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„Nechte mě
     pracovat!“

Nevidomí a jejich psi tvoří 
velmi dobře sehrané týmy. 
Bezpečné doprovázení  
nevidomého je pro psa 
velmi náročné  
na pozornost, proto není 
vhodné jej při práci  
vyrušovat voláním,  
mlaskáním, hlazením, 
nebo dokonce krmením. 
Stejně tak by ho neměli 
vyrušovat ostatní psi. 

Okamžik, z. ú. poskytuje nevidomým sociálně aktivizační služby a poradenství, 
provozuje dobrovolnické centrum, asistenci nevidomým dětem a dílnu 
hmatového modelování, pořádá semináře a kulturní akce, vydává publikace.

www.okamzik.cz
www.nevidomimezinami.cz 

Projekt je realizován s pomocí nadačního příspěvku
„Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“.
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ŽIVOT 
VODICÍHO
PSA

„Já jsem pes vodicí,
        kamarád Alex je pes

  asistenční.“
Úkolem vodicích psů je bezpečně dovést své 
nevidomé pány tam, kam potřebují. 
Pracují tedy převážně venku.  
Asistenční psi pomáhají lidem s tělesným  
či kombinovaným postižením v oblasti  
sebeobsluhy, jako je oblékání nebo nakupování.  
Pomáhají doma i na ulici. 
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„Jako štěně jsem prošel 

předvýchovou.“

„Zhruba v jednom roce 
     jsem začal se speciálním  
        výcvikem.“

„Svému pánovi budu sloužit  

       5–8 let.“

„Hurá,
složil jsem zkoušku!“

Takzvaná předvýchova probíhá v rodinách
dobrovolníků. Štěňata se učí především 
hygienickým návykům a slušnému chování 
v kontaktu s lidmi a jinými psy. 
Seznamují se s nejrůznějšími situacemi 
a absolvují základní výcvik poslušnosti.

Ve speciálním výcviku stráví pes 6 – 8 měsíců. 
Učí se chůzi v postroji, odbočit vlevo a vpravo, vyhnout se překážkám tak, 
aby mohl nevidomý bezpečně projít. Musí zvládnout i vyhledání míst, 
jako jsou schody, dveře, eskalátory, bezpečně nastupovat a vystupovat 
z dopravních prostředků nebo podávat spadlé předměty.

Po předání pes doprovází svého pána na cestách do zaměstnání, do škol, 
za zábavou i při toulkách přírodou. Po práci si zaslouží vydatný 
odpočinek, ať už v podobě spánku nebo proběhnutí po lese. 

Když pes zvládne všechny
potřebné dovednosti,
skládá závěrečnou zkoušku, 
která jej opravňuje k výkonu 
práce vodicího psa.

Následně cvičitel předá
psa klientovi.
Během procesu předávání 
se nevidomý a pes 
postupně seznámí 
a naučí se spolupracovat. 
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