
Slepý pudlík 

Tohle je povídání o tom, jak mi nečekaně a rychle oslepla 

moje Dafinka, tu dobou teprve čtyřletá pudlička. Moje 

úžasná parťačka na sportování, která skvěle zvládala 

flyball, agility, dogfrisbee i základy obedience. 

Nevím, jestli bude tenhle článek vůbec někdo číst, ale když 

se nám to přihodilo, prostě jsem se z toho potřebovala 

„vypsat“. A než jsem tohle povídání dokončila, uběhlo 

několik měsíců, během kterých jsme se Dafinka i já 

novému životu přizpůsobily, takže z toho nakonec vzniklo 

několik kapitol. Třeba pomohou někomu, kdo si právě prochází podobně nepříjemnými zážitky.  

 

Jak se to stalo 

No jak… zatraceně rychle. A přitom to začalo tak nenápadně…  

Ve středu 25.1.2017 jsem se se svou čtyřčlennou smečkou vracela z pravidelné podvečerní procházky, 

už samozřejmě za tmy, známou cestou po chodníku, který vede těsně kolem bloku několika rodinných 

domů. Moje psí holky capaly kolem mě bez vodítek, jako obvykle. Najednou tupá rána a zakňučení  - to 

Dafka narazila do okapové roury u jednoho z domů. Jen jsem nechápavě zavrtěla hlavou a pousmála se 

nad tím, jak se ta malá trubka dokáže přerazit na místě, kudy chodíme skoro denně. Prostě nedávala 

pozor, no… to se někdy stává, a nejen jí. Nic jiného zvláštního se nestalo, všechno ostatní bylo v 

normálu. 

Druhý den ráno už nebylo. Vyšly jsme z našeho panelákového bytu na ranní procházku, ale Dafi zůstala 

stát už na odpočívadle nad schody, zatímco zbytek smečky včetně mě už šel po schodech dolů. 

Natahovala se, jako kdyby se blížila k bůhvíjak hluboké propasti, a provinile vrtěla ocáskem. Neposlechla 

na přivolávací povel, nenechala se ani nalákat na pamlsek, aby z těch schodů sešla. Musela jsem se pro 

ni vrátit, vzít ji do náručí a ze schodů ji snést. Divné… Venku šla Dafka skoro normálně, až k vysokému 

obrubníku u našeho domu, kde jsou moji psi naučeni se zastavit, než dostanou povel k tomu, aby přešli 

na druhou stranu. Opět scéna „přede mnou je propast“, ale nechala se nakonec přemluvit a ulici 

přeběhla, i když z obrubníku skoro spadla a měla problém i s obrubníkem na druhé straně. Ocáskem 

vrtěla výrazně víc než obvykle, ale spíš takovým nejistým a provinilým způsobem. To už mi bylo hodně 

divné – jako by hůř viděla nebo co… a dokonce narazila do Cayenky, dalšího psa z mé smečky. 

Uvažovala jsem o návštěvě veteriny, samozřejmě kliniky AA VET na Zahradním Městě, kde mi vždycky 

pomohli, když měli moji psi nějaký opravdu vážný problém. Jenže během rána jsem se tam nedovolala, 

takže jsem vyrazila do práce s tím, že telefonicky zjistím, kdo má odpoledne službu, a pak se tam vydám. 

Oftalmolog dr. Gbelec byl bohužel do konce týdne mimo, takže další volbou byl neurolog dr. Velebný. 

Jako zázrakem se mi k němu povedlo objednat na 17. hodinu, přestože měl jako obvykle hodně plno. 

Z práce domů jsem šla s nadějí, že se třeba ukáže, že to byl celé zbytečný poplach. Dafinka mě normálně 

uvítá, půjdeme ven a ona bude běhat, čmuchat a snažit se sežrat kdejaký fujtajbl, jak je u ní obvyklé. Že 

byla ta naděje planá, se ukázalo hned, jak jsme vyšly z bytu. Opět schody coby nepřekonatelná propast, 

přes kterou ji musím přenést, a venku už i dost nejistá chůze. Oběhnutí stromu v parku na vyslání, svou 



oblíbenou disciplínu, ještě Dafinka zvládla, i když u něj hodně přibrzdila. Ale když jsem jí podávala 

pamlsek, vůbec mou ruku nezaregistrovala! Musela jsem jí dát dobrůtku až úplně k čumáku, aby na ni 

zareagovala. Tak to už opravdu nevypadalo dobře. A když jsme pak přecházely nepříliš frekventovanou 

ulici a ona se ve cvalu trefila hlavičkou přímo doprostřed jednoho z aut zaparkovaných u chodníku, bylo 

mi jasné, že je zle. 

