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REFLEKToR /VýC\rIK VoDÍCÍCH PSŮ

Co zuládneme spolu
Vod ícÍ psi prO Iid i s e Zrakovýrn postiŽenírn, kt eré 1iŽ
VyCVičiLi v l\adačnír-n fondu MathiLda, bydLí spoLu Se
svýrn čLověkern od Aš e aŽ po S|ovenské h ra n ice' Co
r'nUSí takový potnOCnik i jeho trenél urnět?
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Důraz je při
tréninku vodících
psů kladen na
schopnost správně
vyhodnot;t situaci
také na přechodu
přes silnici. Proto
je nutné nastavit
trasy tak, aby
bylo možné se na
zvíře spoIehnout.
Reagují i na to,
že napřed musí
čtověk použít hůt,

aby vědět' kde
přechod začíná'

Text: LIBOR Špnysr
Foto: JAN Štrpocrt

V Matlrildě toho pro těŽce zra]<ově
postiŽené Llmějí hoclně. Podpot'ují
tnlaclé nevidorné hudebnÍky V orga-
nizování koncertir a kotqlí kvalitníCh
nástrojti, pořáclajÍ akce' qldávajÍ ča-
Sopis a pečujÍ o databázi elektronic-
lg7clr knilr' TalG poskytr"rjí vzdálerrou
IT podporu a pořáclají Specializované
počítačové kurzy. Tou nejzi'etelnější
čitrností je pak pořizovárrí, -u1iclrova

a rricvik VodíCích psll.
Sešlijsrne se v Praze 9, kde se pod

dolr]eclenr trenére]< Zr'ovna potykali
čtyři labrtrdoři s pi'ekáŽkovorr drálrou
simulující skutečný Život. Nedaleko
zaparkovalry ford (tomol-rlo Konto
Bariéty pr'ostÍ'ednictvír-rr Forrdu G]o-
bus) v sobě skr1ivá převozní klec rra
nrÍru. Psi jej rrrají jako drrrhý dor-rrov
při cestáclr na trér-rinky nebo do no
qiclr dorrrowt. ,,UŽ rrránre za seboll
1oo tisÍc ]<i]otrretrtr při cestáclr za
klierrty rrebo na tréninky. A musítrr to
zaklepat, allto slollŽÍ skvěle," tlsll1ívá
se spokoier-rě na úVod lrrg. Har-ra Jase
novcová, vedoltcí \1icviku vodícíclr
psll pro Zfakově postiŽerré.

ZÁJEM o PsY NESTAčí
Stojí to na webu organizace jastrě:
Mathilda propojuje tři skupirry lidí

Výcvik vodícího psa
VodÍcÍ pes zrakově handicapovaných
prochází výchovou a poté výcvikem.
Stěňata z prověřených chovů
vychovávají zpraVidIa dobrovoIníci
až do věku přibtižně'lB měsíců'
V průběhu tohoto období se pes učí
základnÍ povelovou techniku a zvyká
si na to, že pove[y se musí splnit'
Na jeho vývoj dohlížejí trenéři, kteří
ve zvířeti rozvíjejí schopnosti pro
práci vodícího psa' Pes je hodnocen
v několika stadiích vývoje z hlediska
zdravotního a povahových
vta stn osti.

Pokud jsou jeho schopnosti a stav
vyhodnoceny na výbornou, přechází
do fáze výcviku vodícího psa' V rámci
něj se naučí vyhýbat překáŽkám,
upozorňovat na terénní nerovnosti
nebo třeba schody, Naučí se
trasy, které jsou pro jeho čtověka
nejdůtežitější' aLe zvládnou pohyb
i tam, kde to zcela nezna'jí' PodLe
zvuku ho[e poznají' jak moc sr je

1ejich čiověk jistý při chůzi.

- ty, kteří polTloc potřebrrjí, ty, kte
ř'Í ponráhat clrtějí, a ty, kteřÍ vědí jak
na to. Stejně jako větširra neziskove]<
se však i tady perorr s nedostatken
fltrančrrÍcl-r prostředk[r.,,PřivÍtárrre
kaŽdé]ro, kdo clrce porrráhat. Zájem
CLl o práci s vodÍcími psy je dost, ale
netttrrějí si dobře př'edstavit, co to ob_
náší. \šem a]e LlmÍme r'rajít roli. Vět_
šinott to začíná tak, Že lidé pro nás
qlclrovávají štěňata, neŽ Začne jejich

trénitrk na budoucí úkoly. Taková
výchova má svá pravidla, my Si tak
zároveti snadněji \T/chováváme po-
tenciální zájenrce o pr'áci," objasriuje
Ing. Jasenovcová.

