
ût‰ina psÛ chodí do vody ráda.
Samozfiejmû pokud s ní nemají
‰patné zku‰enosti a nebojí se jí.

Jsou psi, ktefií se uÏ jako ‰tûÀata vrhají do
kaÏdého potÛãku a louÏe, jiní jsou
k nov˘m vûcem o poznání nedÛvûfiivûj‰í,
a aby se nauãili ocenit, jak je ochlazení
pfiíjemné, potfiebují více ãasu. 
Nejjednodu‰‰í situace pro nového majite-
le je, pokud se ‰tûnû mûlo moÏnost se-
známit s mokr˘m Ïivlem je‰tû doma
u chovatele, za pfiítomnosti maminky
a ostatních sourozencÛ. V takov˘ch pfií-
padech vût‰inou ‰tûÀata zcela spontánnû
a bez zábran dovádûjí ve vodû. V ideálním
pfiípadû by to zodpovûdn˘ chovatel mûl
vzít v úvahu a v socializaãní fázi se vûno-
vat i seznamování s vodou. BohuÏel to je
moÏné jen zfiídkakdy. Nûkdo nemá poblíÏ
bydli‰tû Ïádnou vodu, jindy zase ranému
koupání ‰tûÀat nepfieje roãní doba. Vût-
‰inou tedy nemÛÏeme vycházet z pfiedpo-
kladu, Ïe ná‰ psí kamarád vodu dÛvûrnû
zná. Radosti z vody se musí teprve uãit. 
Asi nejlépe to pÛjde, pokud s sebou na
první seznámení s vodou vezmete nûja-
kého spfiáteleného star‰ího psa, kter˘ má
vodu rád a va‰emu pejskovi ukáÏe, jaká je
to radost a zábava koupat se a dovádût
v mokrém Ïivlu. Ale pozor: buìte trpûli-
ví! Mnozí psi zpoãátku postávají na bfie-
hu a ‰tûkají, ãímÏ se snaÏí svého psího
kumpána pfiimût k vylezení z vody. âasto
nûjakou dobu trvá, neÏ je pes sám ocho-
ten vstoupit do vody alespoÀ tlapkami. 

U stra‰pytlÛ pomohou triky
Mnohem obtíÏnûj‰í b˘vá seznamování
s vodou u bojácn˘ch zvífiat. Ta mívají
z hlasitého dovádûní a stfiíkání ostatních
spí‰e strach, a právû proto se drÏí zpátky.
V takov˘ch pfiípadech není dÛvodné
pfiedpokládat, Ïe by pes vstoupil do vody
sám. Pokud má takové zvífie silnou vazbu
na pána nebo paniãku, je moÏné, abyste
vy sami vstoupili do vody a pokusili se
zvífie nalákat k sobû. Ale musíte se obrnit
trpûlivostí, psa nepfietûÏovat a spokojit se
zpoãátku jen s mal˘mi úspûchy! Jinou
moÏností je hodit psu do vody jeho nej-
oblíbenûj‰í hraãku. Zpoãátku pochopitel-
nû jen nûkam ke kraji, kde bude moci stát
a kde je ploch˘ bfieh a pozvoln˘ pfiíchod
do vody. Nûkdy pomÛÏe kombinace obo-
jího: tedy páníãek i hraãka. Uvûdomte si,
Ïe pokud vás pes bude následovat tfieba
jen do potÛãku, ukazuje tím, jak velkou
dÛvûru ve vás má. Nezniãte ji tím, Ïe toho
po nûm budete chtít pfiíli‰ mnoho.
A nezapomeÀte na pochvalu! 

KaÏd˘ pes umí plavat
A to odmaliãka. Pokud jste postupovali
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Vodní radosti
Koneãnû léto! Slunce pálí a v‰echno vyz˘vá k leno‰ení.
Ale ná‰ pes i teì potfiebuje pohyb a zábavu, takÏe
alespoÀ obãas s ním chtû nechtû nûco podniknout
musíme. Na polích je horko, v lese jsme byli 
vãera. Îe bychom si spoleãnû vyrazili k vodû?

Psi a voda

Chladná voda
povzbuzuje
prokrvování,
v horku nejsou
díky ochlazování
natolik
namáhány srdce
a krevní obûh
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správnû, vá‰ pes zaãne uÏ brzy dovádût
v mûlké vodû. To ale je‰tû zdaleka nezna-
mená, Ïe bude plavat. Pokud vám to je
málo a navíc chcete svému psímu kama-
rádovi dopfiát blahodárn˘ch terapeutic-
k˘ch úãinkÛ plavání (tvorba svalÛ bez

zatûÏování kostry), bude si muset trouf-
nut i do hluboké vody. Îádn˘ strach,
kaÏd˘ pes umí plavat odmaliãka. 
V hloubce automaticky zaãne s plovací-
mi pohyby, i kdyby jen proto, aby se
znovu dostal na bfieh. 

