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Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. 
vám letos nabízí první vydání svého čtvrtletníku Helppsík. Během 
předchozích měsíců jsme stihli spoustu věcí, ale asi největší radost 
máme z naší vodicí kobylky Katrijn... která je nejen v naší republice, ale 
s největší pravděpodobností také v Evropě, úplně prvním vodicím 
koněm. 

Helppsík

První vodicí kůň u nás !!!
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TEN PIŠKOT 
BYCH SI, ZUZKO, 

DALA...
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Před několika lety se 
v časopise Pes přítel 
člověka objevil článek 
o tom, že se pro nevidomé 
v Americe cvičí malí ko-
níci. Text reportáže může 
vyvolat nadšení, u někte-
rých čtenářů však také 
mírně skeptický úsměv 
– Američani už nevědí, 
co by roupama dělali...

...přiznám se, že jsem si 
tehdy nedovedla představit 
za prvé, jak vlastně tako-
vý výcvik může probíhat  
a za druhé, jak posléze 
kůň (byť velmi malý) s ne-
vidomým člověkem žije  
a pracuje pro něj. Na 
obě otázky jsem dosta-
la odpovědi od Zuzana 
Daušové, která před de-
seti lety založila Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené.

Důkladná úvaha
Koncem roku 2010 se dostalo Zuzaně Daušové do rukou instruk-
tážní video s výcvikem malých vodicích koníků: „Byla to úžasná 
podívaná, která mě nadchla. Rozhodla jsem se, že to zkusíme taky  
a v dubnu k nám byla dovezena z Holandska kobylka Katrijn van den 
Meier.“ Nákupu malé Katrijn předcházelo velmi pečlivé promýšlení 
a získávání informací, a to nikoli pouze na internetu (v Evropě se 
tomuto výcviku věnují pravděpodobně pouze v Německu, ale jde 

Máme vodicí kobylku
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nejspíš o velmi dobře uta-
jený výcvik, protože získat 
kontakt se zatím nepodaři-
lo), ale mj. i přímo od An-
drey Zajíčkové-Červenkové, 
která se výcvikem koní za-
bývá a dokázala poradit Zu-
zaně Daušové také s tím, kde 
vhodného adepta na vodicí-
ho koně koupit. Jak už bylo 
řečeno, po pečlivém zváže-
ní všech pro a proti si ob-
jednal tým Helppesu z Ho-
landska vhodnou kobylku.

Dvouletý koník žil na-
prosto volně na ohromných 
pastvinách, kde vůbec ne-
přišel do kontaktu s lidmi. 

Chovatelé slíbili, že zvyknout by si Katrijn měla do týdne, déle by 
to prý rozhodně trvat nemělo... „Snažili jsme se připravit opravdu na 
všechny možné eventuality, které by mohly na Katrijn u nás čekat. 
Ale rozhodně jsme nebyli připraveni na to, že za dva dny sama při-
jde do klubovny a bude koukat na stůl, co by tam pro ni bylo dob-
rého,“ nevěřícně ještě dnes kroutí hlavou zkušená výcvikářka psů. 

Výborný trasér
Jaké jsou rozdíly mezi výcvikem vodicího psa a vodicího koně? Té-
měř třicet povelů, které jsou potřeba, aby pes uměl, zvládá koník 
stejně bravurně. Možná ještě lépe. „Zapamatuje si všechno podstat-
ně rychleji než pes a je výborný trasér, je totiž flexibilní. Pes když 
si jednou zafixuje cestu do obchodu, tak na ní trvá a někdy může 
být malinko problém ho přemluvit, že dneska nejdeme do obcho-
du, ale k lékaři,“ nabízí rozdíly v chování psa a koně výcvikářka.

Další výhodou oproti psu je, že kůň má jiné zorné pole a díky tomu 
dokáže bezpečnou cestu odhadnout dříve než pes. Když Katrijn vidí, 
že se prostor před ní zužuje tak, že se jím nedá projít – např. ulička 
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v obchodě mezi regály – tak se zastaví a nejde dál. Nevidomému tím 
dá signál, že cesta není bezpečná. Obdobně spolehlivě „hlásí“ kobyl-
ka výškové překážky, tzn. větve nad chodníkem, různé zátarasy, leše-
ní a podobně, které vnímá lépe než pes a kde má velmi dobrý odhad.

