
v‰em vlastnost, která
psa dostala na vrchol
oblíbenosti jako spole-

ãenského zvífiete, nesouvisí
s jeho pracovitostí, ale spí‰e se
vztahem k ãlovûku. Ochota
s ãlovûkem spolupracovat, po-
tfieba komunikace, závislost
na ãlovûku, jedním slovem
empatie, není vlastnost v Ïivo-
ãi‰né fií‰i obvyklá. Právû tato
psí vlastnost a vynikající ori-
entaãní smysl jsou základem
ãinnosti, která má ve spolu-
práci ãlovûka a psa v˘znamné
místo, a tou je pes prÛvodce
a spoleãník nevidom˘ch. Klid-
ná, nenápadná práce tûchto
psÛ provází lidstvo po mnohá
staletí.

Slep˘ Ïebrák
Pfiedstavme si pfiíbûh ãlovûka,
kter˘ oslepl v dobû, kdy neexi-
stovaly Ïádné záchytné sociál-
ní systémy pro péãi o lidi zdra-
votnû postiÏené. Mohl to b˘t
b˘val˘ voják, fiemeslník nebo
zemûdûlec. V kaÏdém pfiípadû
naplnûní jeho základních Ïi-
votních potfieb, obÏiva jeho
pfiípadné rodiny, v‰e bylo pfií-
mo závislé na jeho práci, kte-
rou jiÏ vykonávat nemohl.
OkamÏitû se stal závisl˘m na
svém okolí, rodinû, obci, pfií-
padnû církvi. Ztráta samostat-
nosti a nezávislosti je prob-
lém, se kter˘m se pot˘kají
zdravotnû postiÏení lidé
i dnes. âlovûk z mého pfiíbûhu

v‰ak Ïil v dobû, kdy mu ztrá-
tou zraku ‰lo témûfi o hol˘
Ïivot. Jeho osudem, stejnû
jako vût‰iny takto postiÏen˘ch
lidí, se stala Ïebrota, Ïil z milo-
darÛ sv˘ch spoluobãanÛ. Aby
mûl ‰anci na pfieÏití, musel se
objevovat tam, kde se pohybo-
valo hodnû lidí. U kostelÛ, ve
mûstech a osadách byli lidé
k obdarovávání potfiebn˘ch
správnû naladûni. Pak bylo
potfieba se pfiesunout na
námûstí ãi do sousední vesni-
ce, kde byl trh nebo jarmark,
tam se h˘baly peníze a nûkdy
zbylo i pro slepého Ïebráka.
Lidí s podobn˘m osudem se
v‰ak na tûchto místech obje-
vovalo více a bylo nutné
i v tomto „fiemeslu“ se chovat
trÏnû. Mil˘ pejsek, kter˘ pfied-
vádí roztomilé a veselé kous-
ky, mohl b˘t právû tím, co zau-
jalo okolí a zv˘‰ilo jeho
pfiíjmy. âasem pfii spoleãném
putování od kostela, na trh,
do sousední vesnice a zpátky
dokázal stejn˘ psík svého
pána dovést na správné místo.
MoÏná Ïe to bylo trochu jinak,
ale jisté je, Ïe psi rÛzn˘ch ple-
men a velikostí provázeli nevi-
domé lidi odnepamûti.

Historie ve svûtû
To, Ïe se pes jako spoleãník
ãlovûka uplatÀoval jako prÛ-
vodce nevidom˘ch, je známo
z obrázkÛ a kreseb a to
v nûkter˘ch pfiípadech z dob
velmi dávn˘ch. Asi nejstar‰í
zachovaná kresba, kde pes
doprovází ãlovûka, s nejvût‰í
pravdûpodobností nevido-
mého, je z âíny datovaná do
13. století. 
První písemné záznamy o v˘-
cviku vodících psÛ pro zrako-
vû postiÏené jsou z 18. století
z Vídnû. V knize Uãebnice pro
v˘uku nevidom˘ch je popisuje