Cestou na veterinu a při čekání v ordinaci jsem přemýšlela o tom, co asi Dafince asi najdou a jak to 

budou chtít řešit. To zas bude nějaká operace, a určitě ne levná… tak nějakých 20 tisíc? A půjdu do ní, 

když ten výsledek bude nejistý a bude dál vidět takhle mizerně? Po zkušenostech s Ginnunkou, mou 

první pudličkou, která měla problémy se zrakem poté, co dostala mrtvici, už jsem byla k některým 

operačním zákrokům trochu skeptická.  

Pan doktor Velebný si poslechl, jaké problémy jsem u Dafinky zaznamenala, položil pár doplňujících 

otázek, a začal vyšetřovat. Nejdřív chůze po ordinaci – že Dafi vidí málo nebo skoro vůbec, se ukázalo 

velmi rychle, když narazila do stolu. Pak zkouška reflexů – z pravé strany vůbec nic, z levé ještě nějaká ta 

reakce byla. Prohlídka očí za svitu baterky – podívejte, tady jí plavou krvavé cucky, já nejsem 

oftalmolog, ale to by tam určitě být nemělo… Závěr nic moc – s největší pravděpodobností nejde o 

problém neurologického původu, a chce to opravdového očaře-specialistu. Od 20 hodin má službu 

doktorka Soukupová, která u nás taky dělá oftalmologii, tak kdybyste mohla přijít k ní, aby se na to 

podívala… OK, sice ji neznám, ale když mě k ní posílá tenhle zkušený doktor, tak asi ví proč. Takže zpátky 

do auta, na chvíli zajedeme domů, abychom se aspoň trochu najedly, a pak zase zpátky na veterinu. 

O dvě hoďky později sedím v čekárně a rádoby pragmaticky přemítám, co budu dělat, když Dafka už 

napořád uvidí takhle blbě, vlastně jen na jedno oko. A co když neuvidí vůbec? Pomohlo by jí, kdybych ji 

nějak připoutala k Flérince? Obě jsou podobně vysoké, a Fleur je ve svých 11 letech přece jen z naší 

smečky nejklidnější. Nebo ji za sebou budu tahat na vodítku jako autíčko, jako jsem kdysi tahala starou 

Ginnunku? Ten postroj ještě někde mám… brr, raději asi nepomyslet! No, snad to dobře dopadne a 

Dafinka zase uvidí normálně, nebo aspoň částečně, tak, jako vidí teď. 

Jsme na řadě. Doktorka Soukupová je mladá, ale znalosti má očividně velké. Doplňuje si údaje, který jí 

předal Dr. Velebný, ještě o pár dalších, a jde vyšetřovat. Napřed překážková dráha po ordinaci – Dafinka 

už se nenechá nachytat, aby šla přímo ke mně a přerazila se o nohy vyšetřovacího stolu, jako se jí to 

stalo napoprvé. Do rozestavených kuželů ale naráží naprosto nekoordinovaně. Pak zkouška reflexů, 

kterou už jsme taky zažily – NIC, vůbec nic, a to ani na jedné straně! Už ani na té levé, kde byla před pár 

hodinami ještě reakce! Podrobná prohlídla očí všemi možnými čočkami a baterkami, a pak přichází 

závěr, neskutečně tvrdý. Dafinka je slepá, a to definitivně, bez jakékoliv možnosti to změnit třeba 

nějakou operací. Důvod? Progresivní retinální atrofie, čili dědičné onemocnění sítnice. Tak tohle jsem 

tedy opravdu nečekala!!! Honem přemítám, kde se to mohlo vzít… jasně, její otec byl na PRA vyšetřený, 

a matka asi taky… nevím, nepamatuju si to! Teď zrovna nejsem s to si vzpomenout… Ale i kdyby 

vyšetřená nebyla, to přece není spousta pudlů - ?!? Tohle vyšetření ani není povinné k uchovnění! 

Zároveň cítím, že zrovna TOHLE je mi teď vlastně úplně jedno. Podstatné je jen to, že mám úžasné 

mladé zvíře plné síly a chuti do života, které je naprosto slepé!!! 

Napadají mě otázky, které se možná mohou zdát mladé veterinářce možná nesmyslné, ale musím na ně 

znát odpověď. Nemohlo to způsobit to, jak mi Dafka téměř před dvěma měsíci vběhla pod auto? Sice do 

ní jen trochu ťuklo, ale možná to bylo do hlavičky… Ne, tím to být nemůže, to by se projevilo hned… ok. 