Výhody vodicího koně
Začněme z druhé strany – jaké jsou jeho nevýhody? Každému je 
zřejmé, že v bytě kůň být nemůže. A také se nevejde v restauraci 
pod stůl ani ve vlaku pod lavici. Ale to jsou snad jediná omezení, 
která se nabízejí. Pokud handicapovaný člověk disponuje dom-
kem se zahradou (či výběhem), tak je z velké části po starostech. 

Finanční náročnost na krmivo je oproti psu téměř zanedbatel-
ná. Seno je levnější než granule, navíc seno je potřeba jenom šest 
měsíců v roce, v létě a na podzim se koník pase a senem se pou-
ze dokrmuje. Koňské granule jsou také nesrovnatelně levnější než 
ty psí. A mrkev, jablíčka, tvrdý chleba a rohlíky (či koňské odmě-
ny) opět u tak malého koníka znamenají podobné či spíše nižší fi-
nanční nároky než u odměn pro psy. Veterinární ošetření je srov-
natelné s obřím psím plemenem (Katrijn váží kolem šedesáti kil). 
Pravidelně je potřeba ošetřovat akorát kopýtka, ale to po zaučení 
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zvládne majitel (i nevidomý) sám a ošetření kopyt kovářem je nut-
né přibližně jednou za šest týdnů a není to nijak drahá záležitost.

Asi nejvýznamnější výhodou je délka „služby“ vodicího koně 
oproti psu. Pes může plnohodnotně pomáhat zrakově posti-
ženému v průměru maximálně osm let. Koník třicet i více let.

Nelze nevzpomenout otázku „venčení“ – řečeno psí terminologií. 
„V tom taky nevidím žádný problém,“ ubezpečuje Zuzana Daušo-
vá. „Jak známo koňské kobližky zdaleka tolik nepáchnou jako psí 
hovínka a uklízejí se dokonce snadněji než po psu. Koníka lze opa-
třit i nepropustným sáčkem a vysypat sáček velmi snadno dokáže 
i nevidomý. A znovu opakuji, že Katrijn je velikostně srovnatelná 
například s bernardýnem.“ 

Pro koho se hodí
Vodicí kůň plní ne-
vidomému člově-
ku tytéž požadavky 
jako vodicí pes. Be-
zezbytku. Navíc má 
však výhodu ve své 
velikosti. Nejednou 
se totiž stává, že ne-
vidomý člověk je zá-
roveň těžce tělesně 
postižený a v tako-
vém případě slouží 
koník jako vynika-
jící opora, o kterou 
se lze opřít opravdu 
plnou vahou svého 
těla (pokud se nejed-
ná o člověka s váhou 
nadprůměrnou), což 
třeba labrador, který 
je v současné době 
nejrozšířenějším ple-
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menem mezi vodicími 
psy, nabídnout nemůže.

Existuje ještě jedna 
poměrně široká sku-
pina lidí, která by 
dala přednost koni 
před psem. Jsou jimi 
muslimové. Jak zná-
mo – pes je podle ko-
ránu nečisté zvíře, navíc 
černý pes je prý převle-
čený ďábel. Na internetu se 
před časem objevila zpráva o ne-
vidomé muslimce, která žije v americ-
kém Dearbone. Rodiče od narození nevido-
mé Mony Ramouni šetřili tak dlouho, až na-
šetřili dostatečné velký obnos na to, aby jí mohli 
koupit vodicího koníka. Že se tím mladé nevidomé 
ženě změnil od základu celý život, jistě není třeba dodávat.