Zábava: aportování ve vodû
Pokud vá‰ pes dokáÏe klacíãky, míãky
nebo jiné hraãky aportovat na suchu,
vyuÏijte pfiíleÏitosti a zkuste ho aportem
nalákat do hlub‰í vody. Mnoho psÛ je
ochotno vrhnout se za sv˘m balonkem
do vody, a kdyÏ po nûjaké dobû zjistí, Ïe
uÏ nemají pevnou pÛdu pod nohama,
automaticky zaãnou plavat a míãek pfii-
nesou. Jakmile se jim jednou podafií
strach z neznámého pfiekonat, vût‰inou
s nad‰ením znovu a znovu pfiiná‰ejí své
oblíbené pfiedmûty z vody a plavou pfii
tom ãasto libovolnû daleko. 
Pokud vá‰ pes aportovat neumí nebo ho
to nebaví, zkuste to s plovoucími po-
choutkami. MoÏná bude právû taková
chuÈová pobídka dostateãná k tomu, aby
ho to nalákalo do hloubky, nebo mÛÏete
jít do vody spoleãnû. Pokud se to podafií,
musíte v‰ak pfii spoleãném plavání dávat
pozor a nepfiibliÏovat se ke psu pfiíli‰
blízko. UÏ nejednou se stalo, Ïe zvífie pfii
plavání mechanick˘mi pohyby svého
pána nechtûnû po‰krábalo, coÏ není nic
pfiíjemného. 

NepodceÀujte proudy!
V tekoucích vodách dbejte na to, aby se
pes nedostal pfiíli‰ daleko do proudu.
Zvlá‰tû kdyÏ je v potocích a fiekách velká
voda, propadne leckter˘ pes panice. Ti

zku‰enûj‰í se nechají poodnést proudem,
poãkají si, aÏ se ocitnou o nûco blíÏ u bfie-
hu, a potom vyplavou do strany. Ov‰em
ze v‰eho nejlep‰í samozfiejmû je se tako-
v˘m pfiípadÛm pfiedem vyhnout, protoÏe
hrozí nebezpeãí, Ïe svému zvífieti nebu-
dete moci pomoci, nebo Ïe va‰e pomoc
pfiijde pfiíli‰ pozdû. 
Velkou zábavu a k˘Ïenou zmûnu pfiiná‰í
pfii vodních pracích práce s dummy. MÛ-
Ïete psa nechat pfiiná‰et dummy z vody
na rÛzné vzdálenosti, mÛÏete také dum-
my odhodit na druh˘ bfieh a psa za ním
vyslat. MoÏností je nespoãet, lze je obmû-
Àovat nejrÛznûj‰ími typy vod, pobfieÏí
a vzdáleností.

Chvûjící se psi musí ven! 
Nezapomínejte, Ïe voda b˘vá chladná!
KdyÏ vá‰ pes bude ve vodû pfiíli‰ dlouho,
mÛÏe promrznout. Poznáte to podle to-
ho, Ïe se zaãne chvût. Jakmile k tomu
dojde, okamÏitû ho vyÏeÀte z vody a vy-
tfiete dosucha froté ruãníkem. Tímto
pohybem se pes ohfieje a brzy se tfiást pfie-
stane. Rozhodnû vám nedoporuãujeme,
abyste do vody posílali psa rozehfiátého
horkem. Pro psy platí totéÏ co pro nás
lidi: ochlazování musí probíhat postup-
nû. Pes se má nejprve napít a zpoãátku
zÛstat na mûlãinû. 

Plavání udrÏuje fit
Pokud se vám opatrn˘m zvy‰ováním
poÏadavkÛ podafií ze svého psa vychovat
vodomila, máte vyhráno. Je nadûje, Ïe se
udrÏí fit aÏ do vysokého vûku. Chladná

voda povzbuzuje prokrvování, v horku
nejsou díky ochlazování natolik namáhá-
ny srdce a krevní obûh, plaváním se udr-
Ïují a posilují svaly a vá‰ pes má skvûl˘
trénink nezatûÏující kosti a klouby. Pfii
kloubních onemocnûních, jako je napfií-
klad dysplazie kyãelního kloubu, má pla-
vání dokonce vysokou terapeutickou
hodnotu, protoÏe posilováním svalÛ
a vazÛ dochází ke stabilizaci nemocného
kloubu a k jeho odlehãení. 
Pokud se vodních hrátek se psem nemÛ-
Ïete vynabaÏit, otevírají se pfied vámi dal-
‰í moÏnosti: mÛÏete se se sv˘m psem
vûnovat vodnímu záchranáfiství. Psi se pfii
tom cviãí k záchranû topících se lidí a uãí
se také hledat utonulé. Z pÛvodní zábavy
se tedy stává velmi uÏiteãná a smysluplná
ãinnost, která zvífie navíc baví. 

Eva Schillingová

Plaváním se udrÏují a posilují
svaly a nezatûÏují klouby

SVùT PSÒ 7/07 9

TÉMA MùSÍCE
Fo

to
 M

in
er

va

Psi a voda

„Z původní
zábavy se může

stát užitečná
a smysluplná
činnost, která

zvíře navíc
baví.“

V tekoucích
vodách pozor
na siln˘
proud!
Nepou‰tûjte
psa pfiíli‰
daleko.
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