A kdybych s ní k vám přišla dřív? Kdybych přišla třeba už včera večer, když narazila do té okapové 



trubky? Ne, ani tak už by se nedalo nic zachránit. A jak jsem tu byla na vyšetření u dr. Gbelce před 

dvěma lety, a on říkal, že se mu tam na pravém oku něco nezdá, a že pokud se rozhodnu ji uchovnit, tak 

by ji za rok ještě chtěl znovu zkontrolovat - ?! Ano, to už mohla být začínající PRA. A ne, kdyby se na to 

už tenkrát přišlo, nic by se na tom nezměnilo, zastavit se to prostě nedá. Teď už můžeme dát jen nějaké 

kapky, které pudlindě trošku uleví, ale zrak jí rozhodně nevrátí, a nezbývá, než se s tím smířit... a 

nejpozději za rok na kontrolu, protože by v těch očích mohl vyskočit nitrooční tlak. A nebojte se, paní 

Vrbová, Dafinka to zvládne, oni se psi s tímhle handicapem vyrovnají poměrně rychle. 

Začínám mít dost. Ne, teď ještě nemůžu brečet – ještě musím zaplatit účet a dojet domů, a pak se 

teprve můžu sesypat. A ještě dát vědět mým blízkým, jak jsme dopadly. Pak už jen brečím a brečím, od 

čtvrteční noci do sobotního odpoledne, jen s malými přestávkami. Vždyť Dafince jsou teprve čtyři roky - 

?! Proč se to stalo jí, a ne třeba Flérince, které sice samozřejmě nic zlého nepřeju, ale přece jen jí je už 

11,5 roku a má svoje odběháno? Co teď budu dělat? 

Vždyť Dafinka byla spolu s Cayenne můj hlavní 

závodní pes, a navíc nejrychlejší pudlík, co jsem kdy 

měla! Osobní rekord na flyballu neuvěřitelných 4,68 

s! Úžasné sestupné zóny v agility! Vyběhaný postup 

do nejvyšší výkonnostní třídy A3! Stovky hodin 

strávených na cvičácích! A my už spolu nikdy 

nebudeme stát na závodním parkuru!!! Myšlenek, 

které začínají „už nikdy“, se rojí zatraceně hodně. 

Ano, Dafinka je stále naživu, ale náš dosavadní 

společný život jako by z velké části umřel - a to je 

věc, kterou prostě nedokážu rozdýchat. Místo toho 

nás nejspíš čeká soužití plné úplně jiných překážek a 

jejich překonávání. Jak TOHLE zvládnu?!? Vždyť pořád někde jezdíme… pořád jsme někde na závodech, 

turnajích, trénincích, táboře, na chalupě… copak se tohle dá zvládnout s nevidomým psem??? Mám 

neodbytný pocit, že Dafinka to možná dokáže, ale já teda v žádném případě. Já to prostě nezvládnu. 

Prostě se nedokážu starat o slepého psa.  

Naděje umírá poslední, ale… 

Zhruba o týden později jsem se přece jen ještě vydala k dr. Gbelcovi, zkušenému očaři. Hlavním 

důvodem byla reakce, které se mi dostalo od některých lidí, hlavně tedy pudlařů – to přece nemůže být 

PRA, když byli Dafinčini rodiče geneticky vyšetřeni s negativním výsledkem! Dokonce jsem se dozvěděla, 

že to chci určitě na ty chovatele hodit, přičemž oni jsou v tom nevinně… Prý to bude určitě katarakta, 

tedy zákal… No, nejsem doktor, ale utrženou sítnici i šedý zákal jsem si zažila na vlastní kůži, či spíše oči, 

takže je mi jasné, že je mezi tím poměrně zásadní rozdíl. Zákal se opravdu neudělá během jednoho dne, 

zatímco sítnice se klidně utrhne za pár hodin. Tak, jako se to kdysi stalo mně a nyní i Dafce. Jenže to 

prostě potřebuju mít potvrzené. Ne, šťourat se v tom nechci. Nemám sílu pátrat po tom, kdo za to 

vlastně může. Nechci nikoho z ničeho obviňovat. Jen si chci být jista, že jsem nic nezanedbala a že se 

věci opravdu mají tak, jak mi řekla doktorka Soukupová. 