Budoucnost Katrijn
V současné době je Katrijn ve výcviku a Zuzana Daušová zatím ne-
uvažuje o tom, že by ji předala „do služby“. „To by muselo jít oprav-
du o velmi vážného zájemce s odpovídajícím zázemím,“ uvažuje 
Zuzana Daušová. „Ale dovedu si představit pravověrného koňáka, 
který by třeba po úraze neviděl a potřeboval doprovod, že by o naši 
kobylku projevil zájem. Jak známo: nikdy neříkej nikdy, ale momen-
tálně to není na pořadu dne. „V tomto okamžiku jde o pilotní pro-
jekt, během kterého chceme zjistit, jak bude naše veřejnost přijímat 
koně jako průvodce zrakově postiženého, ale i personál v obcho-
dech, restauracích, cestující v dopravních prostředcích apod., jaká 
je učenlivost koníka, jak se vyrovnává s prostředím a s podmínkami 
u nás, zejména špatnou bezbariérovostí… je toho hodně, co se chce-
me o naší Katrijn dozvědět,“ těší se na dny příští Zuzana Daušová.

Je tedy šance, že se se šikovnou vodicích kobylkou jednou pot-
káte i vy.  Zuzana Trankovská ml.
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Mnohokrát děkujeme Lions 
clubu v Ústí nad Labem za 
uspořádání charitativního 
divadelního představení 
výborného Ervěnického 
národního divadla, které 
uvedlo komedii Michaela 
Frayna Bez roucha. Představení se konalo v Severočeském 
divadle opery a baletu.

Podařilo 
se vybrat 
krásných
20 100 Kč 
a diváci ještě 
sami přispěli 
částkou 
1 000 Kč. 

DĚKUJEME



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 9

Opravdu upřímně bych chtěla poděkovat všem, ale opravdu 
všem pracovníkům a brigádníkům (jestli se to tak dá říci), ale 
i sponzorům organizace Helppes. Jestli můžu napsat, tak NAŠÍ 
MILÉ ORGANIZACI HELPPES.

Není to dík jen ze slušnosti, 
ale opravdu si všech vážím 
a děkuji jim za to, co pro 

nás, lidičky s jakýmkoli ať tělesným, duševním či kombinovaným 
postižením, dělají.

Loňské 17. září bude pro mne – a myslím, že teď už i pro mého 
manžela – nezapomenutelný. Nejen proto, že nám Helppesáci, ale 
hlavně Zuzka Daušová umožnila mít 
přímo v areálu a přímo na Super dnu 
2011 svatbu, ale také proto, že jsem 
si tam oficiálně převzala svou novou 
černou labradorku Jenny. Předáva-
la mi ji paní Marta Kubišová a bylo 
moc fajn, že Marta předávala hafa-
na Martě. Kromě toho, kdysi dávno 
tato vzácná a statečná paní byla u nás 
doma, jak říkáme v domečku v Ro-
kycanech, protože můj prastrýček byl 
jedním ze zakladatelů chovu česko-
slovenských vlčáků a tuto paní vždy 
pejsci a vůbec zvířátka zajímala. 

Máme doma nyní tři vodicí pejsky 
a ze začátku jsem se bála, že to bude velice náročné a nevěděla jsem, 
jak ta moje nejstarší, desetiletá Amálka a vlastně i naše patnáctiletá 
kočička Burda přijme novou členku smečky. Ale je to v pohodě. 

Moje dvě holky se mají rády a i ta třetí, která je vlkošedá německá 
ovčanda a jmenuje se Iga z Blatenského zámku (u nás všem dáváme 
přezdívku, tak jí říkáme Bambulka) a patří mému zcela nevidomé-
mu manželovi, ji přijaly opravdu dobře. Bojím se dne, kdy Amálka 
nebude už moci být s námi a odejde do psího nebíčka, ale vím, že 
mám v Jenny velkou oporu vzhledem k mé nemoci, která se jmenu-

Moje velká radost
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je arteriovenózní malformace, u mne se týká oblasti poloviny hlavy 
i s mozkem a je nebezpečná tím, že je to krvácivá forma. Jestli mohu 
doporučit, přečtete si o ní více na stránkách www.avminority.cz, 
které založila má statečná spolupacientka a přítelkyně.

Ale chtěla jsem hlavně napsat, že Jenny mi pomáhá se zouváním, 
svlékáním dolních částí oblečení, abych se nemusela ohýbat a ne-
zvyšovala si tlak v hlavě a tím velké riziko krvácení. 