Výclrova štěriat voclícÍclr psut s se
bou nese Spollstu výlrod, jerr od za
čátktt trrusí člověk vědět, Že po roce
bude př'edávat psa do dalšílro trénin
ku. ,,Zájernci o v5iclror,u štěňat vědí,
Že tu práci dělají pro svého l't'lomen-
tálnÍl'to SvěÍ'ence a č]ověka, ktery7 rra
jeho slr"rŽby čeká. Štěně ve v5icviku
má pracovní Vestu a jeho pán prťr
]<azku. MúŽe ta]< jít v podstatě karn
koliv kam běŽrrÍ psi nesrnějí _ do
restaurace, do práce, do kina rrebo
třeba do divadla, protoŽe i takové
prostředÍ slouŽÍ k tréninku," r'1'počí
tává vedoucí r'1icviku.

Nábor rrov1ich adeptů - trenérťr
nrá několik kroků a pe\1lě Stano
vená pravidla. Výcvik psů je přitorrr
jen polovina práce, trerrér musí ro-
zunrět i ]ider-rr. \šichni rnusí absol
vovat ]<trrz instruktora prostorové
orientace a samostatnélro pohybu
lidÍ se zrakor'1irn postiŽenÍrn. Pořádá
je Tyfloseruis a trvaiÍ v několika cyk
leclr přes dva roky, běhenr kteryclr
se zájemci učí clrápat, jak se Žije li'
cletrr se zrakovýrrr postiŽením. Narrčí
se vše o zrakovýcl-r vaclách' ale take
o clrorobáclr, kterýnri Zrakově posti-
ŽenÍ často trpÍ, jako je třeba Cllkrov
ka. Frekvetrtanti kurzu se mLlSí talG
llatlčit nastavit pravidla pro Život člo
věka i psa. Někdyje totiŽ potřeba do
starosti o zvíÍ'e zapojit i další rodinné
pi'íslušrrÍky.

KoMPENZAčNí PoMocNíK
Vodící pes, Živé zviÍe, je v rraŠem
zclravottrím systému regulérrrí korn
pellzačl-lí pomllc]<oll' Je však i tím,
kdo bude rozhodovat, jak moc se
zlepší kr''alita Života zrakově po
stiŽenél-to. Ne kaŽdé p]emeno Se
k r,17cviku lrodÍ, asi nejčastěji jsou
Celosvětově lyuŽíváni ]abradoři. Pů_
voclně loveclG plerrreno bylo postllp_
ně \T/Š]echtěno pIo potřeby asistel'lč
nÍ sluŽby. Na v5istavách by tato linie
určitě nebodovala, a]e jejÍ qlbaverrí
pro práci v této oblasti je naprosto
výimečrré předevšÍm s ohledem na
povahové vlastnosti a sclropnost r-rčit



REFLEKTon / výcvrr vooÍcÍcH psŮ

Jiří Machytka je

učite[em hudby.
Vodící pes mu
pomáhá na cestách
do obchodú
i k tékaři. Trasy
nacvičiIi s lng.
Jasenovcovou i do
přírody v okotí
bydtiště a díky
svému čtyřnohému
kamarádovi získal
Jiří vetký kus
svobody.

se. I kclvŽ \r minlrlosti se 1lotrroctrík1'-
stártrli tř'eba něnečtí ovčáCi. dtles se
obtíŽrrě lrleclaiÍ zch'ar,é clror1r 16161o
pletnetrzr. Arri gerretická výbava ov
čáktt rl sottčasné dollě neocporlíclá
poŽirdtrr,litttrr.

ZvíÍ'irta ri Matlrilclě jsott ze spe
ciálníclr clrorru r,odícíclr pstt po ce'
lénr světě. pl'o výcr,il' zde se zÍská
rrají v t'át-trci Mezirrár'oclrrí federace
rlodícíclr pstt. Netrí rÚirn]<ou, Že ie
cletr z t'ocličtt je ti'eba Atrreričatr, z;l
títrrco trratlra je pttrlocletrr Frattcottz
l'a. Necláuro clo ČR přiletěl pejsek
z Belgie, tr tři česktí Štětl:rttr tr:lopalr
oclcestovala do Diiusliir.

I(clyŽ trakotrec pes r'šechtrt. zLottš
ky zvládrre' rrastárá posleclrrí fáze vr
cr.ilru, pÍ'eclátrí tl'etrét'etrr. Ti r-ratrčÍ rre

vidotrré rlše. co je 1les schopen \Tri'ešit
l]eiell 1' tlÍstě b1dliŠtě, tlastar,Í spo-
leČtrě tt'tis5i. lrteré isotr rl t'troŽt-tosteclr
spohqlt'irct1'ící dr,ojice' ;r rryberolt t1r

lrtetýt-t-t je tlilo1lali třebir se r''y-htrotrt.

Mttsí se zirfixovirt rl hlavácl-t obott.
lrtet'ott ttlici pÍ'ekotrtrt lze a l'tet'ott uŽ
ne' pťotoŽe její pi'eclrocl ie příliš sloŽi
f\. Neztlirtrretrá to' Že ll-y 21'6[61ip p6
stiŽet-tli tletl-tolrl cestorrat třeb;r rrtl drtt-
lrý korlec r'eptrbli\, _ psi se dor,eclott
pofuĎorlat r'e r,šeclr t5peclr tet'ét-ttt.