Doktor Gbelec si nejprve početl v Dafinčině dokumentaci, a pak se jal vyšetřovat. Když to zkrátím – 

diagnóza PRA potvrzena, ba dokonce nám napsal i zprávu, kde toto konstatuje. A jak je to možné, že se 

to stane, když jsou rodiče vyšetření? No ono jde o celý komplex chorob, a to vyšetření jen snižuje 

pravděpodobnost, že štěně onemocní, ale úplně tu možnost PRA nevylučuje. Pravděpodobně ji něco 

Dafinka na flyballovém turnaji 



vyvolalo… neměla nedlouho před tím oslepnutím nějaké vážné zdravotní problémy? Ne, pane doktore, 

neměla, ona je dost zdravý psík, a navíc velká sportovkyně. A neměla nějaký úraz? Ne, naposledy ta 

příhoda s autem, cca před dvěma měsíci, jak jsem se zmiňovala… Ano, paní doktorka také říkala, že to je 

pozdě a projevilo by se to hned. 

Ani tento doktor to nevidí optimisticky – Dafinka už pravděpodobně nikdy neuvidí. Asi jen pro klid 

svědomí nabízí jednu variantu, která se mu prý osvědčila u psa osleplého za trochu jiných okolností – 

„nadopovat“ Dafinku kortikoidy a doufat, že se jí sítnice (která je t.č. jakoby stočená) rozvine. Pak by 

bylo možno uvažovat o laserové operaci, ale pouze JESTLI a POKUD a MOŹNÁ… Celé to zní dost 

nepravděpodobně a moc se mi do toho nechce. Ano, strašlivě bych chtěla, aby Dafinka zase viděla, 

aspoň trošičku, ale mám pocit, že ji budu jen zbytečně cpát prášky, po kterých jí dost možná nebude 

dobře. A přitom naděje na úspěch je tááák malá! Jenže nic jiného než tuhle mininaději nemám, takže do 

toho nakonec jdu. Napřed ovšem odběr krve a její rozbor, abychom měli jistotu, že je vše v pořádku… 

ano, je. Nic nenasvědčuje tomu, že by v tom malém tělíčku proběhlo nějaké závažné onemocnění. Jen 

moč se mi nepodařilo odebrat, ač v tom už nějakou praxi mám – slepá Dafinka byla tak vyděšená 

z každého pohybu u své zadní části, že jsem neulovila ani kapku. 

Naštěstí snášela kortikoidy překvapivě dobře, jen hodně pila a pak se občas počůrala, ale s tím se 

počítalo. 

Další kontrola 15.2. pak bohužel potvrdila, že naděje, která prý umírá poslední, v našem případě již 

dávno zemřela. Kortikoidy nezabraly, sítnice se ani nepohnula, takže opravdu nelze operovat. Dafinka je 

definitivně slepá.  

Ještě že jsem se na tento kortikoidový pokus psychicky neupnula. A ještě že jsem se tuhle zprávu 

dozvěděla v době, kdy už jsem se s Dafinčinou slepotou začínala pomaloučku polehoučku smiřovat… 

Před týdnem to totiž bylo výrazně horší.  

Jak to zvládáte? (první dny a týdny poté) 

Otázka, která mě dokázala několik dnů po té otřesné 

diagnóze spolehlivě rozbrečet. Sice jsem se snažila, ale 

tyhle emoce prostě nešly ovládnout jen tak na povel. Vždyť 

jsem přišla o úžasného parťáka na sportování! Já, člověk, 

který žije psími sporty, mám teď místo dvou psů v plné síle 

jen jedinou Cayenku, a k ní jednu invalidní mladou 

důchodkyni, jednoho líného stárnoucího chrta a jednu 

starou (byť stále ještě docela akční) pudličku… 

Nicméně ve chvílích, kdy jsem se trochu uklidnila, už jsem 

začínala přemýšlet o tom, jak zorganizovat náš další společný život a jak Dafince její úděl co nejvíc 

zjednodušit. Kamarád internet mi nabídl spoustu článků na toto téma, kde se vesměs kladl důraz na 

bezpečné prostředí, ve kterém se slepý pes nebude moci o nic zranit. Hlavně žádné ostré rohy! K tomu 

procházky po známých a stále stejných trasách, které si pes zapamatuje, případně různé pachové 

pomůcky (co místnost, to jiný pach). Jako totální nesmysl mi nicméně přišla rada dát slepému psovi na 

krk rolničku – sluch je vedle hmatu a čichu nejdůležitějším smyslem slepého psa, a já mu ho budu 

blokovat neustálým zvoněním? Ne ne, to si raději připevním tu rolničku na svou nohu, aby zvonila při 

každém druhém kroku, a Dafinka se tak venku lépe držela té správné cesty. Sice budu vypadat jako 