Když musím ležet v posteli, Jenny i Amálka jsou u mne u lůžka 
a hlídají mne a Jenny mi podá, co mi upadne z nešikovných rukou 
nebo co shodím ze stolku. Kromě toho, když mi je opravdu špatně, 
chodí mě utěšovat a nedopustí, abych byla byť na moment sama. 

Jenny mám doma teprve pár týdnů, ale mám pocit, že je tu se 
mnou už dlouho a jsem šťastná, že ji mám. Když někdy vyrazíme 
ven, jak říkám ve dvojspřeží, lidé se někdy hloupě diví, že mám dva 
psy. Říkám, že mám na každé oko jednoho psa. Oni tomu někte-
ří  dokonce věří …

Takže, milí moji Helppesáci, děkuji vám za Jenny, za dva dárečky 
v jednom. Jenny je totiž nejen svatebním darem, ale i darem vánoč-
ním, protože jsem ji před úřadem přebírala v úterý před Štědrým 
dnem.

Závěrem chci poděkovat paní ředitelce za spojení s bývalým ma-
jitelem Jenny, dnes za mnou byl, s Jenny se pomuchloval a myslím, 
že to pro něj byl hezký dárek. Stále ho sice bolí, že si Jenny nemohl 
nechat, ale je rád, že jsem mu umožnila a vlastně i paní ředitelka, že 
ji může vídat.

Za celou naši čtyřnohou i dvounohou rodinku veliké díky a těšíme 
se někde někdy nashledanou. Máme vás rádi!!!

Marta Marhulová se smečkou

Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 
naleznete na nich 

veškeré 
aktuální informace
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Díky vašemu nákupu může firma Brit přispět na výcvik 
psů pro postižené 8 % z každého prodaného psího 
produktu!
Od poloviny července 2009 předává firma Brit našemu výcviko   -
vému středisku 8 % z každého prodaného psího produktu, který si 
zákazníci koupili či koupí v internetového obchodě, kde se prodávají 
krmiva Brit za standardní ceníkové ceny.

Nákupem v internetovém obchodě podporujete Helppes.

Děkujeme!
Více na: 
www.krmivo-brit.cz/podporte-s-nami-vycvik-asistencnich-psu 

Podpořte výcvik asistenčních psů
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@ @ @  Mail, který nás moc a moc potěšil… @ @ @

Dobrý večer všichni Helppesáci, 
ve středu na charitativní akci společnosti Rossmann jsem se 
dozvěděla od paní Daušové, jak to bylo s výhrou, kterou holky 
(Bára s Eliškou) vyhrály na Mistrovství republiky  asistenčních 
psů – víkendový pobyt v hotelu Aurum v Černé Dole. Poukaz patřil 
původně vám a my vám dodatečně moc děkujeme. 

Musím vám sdělit, že jsme si to opravdu užili. Zvolili jsme si 
poslední víkend o prázdninách, abychom krásně ukončili letní 
prázdniny. A musím říct, že jsme vybrali dobře. Celý hotel byl náš. 
V hotelu při našem příjezdu byly dvě rodiny a ještě téhož dne odjely. 
Hned po ubytování, protože bylo vedro k padnutí, jsme šli vyzkoušet 
venkovní brouzdaliště. Pak nás čekala večeře o třech chodech 
a tento počet se opakoval s každým jídlem… vzhledem k tomu, že 
jsme měli plnou penzi, být pobyt delší, musela bych měnit šatník.

Druhý den jsme hráli tenis. Slovo „hráli“ je silné, ale byli jsme 
šťastní. Odpoledne se pokazilo počasí a tak jsme vyzkoušeli vnitřní 
bazén a vířivku. Ani zde nebylo plno. Zkrátka super.

A poslední den jsme si zahráli kuželky a stolní tenis. I tyto 
sporty jsme hráli hlavně s velkou láskou než pro velké výkony. 

