
áv‰tûvníci soutûÏe i náhodní ko-
lemjdoucí mûli moÏnost vidût prá-
ci psích pomocníkÛ - mistrÛ své-

ho oboru, ktefií jsou spolehliv˘mi
prÛvodci sv˘ch zrakovû postiÏen˘ch maji-
telÛ. Jejich schopnosti jsou provûfiovány
kaÏdodenním Ïivotem, tréninkov˘m pro-
storem jsou jim ulice mûst a vesnic, trasy
do zamûstnání a do ‰kol, na nákupy
a k lékafiÛm, za zábavou apod. Úãast na
této vrcholné soutûÏi si vybojovali na pûti
regionálních kvalifikaãních soutûÏích
bûhem jarních mûsícÛ tohoto roku.
V Plzni, Praze, Dobru‰ce, Brnû a Olo-
mouci se o úãast na MâR utkalo celkem
88 nevidom˘ch s vodícími psy. V Praze na
Václavském námûstí se tedy se‰lo 20 kva-
lifikovan˘ch ze v‰ech koutÛ âeské repub-
liky, 3 nejlep‰í z loÀského roãníku a 3
hosté ze Slovenska (první 3 ze slovenské-
ho Mistrovství vodících psÛ). Podle poky-
nÛ rozhodãích, profesionálních cviãitelÛ
vodících psÛ ze Stfiediska v˘cviku vodí-
cích psÛ v Praze 5 – Jinonicích, zdolávali
v‰ichni stejnou trasu. Trasa je pro závod-

níky neznámá, na pokyn rozhodãích
dávají svému psu povely pro urãení smû-
ru chÛze, nalezení napfiíklad pfiechodu
pro chodce, schodÛ, dvefií. Rozhodãí hod-
notí jednak pfiesnost vykonání povelu,

samostatnou práci psa i souhru psa
a jeho majitele. Chybou je, pokud je nut-
né povel opakovat nebo nesplnûní poky-
nu, ale i napfiíklad nesoustfiedûnost psa,
ãuchání, rozptylování nebo ovlivÀování
psa psovodem. Souãástí hodnocení práce
psa jsou i cviky poslu‰nosti ukáznûnosti.
Poãasí bylo sice studenûj‰í, neÏ b˘vá
v „babím létû“ obvyklé, pfiesto se na
Václavském námûstí pohybovaly poãetné
skupiny zahraniãních turistÛ. KaÏd˘ pár,
kter˘ se vydal na soutûÏní traÈ, splynul
s proudem lidí a psi se museli soustfiedit
na pfiecházení vozovek, oznaãování chod-
níkÛ a chÛzi po chodníku tak, aby se stih-
li lidem vyh˘bat. âekalo je vyhledávání
rÛznorod˘ch dvefií, chÛze pasáÏí s nety-
pick˘mi schodi‰ti a poradili si i s vyhledá-
ním a jízdou v˘tahem s prosklen˘mi stû-
nami a chÛzí po schodech se sklenûn˘mi,
prÛhledn˘mi schody. Návrat do cíle byl
je‰tû zkomplikován umûl˘mi vysok˘mi
pfiekáÏkami, které by pes sám pode‰el, ale
ãlovûk by pfii chybû psa narazil. Trasa pro
kaÏdého závodníka trvala asi 20 minut,
poslední závodník dorazil do cíle pfied
sedmnáctou hodinou. Vyhlá‰ení vítûzÛ
bylo slavnostní za bl˘skání desítek foto-
aparátÛ. SoutûÏící byli dekorováni i nám
velmi vzácn˘m hostem paní hrabûnkou
Mathildou Nostitzovou, patronkou
Stfiediska v˘cviku vodících psÛ. Vítûzkou
a Mistryní âeské republiky pro rok 2007
se stala Ilona Vobrová z Chomutova
s fenou Sunny z chovu Stfiediska v˘cviku
vodících psÛ, kfiíÏenkou zlatého a labra-
dorského retrívra. Na druhém místû se
umístil Petr Kyncl ze Stochova s fenou
labradorského retrívra Îofií (cel˘m jmé-
nem Chita pod Slonov˘m vrchem), která
ve sv˘ch jedenácti letech byla zároveÀ nej-
star‰í úãastnicí soutûÏe. Tfietí místo obsa-
dila Pavla âichoÀová z Ostravy s fenou
labradorského retrívra Jezabel ze Smo-
linky. Troufám si ale fiíci, Ïe vítûzem se stal
kaÏd˘, kdo se soutûÏe zúãastnil, stejnû
jako desítky a stovky nevidom˘ch lidí, kte-
fií se kaÏdodennû perou s nepfiízní osudu
za pomoci sv˘ch ãtyfinoh˘ch prÛvodcÛ
a pomocníkÛ. Potlesk, kter˘ patfiil vítû-
zÛm, patfií jim v‰em.
Tradici má tato soutûÏ jiÏ 24letou a hod-
nû se za tu dobu zmûnilo. První roãníky
jsou jednoznaãnû spjaty se jménem pana
Miroslava Fi‰era. Tento muÏ mûl vÛbec
veliké zásluhy na tom, Ïe se v kynologic-
ké ãinnosti na‰la skupina lidí, ktefií se
zaãali zab˘vat nejenom vodícími psy
(tehdy je‰tû ãastûji uÏívan˘ v˘raz slepec-
k˘ pes), jejich v˘cvikem, ale i jejich nevi-
dom˘mi majiteli. Byl to také on, kdo byl
u zrodu Klubu drÏitelÛ vodících psÛ, kte-
r˘ vznikl v roce 1985. Souãástí ãinnosti
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24. Mistrovství České republiky ve 
výkonu vodících psů pro nevidomé 
– MEMORIÁL MIROSLAVA FIŠERA
Václavské námûstí se stalo jiÏ potfietí místem konání Mistrovství
ãeské republiky ve v˘konu vodících psÛ pro nevidomé. Pfiímo
v centru Prahy za plného provozu mûli vodící psi za úkol 
provést své majitele pfiedem urãenou trasou. 