šašek, ale vzal to čert – ať si každý myslí, co chce, hlavně když jí to pomůže. Koneckonců, rolničku má i 

Fleur, moje starší pudlička, která mi často chodí za zády. To by mohlo Dafince také pomoci… 

Taky musím začít doma zavírat dvířka od pračky a od Cayenčiny klece, aby do nich Dafinka nenarážela… 

v pátek, tedy první den po úplném oslepnutí, měla s orientací opravdu velké problémy. Spíš se plazila, 

než chodila, a příliš jí nepomáhal ani můj hlas, kterým jsem se ji snažila vést a povzbudit. A bohužel 

nepomohl ani speciální postroj po Ginnunce, za který jsem ji připnula na vodítko, možná proto, že 

běhala celý život na volno a vodítko nebere jako pomůcku, ale omezení. 

V pátek večer jsem náhodně zjistila, že si Dafi neumí najít ani misku s vodou, která se celé roky nachází 

na stejném místě. Když jsem jí k vodě pomohla, vypadalo to, že nepila snad několik dní. Tak tohle by mě 

tedy v životě nenapadlo! Nutno ale dodat, že si to rychle zapamatovala a že od toho prvního navedení 

k misce s vodou už byla schopna najít si ji sama. Pravda, někdy se jí to povedlo i s malou koupelí, když 

před miskou včas nezabrzdila. 

Jo, už to zvládáme… (několik měsíců poté) 

Není to sice jednoduché, ale Dafinka je velká bojovnice, a její statečnost a vitalita nutí i mě, abych se 

s naším novým životem co nejrychleji srovnala. Že prý to obvykle trvá tak 3-6 měsíců, než se slepý pes se 

svým hendikepem naučí žít. U Dafinky to byly cca 3-4 měsíce, snad proto, že je ještě takhle mladá. 

Je toho hodně, co se u nás za tu krátkou dobu změnilo. Tady je pár příkladů: 

- hodně často na Dafinku mluvím, zvlášť pokud se k ní potřebuju přiblížit a dotknout se jí, aby se 

nelekla, když mě nevidí. Dafka velmi rychle pochopila povel „Počkej, vezmu si tě“ – vzorně se 

zastaví a počká, dokud si ji nevezmu do náruče. Ještě že je tak lehká – většího psa bych musela 

místo toho vždy upoutat na vodítko. Má to ale i negativní stránku – právě proto, že je tak malá a 

lehká, svádělo mě to ze začátku k tomu, abych ji v každé obtížnější situaci vzala do náručí, místo 

abych ji nechala tomu čelit. Trvalo mi víc jak tři týdny, než jsem si tohle uvědomila, a přestala ji 

chránit před problémy běžného života (například před chůzí po schodech). Dalším negativem 

tohoto nadbytečného přenášení malého psíka je, že mu tím člověk ztěžuje orientaci, když ho 

z jednoho místa vezme a na jiné místo postaví, aniž by mu dal šanci si to „ohmatat“.  

- Slovní varování „nahoru“ a „dolů“ vztahující se k chodníkům a schodům jsou nutností, protože 

malá Dafinka má většinu obrubníků či schodů v úrovni hrudníčku a když jí včas neřeknu, dokáže 

se i bolestivě uhodit. Sice se naučila preventivně našlapovat předními nožičkami hodně zvysoka, 

ale to samo o sobě nestačí. Už však není tak překvapená, když náhodou šlápne do prázdna, a 

obvykle to ustojí bez pádu. Jen kolemjdoucí lidi ji někdy trochu matou a lekají, a před cizími psy 

ji raději chráním, pokud jsou divocí. 

- Jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, zpočátku jsem si nasazovala na kotník levé nohy 

kroužek s rolničkou, když jsme šly ven. Původně jsem ji měla ve výši kolene, ale to bylo na 30 cm 

vysokou Dafinku moc, lepší to bylo níže. Přestala jsem s tím až cca po třech týdnech, po 

rozhovoru s paní, jejíž pes oslepl ve třech letech. Zjistila jsem, že i bez rolničky se mi Dafka 

přilepí za paty, a pokud nedojde k něčemu mimořádnému, obejdeme tak celý náš obvyklý 

vycházkový okruh. Díky svému čichu, sluchu a hmatu dokáže držet docela slušné tempo a cca 14 

dní po jejím oslepnutí jsme zkusily i klus, který také zvládla. Jen když fouká silný vítr, který 

zřejmě rozptýlí mou pachovou stopu, nedokáže mě Dafi spolehlivě následovat. Nicméně oproti 



mému původnímu přesvědčení nakonec nosí rolničku na obojku i ona, protože mi chodí za 

patami. Buď bych se musela stále otáčet a kontrolovat, zda je Dafi opravdu za mnou (bohužel se 

někdy stává, že se najednou někde „zasekne“ a pak je schopna se ztratit), anebo se spolehnu na 

rolničku a svůj sluch. Jakmile neslyším rolničku, vím, že se něco děje a Dafi pro jistotu 

zkontroluju.  

