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AKTUÁLNù

Vodící psi soutûÏili
Pozornost
poutala
bernard˘nka
Eli‰ka,
která traÈ
absolvovala
mimo soutûÏ

V roli vodícího psa se
pﬁedstavil také jeden
bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák

Mistrovství ČR 2006 ve výkonu vodících psů
Mistrovství vodících psÛ se konalo 24. 6. v Praze. Poﬁádalo ho sdruÏení Helppes pod zá‰titou
Magistrátu hlavního mûsta Prahy a âeského kynologického svazu ve svém motolském areálu.

O

rganizaãní ‰táb se na tuto vrcholnou akci dlouho a svûdomitû pﬁipravoval. Kromû zaji‰tûní odborn˘ch kritérií shromáÏdil kolem sebe
dostateãnû velk˘ t˘m spolupracovníkÛ,
kteﬁí mûli za úkol peãovat o pohodlí
závodníkÛ a jejich ãtyﬁnoh˘ch pomocníkÛ. Úãastníci se sjeli doslova z celé republiky i ze Slovenska. Mnozí pﬁijeli bez
doprovodu, a bylo tedy tﬁeba zajistit jim
prÛvodce pro orientaci v cizím mûstû
i nocleh. Dobrovolníci se o nû starali po
celou dobu pobytu v Praze.
Mistrovství zahájila ﬁeditelka sdruÏení
Helppes paní Zuzana Dau‰ová. Pﬁivítala
v‰echny závodníky, hosty, diváky, podûkovala sponzorÛm a pﬁedstavila realizaãní t˘m. Rozhodãí: poslu‰nost Natálie
Nováková, speciální ãást Miloslav Fáãek,
Lubomír Joná‰, Karel Provazník. CKS
zastupoval Miroslav Melichar. Trasérky:
Vlaìka Kozárová, Jana BroÏová, Eva Soukupová, i dal‰í spolupracovníky. SoutûÏ
byla rozdûlena do tﬁí kategorií. Class B1
pro nevidomé, Class B2 pro úãastníky se
zbytky zraku a poslední tﬁída pro kombinované handicapy. Je‰tû pﬁed startem
pozvala paní Dau‰ová k pódiu loÀského
vítûze Ladislava Holbu s jeho devítilet˘m
psem Aramisem a slavnostnû mu pﬁedala
zpracovan˘ dokument o jeho úspûchu.
Pak jiÏ do‰lo na losování startovních
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ãísel. Je‰tû pﬁed samotn˘m startem v‰ak
dostali úãastníci obãerstvení na posilnûnou. Evidovan˘ch bylo 19 soutûÏících.
Z plemen psÛ byli zastoupeni obvykle
pouÏívaní labrador‰tí a zlatí retrívﬁi.
Mohli jsme v‰ak obdivovat i práci dal‰ích
plemen. Dvû border kolie, chesapeake bay
retrívr, bíl˘ ‰v˘carsk˘ ovãák. Poprvé se
zde prezentoval velk˘ kníraã pepﬁ a sÛl
dvouletá fena Onage. Doprovázela nevidomou dívku aÏ z Bratislavy a je prvním
jedincem tohoto plemene vycviãen˘m
pro nevidomého v Evropû. Pozornost
v‰ech se soustﬁedila i na mladou bernard˘nku Eli‰ku, kterou odborníci oznaãují
jako fenomenální, neboÈ po ‰esti t˘dnech

Stupnû vítûzÛ. Vítûzi ale
byli v‰ichni zúãastnûní .

