
Ostatní psi pozorovali svého uhlovû ãer-
ného kolegu ze bfiehu. Ani jim neuniklo,
jak nad‰enû byl za svÛj v˘kon pochválen.
Teì by chtûli do vody zase oni, aby zku-
‰eného psa napodobili. Jen jeden sedm-
náctimûsíãní landser zarputile setrvává
pod stromem: do vody se mu evidentnû
nechce. Jeho majitel pro to má pochope-
ní: „KdyÏ se mu do rybníka nechce, já ho
k tomu rozhodnû nutit nebudu. Tím
bych ho uÏ pfiedem pfiipravil o radost
z vody i z této práce.“ Vût‰inou se v‰ak
nad‰ení pro mokr˘ element dfiíve ãi
pozdûji dostaví samo. 

Speciální záchrann˘ 
postroj dodá stabilitu
Ve vodû nyní vládne ãil˘ ruch. Psi se hor-
livû snaÏí „ulovit“ dummy a donést ho na
bfieh. Aãkoli tfii z nich jsou úplní zaãáteã-
níci, nakonec se to skvûle podafií v‰em.
Nyní se do vody nofií i majitelé a nechá-
vají se od sv˘ch psÛ vytahovat na bfieh.
DrÏí se pfii tom speciálního záchranného
postroje. Obojek slouÏí pouze k fiízení,
nikdy se za nûj nesmí tahat, protoÏe pes
by se mohl dokonce u‰krtit. 

V t˘mu to jde lépe
Aãkoliv jsou vodní práce bezpochyby
namáhavé, zdá se, Ïe trénink v‰echny
zúãastnûné nesmírnû baví. Novofund–
land‰tí psi a landsefii jsou veselí a pfiitom
soustfiedûní; také jejich majitelé jdou do
v‰eho se stoprocentní euforií. KdyÏ kaÏd˘
dokonãí cviky odpovídající stupni jeho
momentální vycviãenosti, dva pokroãilí
psi novofundlanìanÛ úspû‰nû spoleãn˘-
mi silami „zachraÀují“ figuranta, jenÏ
hraje tonoucího. Jeden pes táhne dopra-
va, druh˘ doleva, a jiÏ se cel˘ t˘m udivují-
cí rychlostí blíÏí ke bfiehu.

Trénink s ãlunem
Nejlep‰í nakonec: na hladinu je spu‰tûn
mal˘ ãlun. Jeden z trenérÛ pádluje dopro-
stfied jezera a s hlasit˘m v˘kfiikem se kácí
do vody. Mohutn˘ pes nezaváhá ani na
sekundu: rozhodnû se vrhá do vody a pla-
ve, co mu síly staãí. Za nûkolik málo
sekund uÏ je u pfievráceného ãlunu
a chÀape po visícím lanû. „Tonoucí“ se
pevnû drÏí ãlunu, a neÏ bys fiekl ‰vec, oci-
tá se bezpeãnû na bfiehu. T̆ m vodních
záchranáfiÛ to celé opakuje je‰tû tfiikrát
s tfiemi lidmi najednou. Ani to nepfiedsta-
vuje pro vzrostlého novofundlanìana
vût‰í problém. 
Majitelé nezku‰en˘ch psÛ nestaãí zírat:
mnozí z nich si nedokáÏou pfiedstavit, Ïe
jejich pes spolu s nûjak˘m jin˘m snad
jednou také pokojnû skoãí do vody, aby
spoleãnû vytáhli nûjakého ãlovûka na
bfieh. Ale jiÏ po relativnû málo správnû
veden˘ch a proveden˘ch hodinách tré-
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JZ nezávazné
hraãky se
stane
v˘znamné
dummy