- Vodítko používáme více než obvykle, ale stále dost málo - 

většinou pouze na místech, kde hrozí, že by Dafinka 

mohla vběhnout třeba do silnice nebo někam spadnout. 

Připnuté musí být na obojku, protože na postroji jí to 

vyloženě vadí. Dafinka si z minulosti pamatuje, že se na 

vodítku chodí u levé nohy, ale jak není schopna jít úplně 

rovně, občas mi nečekaně vejde přímo do cesty, a pak ji 

to někdy i bolí… proto preferuji chůzi na volno, pokud to 

jen trochu jde. 

- Zakoupila jsem speciální batoh na psa, do kterého se 

Dafinka krásně vejde a který má několik síťovaných 

otvorů. Kromě toho mi i dobře sedí na ramenou. Bude se 

nejspíš hodit na delší procházky. Zatím jsem ho však 

využila hlavně při koloběžkových venčících projížďkách, 

kdy ostatní psíci běží a Dafinka se hezky veze na mých 

zádech.  

- Doma jsem se snažila vytvořit Dafince bezpečné útočiště před všemi, takže jsem přesunula krytý 

molitanový pelíšek (typ „domeček“) pod konferenční stolek, aby si na něj ostatní psi nemohli 

chodit lehat a Dafinka tak měla výhradně svou boudičku, do které se může kdykoliv schovat.  

- Přes internet jsem Dafince z Ameriky objednala „andělíčka“ – speciální postroj s obručí před 

čumákem (Halo for Paws). Měl zabránit tomu, 

aby Dafka do všeho vrážela hlavou nebo si třeba 

poranila oko. Slepý pes totiž neví, že se okem 

právě přiblížil k něčemu, co mu může ublížit, 

takže ho třeba včas nezavře. (Teprve teď konečně 

chápu, že fotky psů se slunečními či jinými 

brýlemi nejsou jen výstřelek jejich potrhlých 

páníčků, ale docela obyčejná ochrana očních 

bulv.) Tento „andělíček“ šitý na míru dorazil asi 

po třech týdnech a Dafinka si na něj velice rychle 

zvykla. Pomáhal jí zhruba tři čtyři týdny, než 

získala potřebnou jistotu a začala chodit tak rychle, že při případném kontaktu s překážkou 

úspěšně zdeformovala plastovo-drátěný kruh v jeho přední části. Pak už jí začal spíš překážet 

než pomáhat, takže jsme jej přestaly používat. Nutno dodat, že řada lidí cítila po spatření takto 

vymóděné Dafinky silnou potřebu její „satelit“ komentovat… budiž jim omluvou, že absolutně 

netušili, co to má ten pudlík na sobě a hlavně proč. 

Dafinka a její přepravní taška 



- Když jsme u těch reakcí kolemjdoucích, přestože 

jsem Dafince záhy zakoupila speciální výrazně 

žlutý obojek s mašličkou, který je mezinárodním 

znamením, že dotyčný pes je buď nemocný, nebo 

z nějakého důvodu potřebuje více prostoru, nikdo 

na to nereagoval. Povědomost o tomto znamení 

je u nás bohužel velice nízká, takže mi nezbylo než 

si nechat u kolegyně ze cvičáku ušít speciální 

žlutou dečku, kterou jsem označila výraznými 

nápisy „SLEPÁ“ a „BLIND“. Jen díky tomu si lidé 

všimnou, že mají co dělat se slepým psem. Dafinka totiž jinak na první pohled vůbec nevypadá, 

že je slepá. 

- Z minulých aktivit a cvičení nám v podstatě zůstal jen tzv. dogfitnes, tedy cvičení na 

nafukovacím míči. Dafinku to stále baví, a přitom jí to pomáhá posilovat svaly, které teď zdaleka 

nebude používat tolik jako dřív. 