její autor knûz Johann Wil-
helm Klein. Byl asi první, kdo
se zab˘val systematicky tímto
druhem v˘cviku psÛ. Jak je
vidût z obrázku, na kterém je
portrét knûze pfii práci se
psem, byly v té dobû i zkou-
‰eny rÛzné postupy a pomÛc-
ky. Pes byl s ãlovûkem propo-
jen jakousi pevnou „vodící
tyãí“ místo vodítka nebo
nûjakého provazu, urãitû
s cílem o pevnûj‰í propojení
psa a jeho majitele.
Velk˘m pfielomem ve v˘cviku
vodících psÛ se stala 1. svûto-
vá válka. Zbranû hromadného
niãení vykonaly své, z války se
vracelo mnoho tûÏce zranû-
n˘ch a také oslepl˘ch vojákÛ.
ZároveÀ byli v této válce hoj-
nû vyuÏíváni vojen‰tí psi. Po
skonãení bojÛ a prohrané vál-
ce zkou‰eli v nûmecké armádû
vojen‰tí kynologové pfiecvião-
vat psí vojenské veterány pro
své osleplé kamarády. Z této
solidární ãinnosti uvnitfi ar-
mády se stal postupnû samo-
statn˘ obor. Tak jak to v histo-
rii b˘vá, Ïe nûkteré velké
kroky dûlají jednotlivci, bylo
tomu i u vodících psÛ. Tím
jednotlivcem byla v tomto
pfiípadû Ïena. 
Ve 20. letech se paní Dorothy
Harrison Eustisová, Ameri-
ãanka Ïijící po válce ve ·v˘car-
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Historie výcviku vodících psů
Pes jako kamarád, pomocník a souputník ãlovûka na‰el v souÏití s ním bohaté uplatnûní
v mnoha závaÏn˘ch oborech lidské ãinnosti. Lov zvûfie pro uÏivení, obrana pfied
nepfiítelem, hlídání obydlí a stád pfied ‰kodnou, ve v‰ech tûchto oborech pes uplatÀuje
své pfiirozené vlastnosti, jako jsou ostraÏitost, vynikající ãich, stateãnost, pracovitost. 

O

Psi velmi
usnadÀují
nevidom˘m
i cestování
vlakem 

„První
záznamy
o výcviku
vodících 
psů jsou 

z 8. století.“

SP 11/07 60-61 Slepci  8.10.2007 14:07  Stránka 60



sku, zaãala o tuto sluÏbu psÛ
ãlovûku velice zajímat. 
Z jejího popudu vzniklo v nû-
mecké Postupimi první v˘cvi-
kové centrum vodících psÛ
pro nevidomé. Po jejím ná-
vratu do Spojen˘ch státÛ
americk˘ch se intenzivnû
vûnovala osvûtû ve své zemi
a v roce 1927 vznikla první
‰kola pro v˘cvik s názvem
The seeing eye, která stále
existuje a je dnes nejstar‰í
‰kolou pro v˘cvik vodících
psÛ na svûtû. V roce 1929 byli
docviãeni a pfiedáni první psi
v této ‰kole.
V roce 1931 bylo díky spolu-
práci s paní Harrison Eusti-
sovou pfiedáno prvních pût
vodících psÛ ve Velké Bri-
tánii. Zájem o ãtyfinohé po-
mocníky se stále zvy‰oval
a zaãal pronikat i do dal‰ích
zemí. Po celém svûtû zaãala
vznikat v˘cviková stfiediska.
V souãasné dobû jsou centra
v˘cviku napfiíklad v tûchto
zemích: Austrálie, Belgie,
âesko, Chorvatsko, Francie,
Finsko, Itálie, Irsko, Izrael,
Japonsko, Jihoafrická repub-
lika, Kanada, Korea, Nû-
mecko, Nizozemí, Norsko,
Nov˘ Zéland, Slovensko, ·pa-
nûlsko, ·v˘carsko, USA, Velká
Británie.
V roce 1989 byla ve Velké Bri-
tánii zaloÏena Mezinárodní
federace vodících psÛ (The
International Guide Dog Fe-
deration), která má za cíl urãit
a uplatnit uznávané standardy
v chovu, v˘cviku i pfiedávání
psÛ a péãi o zrakovû postiÏe-
ného klienta. Tato organizace
má sídlo ve Velké Británii

a ãlenské ‰koly vpodstatû po
celém svûtû. ·kola, které se
podafií získat ãlenství v této
organizaci, musí pfiijmout
pfiísné standardy a podfiídit se
pravidelné kontrole jejich do-
drÏování. 