Eliška se venku proháněla po travnatých 
kopcích a ani ona nevypadala, že by si 
nějak stěžovala. Bára byla celý víkend 
vysmátá a vy, kteří ji znáte, si to dovedete 
představit. Obsluha v hotelu byla velice 
milá a byli to pejskaři.

Bára s Eliškou se již připravují na další 
mistrovství, protože jim prý chybí pohár 
za poslušnost. Tak uvidíme, jak to letos 
dopadne. Já si myslím, že není podstatné 
kolik mají pohárů, ale že se „mají“. Bára 

ale chce i ty poháry. Ještě jednou moc dík za vše – a není toho málo 
– a na brzkou shledanou.  
                Zdraví Jiřina Reiterová 
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Velká prosba ! 

Prosíme všechny naše klienty nejen o zasílání povinných 
každoročních zpráv o práci a zdravotním stavu jejich 
psích pomocníků, ale také o zasílání příběhů ze života. 
Právě tyto příběhy nejvíce zajímají čtenáře Helppsíků, 
a to jak z řad majitelů psích pomocníků, tak i z řad pří-
znivců Helppes a veřejnosti. 

Posílejte nám příběhy pro pobavení, ale i pro poučení 
a zamyšlení ostatních majitelů pomoci, která má podobu 
čtyř chlupatých tlapek, na adresu  helppsik@helppes.cz  

 Děkujeme.

Užitečné odkazy pro osoby se zdravotním postižením

www.mpsv.cz – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mzcr.cz – Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.nrzp.cz  
 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
www.ligavozic.cz – Liga vozíčkářů 
www.okamzik.cz 
 – Okamžik – sdružení na podporu nejen nevidomých
www.lorm.cz – Společnost pro hluchoslepé 
www.klubpratel.wz.cz – Klub přátel červenobílé hole 
www.svetluska.centrum.cz 
 – Nadační fond Českého rozhlasu 
www.neziskovky.cz – Neziskové organizace
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Potěšilo nás, že se na naši loňskou Mikulášskou přišli podívat také 
„Parlamentní listy.cz“. Krácenou verzi textu, který na tomto serveru 
vyšel, vám nabízíme....

Originální mikulášská be      -
sídka se konala již podevá-
té. Ojedinělá akce umož-
ňuje majitelům signálních, 
vodi cích a asistenčních 

psů vy zkoušet si různé soutěžní disciplíny a zpestřit tak den sobě 
i svým pomocníkům nevšední zábavou.
Zuzana Daušová zahájila nevšední dopoledne poděkováním všem 
sponzorům a zároveň vyzdvihla tradičně významnou podporu  Měst-
ské části Praha 5. Místostarosta JUDr. Petr Lachnit, pod jehož zášti-
tou se akce konala, zdůraznil ojedinělost soutěže jako volnočasové 
příležitosti, kterých pro handicapované spoluobčany v posledních 
letech značně ubývá. 

Poté Mikuláš s andělem a čertem rozdali bohatou nadílkou hod-
ným, ale i zlobivým pejskům (tak, jak zhodnotili psí chování jejich 
páníčkové) a začala soutěžní část dne. Soutěže byly připraveny tak, 
aby mohli společně soutěžit zdraví i handicapovaní majitelé psů.  

Mikulášská se stala další z řady vydařených benefičních akcí ne-
ziskové organizace Helppes, při kterých se nenásilným způsobem 
daří spojit aktivní zábavu pro handicapované občany s názornou 

ukázkou smyslu a vý-
znamu práce Centra  vý-
cviku psů pro postižené 
Helppes, jehož hlavním 
posláním je výchova 
a výcvik asistenčních 
a signálních státem ne-
dotovaných psů, kteří 
jsou pro své majitele 
nepostradatelnými po-
mocníky v běžných ži-
votních situacích.

Mikulášská nadílka 
hlavně pro pejsky
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Přátelé,
to je 
z letošního 
prvního čísla 
Helppsíka 
všechno. 
Přejeme 
vám krásné 
dny a pevné 
zdraví vám 
i vašim 
pejskům. 
Mějte se 
všichni 
moc hezky, 
a zanedlouho 
nad 
stránkami 
Helppsíka
na shledanou. 
 
Váš Helppsík