- Doma i venku stále nacvičujeme a opakujeme přivolání – Dafinka se totiž může orientovat jen 

podle mého hlasu, tleskání či klepání nohou o podlahu, což se – jako každý zvuk – různě odráží, 

takže i něco tak jednoduchého, jako přiběhnout rovnou ke mně, je pro ni těžké. Bude ještě 

chvíli trvat, než dokáže přesně odhadnout, kam se vydat.  

- Ráda bych s Dafinkou pokračovala v nácviku základů obedience, se kterými jsme začali těsně 

před tím, než Dafka oslepla, ale pro slepého psa je zpočátku problém i to, aby se správně 

přiřadil k noze. Nicméně jsem našla na internetu zahraniční video, kde slepý pes toto zvládá, což 

mi dává naději, že to jednou taky zvládneme. Dafinka je pořád nesmírně snaživá a za nějaký ten 

pamlsek málem metá kozelce. 

- Pořídila jsem Dafince na procházky nový míček, takový 

ten hodně děravý, a do něj jsem vtlačila kočičí míček 

s rolničkou. Bohužel nám dlouho nevydržel, protože 

Dafinka je zakuklený krokodýl - po pouhých třech 

týdnech bylo po míčku. A to ho dostávala jen venku při 

odpoledních procházkách, a ještě zdaleka ne každý den! 

Takže nakonec z nouze došlo na gumový míček s 

namalovanými zuby, který se nám léta (bez většího 

úspěchu u psů) válel doma. Dala jsem do něj velkou 

rolničku a on se překvapivě ukázal být nerozkousatelný. 

Dafinka je nyní schopna úspěšně a s nadšením 

aportovat, běžně na vzdálenost kolem 5-10 metrů. Chce 

to jen najít bezpečné prostředí, kde nemůže do ničeho 

vrazit ani nikam spadnout, počkat, kterým směrem 

vyběhne, a tam jí hodit zvonící míček. Dafinka ho pak za 

neustálého vrtění ocáskem hledá podle sluchu a po čichu. 

- Dafinka se pochopitelně cítí mnohem jistěji doma než venku, i když i tady se pohybuje výrazně 

pomaleji než dřív. Nicméně dokáže šikovně využít třeba otevřených dveří, aby těsně podél nich 



vešla do pokoje a o nic se nezabila. Jindy se zase přiřadí k boku některého jiného psa z mé 

smečky, aby se bezpečně dostala třeba do výtahu. A to, že občas zapomenu otevřená dvířka od 

pračky nebo od psí klece, už jí vůbec nevadí, protože kolem nich chodí obezřetně. 

- Pro Dafku, která měla odjakživa péra v nohách a skákala jako jo-jo, byl po oslepnutí dost velký 

problém kamkoliv vyskočit. Ale postupně se to poddalo – už po třech dnech se naučila skočit mi 

na klín či na natažené nohy, když sedím v televizním křesle. Ano, později byly i případy, kdy se 

příliš odrazila a mé natažené nohy prostě přeskočila a dopadla na zem na druhé straně křesla. 

Rychle se však z toho poučila a sílu odrazu náležitě upravila. Její seskoky z vyvýšených míst se 

naopak vůbec nezměnily – ona totiž neskáče rovnou dolů, ale pořádně se odrazí, letí nejméně 

metr dopředu a pak teprve dopadne na zem… a když tam něco překáží, prostě si o to natluče. 

Jako velký projev její důvěry pak cítím to, že je venku i doma opět schopna na můj povel 

vyskočit ze země až do mé náruče, když je to potřeba.  

- Když venku jdeme na nějakou loučku, kam si od jara do 

podzimu chodíme hrát, Dafinka to bezpečně pozná už 

několik set metrů předem a hned se výskoky hlásí o 

svůj míček. Hendikep je zapomenut a mám opět 

šťastného pudlíka, který se s míčkem v tlamičce 

dokonce pokouší rozběhnout se za kolem běžícím 

chrtem Essinkou, tak, jak to dělával léta. Jejich 

společné sprinty přes celou louku jsou už bohužel 

minulostí – teď se Dafka zastaví po několika metrech, 

protože se jí Essička rychle ztratí. Nutno však dodat, že 

pudlík je čím dál odvážnější a rozbíhá se na stále větší 

vzdálenost. No a tu a tam se rozvzpomene i na povel 

„zóna“, který jsme kdysi trénovaly v rámci přípravy na 

agility… viz foto vpravo. 