Historie u nás
V˘cvik psÛ jako prÛvodcÛ tûÏ-
ce zrakovû postiÏen˘ch má
i u nás svou historii. První
zaznamenané pokusy o v˘cvik
vodících psÛ pocházejí z dva-
cát˘ch let minulého století.
V ‰edesát˘ch letech minulého
století zaãalo tehdy pár nad-
‰encÛ z oblasti sluÏební ky-
nologie (pánové Fi‰er, Amb-
ruster, Skuhrovsk˘ atd.)
s prvními kroky ve v˘cviku.
JelikoÏ kynologie nebyla
v âeskoslovensku Ïádnou
„popelkou“, podafiilo se jiÏ
tehdy vytvofiit základy v˘cvi-
ku, ze kter˘ch se dodnes
vychází. V roce 1978 byl ofici-
álnû v˘cvik vodících psÛ zafia-
zen mezi rÛzné druhy „v˘ro-
by kompenzaãních pomÛcek“
pod v˘robní podnik Meta
Praha. V roce 1985 byl zaloÏen
Klub drÏitelÛ vodících psÛ, ve
kterém se sdruÏují nevidomí
majitelé a uÏivatelé vodících
psÛ. Rok 1989 se stal velk˘m
posunem kupfiedu, pád ko-
munistického reÏimu otevfiel
moÏnost kontaktÛ se zahrani-
ãím a tím i získávání informa-
cí. JelikoÏ ve stejném roce
vznikla i Mezinárodní federa-
ce vodících psÛ, byla první
postkomunistická zemû v této
organizaci vfiele pfiivítána.
Stfiedisko v˘cviku vodících
psÛ získalo pfiidruÏené ãlen-

ství a plnohodnotn˘m ãlenem
této organizace je od roku
1997. Informace získávané ze
svûtov˘ch ‰kol vedly k v˘stav-
bû v˘cvikového centra, které
bylo v roce 1997 dostavûno
z financí pfieváÏnû minister-
stva práce a sociálních vûcí.
V posledních deseti letech
vzniklo nûkolik dal‰ích center
cviãících vodící psy a asistenã-
ní psy pro osoby s jin˘m neÏ
zrakov˘m handicapem.
Rok 2007 je jiÏ desát˘m rokem
existence Stfiediska v˘cviku
vodících psÛ. Za tuto dobu
bylo pfiedáno 280 psÛ pomoc-
níkÛ zrakovû postiÏen˘ch lidí.
Chtûla bych podûkovat v‰em,
ktefií nám pomohli a pomáha-
jí pfii v˘chovû ‰tûÀat, sponzo-
rÛm a dárcÛm, bez jejichÏ
pomoci by se provoz stfiediska
neobe‰el, kolegÛm a spolu-
pracovníkÛm, ktefií psy pfiipra-
vují na jejich závaÏn˘ úkol.
Zájemce o více informací si

dovoluji pozvat na Dny otev-
fien˘ch dvefií (více na
www.vodicipsi.cz).

ing. Hana Jasenovcová
fieditelka SVVP
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Labrador‰tí
retrívfii se
jako vodící
psi velmi
osvûdãili

Na okraji silnice je
tfieba se zastavit

„Přelom ve
výcviku

vodících psů
znamenala
1. světová

válka.“

Dûkujeme firmû Plaãek, s.r.o.,
která dodává Stfiedisku v˘cviku
vodících psÛ pro 50 ‰tûÀat 
a mlad˘ch psÛ ve v˘cviku krmivo
Eukanuba po cel˘ rok 2007 zdarma
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