N

Ceny vítûzÛm pfiedala
paní Mathilda Mostitzová
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tohoto klubu bylo (a dodnes je) setkává-
ní majitelÛ vodících psÛ na letních
t˘denních pobytech. Lidé z celého âes-
koslovenska se tehdy sjíÏdûli do malé
obce Loutí nedaleko slapské pfiehrady.
Chodilo se na v˘lety, povídalo, zpívalo
a hrálo ãasto aÏ do ranních hodin, ale
hlavnû se cviãilo se psy a na závûr toho-
to pobytu byla soutûÏ. Konãil tak kaÏd˘
pobyt, a jelikoÏ byli úãastníci opravdu
z celé republiky, dostala soutûÏ jiÏ tehdy
název Mistrovství âeskoslovenské

republiky ve v˘konu vodících psÛ pro
nevidomé. Kter˘ pes nejlépe projde mezi
umûl˘mi pfiekáÏkami na trase postavené
na louce, to byla jedna disciplína, a dru-

hou byla poslu‰nost a ovladatelnost psa.
Byla to doba, kdy vodící psi byli témûfi
v˘hradnû nûmeãtí ovãáci, ãasto psi, ktefií
byli pfiecviãeni ze psÛ slouÏících v armá-
dû nebo u policie a kaÏd˘ majitel vodící-
ho psa musel b˘t velmi dobr˘ kynolog,
aby svého psa zvládal. Posuzovatelé
a rozhodãí byli tehdy v˘hradnû z fiad
sportovních kynologÛ (tehdy svazarmov-
sk˘ch) Vladimír Vesel˘, Adina Skalová,
Olga âervenková, Josef Mecel.
V roce 1992 se poprvé soutûÏ pfiesunula
do nejbliÏ‰í obce Neveklov, kde je pro-
stfiedí pro práci vodících psÛ jednoznaã-
nû pfiirozenûj‰í. ZároveÀ poté, co náhle
zemfiel Miroslav Fi‰er, dostala soutûÏ dru-
hou ãást svého jména – Memoriál Mi-
roslava Fi‰era. Následovalo nûkolik roãní-
kÛ na námûstí v Bene‰ovû a odtud se
soutûÏ v roce 1997 definitivnû pfiestûho-
vala do Prahy. Rozhodãí a posuzovatelé
zÛstávali mnozí této soutûÏí vûrni po celá
léta. Paní Olga âervenková, dlouholetá
hlavní rozhodãí, nebo pan Josef Mecel,
kter˘ byl u prvních roãníkÛ a posuzuje
dodnes. Po rozdûlení âeskoslovenska se
rozdûlila i tato soutûÏ, ale v obou zemích
pokraãovala dále. V souãasné dobû jsou
âeská a Slovenská republika asi jediné

zemû Evropy, které pofiádají takováto
soutûÏní klání vodících psÛ pro nevido-
mé. V roce 2008 to bude jiÏ 25. roãník,
ãtvrt století se tedy scházejí nevidomí se
sv˘mi ãtyfinoh˘mi prÛvodci, aby zmûfiili
své síly. Tû‰íme se na setkání se v‰emi ve
slavnostním roãníku i v letech dal‰ích.
Dûkujeme firmû Plaãek, s.r.o., která dodá-
vá Stfiedisku v˘cviku vodících psÛ pro 50
‰tûÀat a mlad˘ch psÛ ve v˘cviku krmivo
Eukanuba po cel˘ rok 2007 zdarma.

ing. Hana Jasenovcová
Stfiedisko v˘cviku vodících psÛ Praha
5-Jinonice, e-mail/ vodicipsi@sons.cz
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