- Šťastný pudlík se objevuje také při obvyklých domácích 

skopičinách, jako když si panička lehne na zem, aby si protáhla záda (to je nutno vlézt jí pod krk) 

nebo si obléká kalhoty (to je zas dobré se do nohavice žertovně zakousnout). Rovněž pokud je 

naděje na nějaký ten pamlsek nebo dokonce večeři. Prostě RITUÁLY – ty jsou důležité a 

pomáhají vzbuzovat pocit, že je vlastně všechno v normálu. To jsou přesně ty situace, díky 

kterým Dafinka vrtí ocáskem a chová se jako velmi šťastný psík. 

- Celkově se dá říci, že se v našich běžných dnech jednou za čas objeví nějaký ten horší, kdy Dafka 

najednou bourá a naráží i tam, kde s tím už jinak nemá problémy. A ve všech těch negativech 

života se slepým psem se objevilo i jedno pozitivum – Dafinka, která byla jinak pěkné prasátko a 

venku sežrala, co jen mohla, už při našich procházkách téměř „nebufetí.“ Asi proto, že má co 

dělat, aby se neztratila .   

 

 

 

 



Co na to ostatní moje psí holky? 

Kupodivu celkem nic. Essinka (dlouhosrstá 

vipetka) ji pokaždé seřve, když leží ve 

svém pelíšku a nevidomá Dafinka přijde až 

k ní. Žádné slitování! Fleur (starší 

pudlička) se občas pokouší si s Dafi hrát, 

ale ta moc nereaguje, protože nevidí její 

řeč těla. Podobné je to s Cayenne, 

nicméně ta je důraznější a už několikrát 

Dafinku ke hraní přiměla. To je tak asi 

všechno – vůbec to nevypadá, že by si 

holky uvědomovaly Dafinčin hendikep. Až 

na to, že Cayenne už šla několikrát Dafinku chránit, když měla pocit, že by jí jiný pes mohl ublížit… 

nejsem si jista, že by to udělala před pár měsíci, když ještě Dafi viděla. 

Flérinka, moje starší pudlička, byla „povýšena“ na Dafinčina slepeckého psa – ne že by ji vodila denně, 

ale jsou situace, kdy je nejbezpečnější a nejjednodušší připnout Dafku k ní a nechat Fleur, aby ji vedla 

třeba po chodníku. Dafinka je jinak schopná nabrat 

směr třeba mezi zaparkovaná auta, dolů z chodníku. 

Po experimentech s postroji a různě dlouhými 

spojkami se ukázalo, že nejlepším a nejspolehlivějším 

poutem mezi oběma pudličkami je starý obojek, který 

provleču oběma pudlími obojky.  

Když jsme u té Flérinky – musím zmínit, že to byla 

(vedle statečné Dafinky) hlavně ona, kdo mě donutil 

přestat truchlit, postavit se k problému čelem a vrátit 

se k normálnímu životu, seč jen to jde. Když mi bylo 

nejhůř, žďuchala do mě čumáčkem a otírala se o mě, jako by mi chtěla říct: „Ale já jsem ještě tady, a 

taky tě potřebuju! Měla by sis toho vážit! Vždyť už mi brzy bude 12 let, tak by sis měla užít každý 

moment, kdy s tebou ještě můžu běhat a blbnout!“ Pomohlo mi to opravdu hodně. 

No, a pokud jde o to cestování na jiná místa, kterého jsem se ze začátku tak bála, tak i to jsme zvládly. 

První pobyt na chalupě sice pro Dafinku skončil i nějakým tím pádem (všude samé schody!), ale každá 

další návštěva už byla výrazně lepší, a nyní je tam Dafka skoro jako doma. Co víc, Dafinka s námi jezdí na 

všechny závody agility a flyballové turnaje, na kterých závodíme, a samozřejmě není jen celý den 

zavřená v přepravce, ale chodí i „do společnosti“, kterou opravdu miluje. Všechny ty drbací tety a 

strejdové, co jí občas nenápadně podšoupnou i nějakou tu dobrůtku, značně zvyšují její odvahu a 

sebevědomí. Dokonce jsme spolu byly i na táboře agility ve Smržovce a v Belgii na mistrovství Evropy ve 

flyballu, kde jsme několik dní bydlely ve stanu mezi několika stovkami jiných lidí a psů. A zlatý hřeb 

všeho – Dafinka za mnou dokáže běžet, když před ní jedu nějakým rozumným tempem na koloběžce. 

V něco takového by mě v únoru letošního roku vůbec nenapadlo doufat!  

Mám slepého, ale moc šikovného a šťastného pudlíka :-).  

Míla Vrbová 


