
tfiedisko v˘cviku vodících psÛ -
SVVP – je ãlenem Mezinárodní
federace vodících psÛ (The Interna-

tional Guide Dog Federation) se sídlem
ve Velké Británii a s pÛsobností ve vyspû-
l˘ch zemích celého svûta. Tato organizace
byla zaloÏena za úãelem vytváfiení a dodr-
Ïování vysok˘ch standardÛ nejen
v odchovu, v˘chovû a v˘cviku psÛ, ale
hlavnû v oblasti péãe o zrakovû postiÏené
klienty, a jiÏ nûkolikrát osvûdãila ‰piãko-
vou úroveÀ na‰í ‰koly v celosvûtovém
mûfiítku. Sjednocená organizace nevido-
m˘ch a slabozrak˘ch - Stfiedisko v˘cviku
vodících psÛ je plnohodnotn˘m ãlenem
této organizace od roku 1997. Informace
získávané ze svûtov˘ch ‰kol vedly
k v˘stavbû v˘cvikového centra, které bylo
v roce 1999 dostavûno z financí pfieváÏnû
Ministerstva práce a sociálních vûcí. Po

celou dobu ãinnosti je SVVP také tímto
ministerstvem dotováno.
Vodící pes je pro zrakovû postiÏeného
ãlovûka jedním z velk˘ch krokÛ k samo-
statnosti. Je pro nûj prÛvodcem ochot-
n˘m kdykoliv se vydat na cestu, ale i spo-
leãníkem a oddan˘m pfiítelem.
Pro sluÏbu nevidom˘m osobám jsou
vybíráni psi plemen labradorsk˘ retrívr,
zlat˘ retrívr, kfiíÏenci tûchto dvou plemen
a v men‰í mífie i nûmeck˘ ovãák. ·tûÀata
od dvou mûsícÛ procházejí roãní pfiedv˘-
chovou v rodinû dobrovolníkÛ, ktefií mají
za úkol vychovat ze ‰tûnûte spoleãenské-
ho a tolerantního psa zvyklého na ukáz-
nûnost v bytû, na ulici i v dopravních pro-
stfiedcích a na dodrÏování hygieny.
Bûhem pfiedv˘chovy je v˘voj ‰tûnûte bed-
livû sledován z hlediska zdraví a povaho-
v˘ch vlastností. Po absolvování pfiedv˘-
chovy je psí dorostenec zafiazen do
v˘cviku ve stfiedisku.
Zde pes absolvuje speciální v˘cvik v délce
6 aÏ 8 mûsícÛ a musí se nauãit 30 rÛzn˘ch
povelÛ a úkonÛ potfiebn˘ch k prÛvodcov-
ské sluÏbû. KaÏd˘ pes musí splÀovat pfiís-
ná kritéria zdraví, povahy, cviãitelnosti
a spolehlivosti. Po závûreãn˘ch testech je
pes pfiedán nevidomému majiteli.
Budoucí majitelé musí projít ‰kolením,
kde jsou pouãeni o v‰em, co budou
potfiebovat pro Ïivot se sv˘m ãtyfinoh˘m
pomocníkem. Dvojici nevidom˘ ãlovûk
a vodící pes vÏdy peãlivû vyhíráme.
Nevidomému musí b˘t pfiedán pes, kter˘
vyhovuje jeho potfiebám, povahov˘m
vlastnostem a zpÛsobu Ïivota. Pracovní

stfiediska zÛstávají v kontaktu s klienty
i po pfievzetí vodícího psa, poskytují
rady a pfiípadnou pomoc po celou ãin-
nou dobu psa. 
Vodící psi doprovázející nevidomou oso-
bu mohou vstupovat do obchodÛ, res-
taurací, v‰ech typÛ ‰kol, ‰kolsk˘ch a zdra-
votnick˘ch zafiízení, úfiadÛ a v‰ech
kulturních a sportovních zafiízení.

Stfiedisko v˘cviku vodících psÛ
Klikatá 2a, 158 00 Praha 5 

- Jinonice, tel/fax 251 611 154
email: vodicipsi@sons.cz

www.vodicipsi.cz
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Deset let ãinnosti

Středisko výcviku vodících psů
Stfiedisko v˘cviku vodících psÛ (SVVP) SONS âR je profesionální pracovi‰tû, které se
zab˘vá v˘chovou a v˘cvikem vodících psÛ jako prÛvodcÛ tûÏce zrakovû postiÏen˘ch osob.

Desatero pro kontakt s nevido-
m˘m, kterého vede vodící pes:

1. Nikdy vodícího psa nevyru‰ujeme 
v jeho práci. Nikdy na psa 
nemlaskáme, nehvízdáme na nûj, 
ani na sebe jin˘m zpÛsobem 
neupozorÀujeme.

2. Nikdy na vodícího psa nesaháme, 
nehladíme jej a nemluvíme na nûj 
bez vûdomí majitele.

3. Nikdy k sobû vodícího 
psa nevoláme.

4. Nikdy psa nekrmíme bez 
vûdomí majitele.

5. Chceme-li pomoci ãlovûku 
s vodícím psem, vÏdy oslovíme 
nevidomého, nikoliv psa.

6. Pomáháme-li ãlovûku s vodícím 
psem, nikdy nemanipulujeme 
se psem.

7. Jdeme-li po ulici se sv˘m vlastním 
psem, nikdy mu nedovolíme 
vodícího psa obtûÏovat, oãichávat 
ho ãi jinak vyru‰ovat v práci.

8. Míjíme-li vodícího psa se sv˘m 
psem, máme svého psa 
vÏdy na vodítku.

9. Nastupujeme-li se sv˘m psem do 
dopravního prostfiedku, vÏdy dáme 
pfiednost ãlovûku s vodícím psem.

10. V dopravním prostfiedku 
umoÏníme umístûní vodícího psa, 
pokud je tfieba, uvolníme místo.

Vodící pes je
pro nevidomého
jedním
z velk˘ch krokÛ
k samostatnosti

S Pes musí
pfiivyknout

kontaktu
s lidmi
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