v˘cviku si vede témûﬁ profesionálnû. Pro
svou paniãku má b˘t nejen vodícím
psem, ale i fyzickou oporou. Eli‰ka si pﬁi‰la závod vyzkou‰et. Na zdraví psÛ pﬁi
akci dohlíÏel MVDr. Franti‰ek Svozil, kter˘ si pro nevidomé pﬁipravil pﬁekvapení.
NejenÏe trpûlivû odpovídal na jejich otázky, ale pﬁinesl s sebou model kostry psa,
kter˘ si mohli nevidomí osahat.
Závod zaãal cviky poslu‰nosti a ta psÛm
nedûlala vût‰í obtíÏe, rozhodãí byla spokojena, pﬁestoÏe psi cviãili na plném
slunci. Ostatnû osvûÏení bylo pro lidi
i jejich pomocníky dost. Na závodníky
ãekaly vychlazené nápoje, na psy brouzdání v potÛãku protékajícím kolem cviãi‰tû a jejich misky byly vÏdy plné ãisté
pitné vody. Pak následovala speciální
ãást, vedení nevidomého po zku‰ební trase. Na té vÏdy závodníky doprovázela trasérka, jejímÏ úkolem je kvalifikovanû
podávat závodníkovi instrukce a dohlíÏet
na jeho bezpeãnost, to v‰e pod dohledem
rozhodãího. Nároãná trasa byla rozdûlená
na tﬁi ãásti A, B, C a posuzovali ji tﬁi rozhodãí. Na prvním úseku je ãekala frekventovaná kﬁiÏovatka za plného provozu, vyzkou‰eli si chÛzi po krajnici
a v nerovném terénu. Ve druhé, nejobtíÏnûj‰í ãásti, je trasa zavedla mezi bytovou
zástavbu, po schodech na dlouhou terasu. Tam musel pes bezchybnû oznaãit
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dveﬁe, provést nevidomého mezi nainstalovan˘mi pﬁekáÏkami zleva i zprava. Bylo
nutno odolat i poku‰ení ve formû nastraÏen˘ch vonících dobrot. ZtíÏené to pes
mûl je‰tû postaven˘m zrcadlem a pohyblivou pﬁekáÏkou. Na poslední, tﬁetí ãásti
bylo nutno vyﬁe‰it sloÏitou kﬁiÏovatku ve
tvaru T, rÛzné zmûny tempa a ukonãení
trasy bylo v zahrádce místní restaurace.
To v‰e zvládla vût‰ina psÛ „bez ztráty kvûtinky“ a rozhodãí v˘kony ocenili.
Na cviãi‰ti vládla pohoda, jednatelka paní
Kateﬁina Studená odpovídala na dotazy
pﬁítomn˘ch novináﬁÛ a poskytovala odborné konzultace budoucím klientÛm.
V pauzách, kdy uÏ ze v‰ech spadla tréma
z pﬁedstartovní horeãky, závodníci mezi
sebou Ïivû komunikovali, vymûÀovali si
zku‰enosti se psy a navazovali nové kontakty. Tak jsme se dovûdûli i pﬁíbûh feny
Onage. Její majitelka ji vlastní od ‰tûnûte
a zpoãátku ji i sama cviãila. Po úplné ztrátû zraku pak pﬁedala fenu trenérce a ta ji
dovedla k úspû‰n˘m testÛm vodícího psa.
Pﬁímo na cviãi‰ti tak vznikala nová pﬁátelství a to je moÏná dÛleÏitûj‰í neÏ dosaÏené body. Uznání si zaslouÏí i paní Jana
Kubátová, která, aã sama na vozíãku, zaji‰Èovala pro v‰echny obãerstvení. Jídelní
i nápojov˘ lístek byl v Brailovû písmu
a jejím zmrzlinov˘m pohárÛm a grilovan˘m specialitám vskutku málokdo odolal.
Slavnostního vyhlá‰ení vítûzÛ se ujala
paní Dau‰ová. Nejprve v‰em podûkovala
a pak jiÏ vyhla‰ovala vítûze jednotliv˘ch
kategorií. Class B1 - vyhrál Petr Spousta
LR Chip, Class B2 - vítûzem se stala Monika Kyselová LR Miki,, kategorii kombinovan˘ handicap vyhrál Ladislav Holba
LR x GR Aramis. Nejúspû‰nûj‰í Ïenou
byla vyhlá‰ena PhDr. Anna Bognárová
s fenou Onage. Titul mistr âR 2006 získal
Petr Spousta a jeho Chip. Vítûzové pﬁijí-

ů

V Evropû první velk˘ kníraã vycviãen˘
jako prÛvodce nevidom˘ch

mali diplomy v Brailovû písmu, gratulace
rozhodãích, dary od sponzorÛ a pózovali
fotografÛm. Titul za stateãnost se sice
neudûloval, ale plnû by si ho zaslouÏila
PhDr. Anna Bognárová, která si je‰tû pﬁed
startem ne‰Èastnou náhodou pohmoÏdila malíãek na levé ruce. Bolestivé zranûní
si nechala o‰etﬁit a svou úãast v závodû
nevzdala. Závûreãné slovo dostal pan rozhodãí Miroslav Melichar z âKS. Ten vysoce ocenil sportovní v˘kony úãastníkÛ, organizaci mistrovství a zdÛraznil v˘znam
nejen dosaÏen˘ch v˘sledkÛ, ale pﬁedev‰ím spoleãného setkávání lidí zdrav˘ch
a handicapovan˘ch. Celé mistrovství
2006 dÛstojnû ukonãila státní hymna.
Sponzoﬁi - Bewi Dog Dalub, Vafo Praha,
KSK Bono, Avon, Crocodille, Zoocentrum, Obchodní dÛm Kotva Praha,
Kováﬁství pan Voﬁí‰ek, Bohou‰ BroÏ,
Romana V‰etiãková, Petra Zelenková,
Helppes-Centrum v˘cviku pro postiÏené.
Jiﬁina & Jiﬁí Vol‰ick˘
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Závodnice
pod
bedliv˘m
dohledem
rozhodãího