Polrucl tech rrělrcle potkáte člorělra
s klaplratrri lla očíCl]. s lrolÍ r, jechré

fllce a pselll r'drtrlré. lle\,Stllplljte clo
ricriilitt. Je trtrtlejlŤš prarlclěpocloll
tré, Že steitrolt CeStoLl llr-tde llt'z1, pt'a

r.idelrrě clrodit člověk se zral'orŇtlr
postiŽeníll. o

Slepí g hlušť
mezi nami
\ctlc',ii/ lscrtl sutjltl LtšÚtt. kdy1Ž jsen't

1-lr ls1r lLtt'hrtl Š/.rllpell Í cluoLt honclic'ct

1l t l tl c ulý c I l t't c t ! t; t l'tc t.'j c tI; ý tn p r clblé
inetti 'lc prcfuě ten jejic'h hrrrtc/ic'cip.

Slepyj Žehral' Žt, len clrdú uiclí.

ct ttcto1-lct/i h ltt t hý z cí t t Í clě I ne u i clo t'tlé

ttttt slLtcJt. l''dgz /irrlcitt t'tÍc'h prciuě
projel uoztlai. ,přic/cil se rlrr s1;rlttt

se suýitt cli'gtillleiltelll. Že obct uČ'clí
pirl. lctkť to je. DrctOŽe lttohrltt c'ilrl
clil To. co uylltcrcld jctko nctclscrzka, je

reclila 'jeclnoln z posleclních sjezcltt
Su ctztt itluctlícltt tlct zctčdtlitt cleu acle
scít ť1 c' h IeÍ iltirtttkjho sloletÍ Sittrcrc'c.

h1c,r r.rrr.lse,rrr ne c'h(qxil.
Zctjúttctué.ie' Že pii c'eslcÍclt zct
lícltl-ti s postÍŽelrÍrrr se prl liic'eli
le kchse il(Í u(í t t t s ptldcl b t t tj t t t i
ronněrt1 spoi'tl,'leil tttrtlí lt'r,lcllLt

.littoLr 1;ociollLt. \?tŠirtotr le to
o tOl]l. ('o se kolilLt podctí'ilo zbkctt
k LrlehčenÍŽiuotcl' .\t' LlŽ se jechrcí

t t.iedttr tlliutc' tt?lto o r tt t[ttttiz(ttc.
i ;l c|r; s i ro i rcliC c t 1 ttt u t t t t tj t t ti 

1 
t rr r t t.i t.

Zct l Ú't'tcl l pŤe dr' lrl zť re ŽÍnl se
s llcu'tclic'ctp o u ct t'tý tllÍ u ttbe c'

nenlazal o clělrrl' jal;rlŽe tcl;ouí liclé
ttelsoLi. cii'iesje sic'e clo společností
zaČIenÍI. ale ltt zclrctuott Čdst
popttlac'e itct ttc; clobie nepŤÍprauÍI.

Poztlctl 'jsenl' Že liclé s posliŽenún
cloueclcltt býl proliuní jedett ttci cltrt

ilého' Np ušÍc'ltrti sutrf osticl tlesott
clobře. '\ pcili sttctclno clolcle, L'e hrlrr

lliktLiitt 1ltlcklllt'tút'tl ťotirtt ilc,clcÍu

tl é t l't tt p r aŽs lt é/ll.l s l ř'e l ti l rr.r'i/icÍ ie,

s ilpui(iri)lou 1;rtril. ZhttsrrtL'si ittg
Z,CII'CIUí pre1lsl1luit sebe U 'sirll.lC'i
cl,,uť,iiri s ircjfrtiitjtil /)o'slilcllllll
rtluslún. Ž,e pak nebttcle problétll
ui11tt.r.rlurtl ttt.r.th'' /'rlttŽ u ttť'ltt

s U e Ze nrc U ocl k' íl1 O p sct zt'ctl;o u ě
postÍŽenéln z'cíl;ctzllíltct' Lidé s ptl
stiŽenÚn tol-lcl zulcícltlrltt ktlil;. Že se
to itcÍlti zclt'ctuýt'tl zclci nesl;ulečné.
- \ tctttt, kclc, ttŽ tcl ne'icle' le ilctše irlle,

poclctl pot'nocttr.rrr lLr/tr. o

Autor 1e novinář' spo|upracovnÍk

Časoplsu MůŽeŠ'

Nadační fond Mathitda
NF Mathitda vznikt v roce 2010 a jeho posláním je podpora
osob s těžkým zrakovým postižením. Jmenuje Se podle
své zak|adatelky a patronky, hraběnky Mathitdy NostitZoVé
Pracuji zde především tidé nevidomí nebo s váŽnou
zrakovou vadou.

Vice na www.mathilda.cz