Tento pes novofundlanìana
dûlá svou práci skvûle

âlun je pfiipraven: pfiestává legrace
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ninku mnozí ze psích zelenáãÛ pochopí,
co se od nich oãekává, a jejich majitelé na
to jen nevûfiícnû zírají. 
Samozfiejmû klíãem k úspûchu je seriózní
trénink: dobfií trenéfii dbají na to, aby jed-
notlivé cviãební intervaly nebyly pfiíli‰
dlouhé, aby psi nebyli pfietûÏováni. DÛ-
leÏitou roli hraje i motivace. Je nutno hod-
nû chválit a zafiazovat herní prvky, aby se
pes udrÏel v dobré náladû. Lep‰í je vy-
hnout se tlaku i panovaãn˘m povelÛm,
psa rozhodí a stresují. Cílem je poskyt-
nout psu maximum samostatnosti a pfii
tom ho pfiimûfienû kontrolovat. Pokud
u psa nûkdy propukne pfiemíra tempera-
mentu, je tfieba tomu nechat voln˘ prÛ-
bûh – je to ventil nahromadûného napûtí. 

1. fáze: PfiihlíÏení
Mnoho trenérÛ, ktefií se vûnují vodním
pracím, má ve zvyku rozdûlovat psy ve
v˘cviku do rÛzn˘ch skupin. Jednu skupi-
nu tvofií psi, ktefií je‰tû nechtûjí do vody.
Ti se prozatím mají uãit tím, Ïe budou
v klidu pfiihlíÏet, co dûlají ostatní. Z lid-
sk˘ch hlasÛ a fieãi jejich tûla by tito psi
mûli pochopit, Ïe práce ostatních psÛ je
Ïádoucí a oceÀovaná. I pes, kter˘ zÛstane
na sou‰i, velmi dobfie vnímá, Ïe jeho kole-
gové jsou chválenu. A právû to v nûm ãas-
to vzbudí touhu je následovat.

2. fáze: Kontrolované plavání
Psi z druhé skupiny by mûli b˘t k plavání
vhodn˘m zpÛsobem motivováni. Dobr˘
psovod jim dá v této fázi tréninku jistotu
a vybudovat v nich dÛvûru. âlovûk a pes
musí pfii záchrann˘ch pracích tvofiit t˘m
a nejlep‰ím pfiedpokladem toho jsou vzá-
jemn˘ dobr˘ vztah a v˘razné oboustran-
né porozumûní. Ve druh fázi by se pes
mûl nauãit sebejistû se pohybovat ve

vodû a b˘t pfii tom ovladateln˘. Toho
dosáhneme nejlépe aportem nebo tím, Ïe
pÛjdeme do vody spoleãnû se psem a tam
si s ním budeme hrát.
Plavání na vodítku umoÏÀuje kontrolovat
a eventuálnû korigovat plaveck˘ styl zví-
fiete. Je dÛleÏité, aby pes plaval s rovn˘mi
zády a aby zadní ãástí tûla neklesal pfiíli‰
hluboko pod vodní hladinu. ·patné drÏe-
ní tûla pfii plavání totiÏ zpÛsobuje, Ïe se
pes rychle unaví. Dále se budoucí psí
záchranáfi uãí plavat pfiímo vedle ãlovûka
a uposlechnout povelu „Otoã se!“ Trenér
se psa chytí za srst nebo se pevnû drÏí
záchranného postroje a nechá se vytáh-
nout na bfieh. Pfii tomto cvikuje dÛleÏité
psa hodnû chválit. Zvífie musí pochopit,
Ïe jeho chování je Ïádoucí. Pokud pes
nechápe, co po nûm chceme, nemûl by za
to b˘t v Ïádném pfiípadû trestán. Vût‰í
smysl má zopakovat snaz‰í cviky, aby psa
bylo moÏno snáze motivovat. A obtíÏnou
lekci pfiesunout na pozdûji.

3. fáze: Aport 
a záchrana ãlovûka
Tfietí tréninková fáze je zamûfiena na tré-
nování kondice psa. Na programu jsou
plavání na ãas a vzdálenost a to na vodít-
ku. Potom bude pes smût plavat také bez
vodítka. Opût budeme procviãovat povel
„Otoã se!“ Jedním z cílÛ této tréninkové
fáze je aportování pfiedmûtÛ. K tomuto
úãelu se nejlépe hodí hraãky, které pes
dÛvûrnû zná, nebo speciální vodní dum-
my. Nyní se pes navíc uãí také povely
„Seber!“, „Pfiines ven!“ a „Z vody!“ 
Postupnû se pes zaãíná seznamovat se za-
chraÀováním lidí. Pomocník nebo i sám
psovod se ponofií do vody a voláním
a plácáním se snaÏí vzbudit pozornost

psa. Pes by nyní mûl sám od sebe skoãit
do vody a osobu v nouzi dostat na bfieh.
Pfii tomto cviku je zapotfiebí psa chválit
je‰tû více neÏ obvykle - koneckoncÛ se
jedná o úlohu, která mu je nejvlastnûj‰í. 

Trénink pro pokroãilé
V pfií‰tí fázi tréninku musí psi aportovat
nejrÛznûj‰í pfiedmûty. Dbáme na to, aby
byly rÛznû velké i tûÏké. UplatÀují se
nafukovací ãluny a skupiny lidí. 
Dal‰ím stupnûm je t˘mová práce mezi
psy. „Utonulého“ zachraÀuje nûkolik psÛ
najednou. Psi by si mûli práci mezi sebou
rozdûlit sami. Pokud dojde k nûjakému
zmatku, psovod zakroãí tím, Ïe ukáÏe na
pfiedmût nebo osobu, jeÏ je tfieba zachrá-
nit. V Ïádném pfiípadû psa ov‰em nelze
do takového chování nutit, protoÏe by
jinak snadno mohlo dojít k nehodû.
Modré skvrnky ov‰em zpoãátku patfií
k bûÏn˘m prÛvodním jevÛm chytání za
paÏi. S postupem ãasu a za korektního
vedení se v‰ak pes rychle nauãí, jak pevnû
smí stisknout.

Vyhnûte se pfietûÏování 
a tlaku na v˘kon
Pfii tréninku nesmíte nikdy ani chvilku
zapomenout, Ïe to musí b˘t pfiedev‰ím
zábava. PfietûÏování psa a pfiíli‰ velké tré-
ninkové dávky k niãemu nevedou. Právû
z tohoto dÛvodu pfiipravují zku‰ení tre-
néfii zvífiata na jejich budoucí úlohu
pomalu. Psy nelze pfii práci pfietûÏovat,
ale ani by nemûli b˘t zatûÏováni nedosta-
teãnû. V tom pfiípadû by se zaãali nudit
a ztratili by zájem; pfietûÏovan˘ pes zase
mÛÏe pod stál˘m tlakem rezignovat. 

Zamezit pfiíli‰né horlivosti
Dal‰í tip od profesionálÛ: nedoporuãuje
se pracovat se psem pokaÏdé, kdyÏ je ve
vodû. Je dobré si s ním ãastûji jen tak sed-
nout na bfieh – pfii tom pes musí zÛstat
v klidu a ne se pokou‰et nekontrolovanû
„zachraÀovat“ kaÏdého náhodného plav-
ce. Také klidné spoleãné plavání se psem
je vhodné k tlumení pfiíli‰né horlivosti.
BohuÏel se jedná o projev chování, které
- kdyÏ uÏ se jednou projeví – se velmi tûÏ-
ko potlaãuje. Pfiíli‰ horliv˘ jedinec by
mohl kaÏdou procházku v blízkosti vody
pfiemûnit v hororov˘ záÏitek. Proto by se
mûly vodní práce nacviãovat ve spoluprá-
ci s profesionály, ktefií vûdí, na co je tfieba
si dávat pozor, a ktefií dokáÏou nevhodné
chování korigovat dfiíve, neÏ se z nûho
stane zlozvyk. 

Gabriela Metzová
INFO: Svaz záchrann˘ch brigád 
âeské reoubliky (SZBK âR), 
www.zachranari.cz
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Pfiipraveni
k okamÏité
pomoci
tonoucímu

Psi si na vodu zvykají
hravou formou

Jde to
i bez
ãlunu!
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