
posuzování byli pozváni ãtyfii roz-
hodãí, Jan Pl‰ek, Jaroslava RÛ-
Ïiãková, Natálie Nováková a ing.

Julia Zlej‰ia ze Slovenska. Hospitovali
i dva ãekatelé. Pfiipraveni byli tfii traséfii. Ti
v‰ichni se ráno pfied zapoãetím závodÛ
vydali zkontrolovat trasu a doladit po-
slední detaily. Pomocníci z fiad studentÛ
gymnázia pedagogiky a sociálních vûcí
poskytovali po celou dobu akce servis
pro nevidomé závodníky i náv‰tûvníky.
Zabezpeãeno bylo obãerstvení a nechybû-
ly ani lahÛdky jako peãené maso na grilu
a zmrzlinové poháry. SoutûÏící byly roz-
dûleni do tfií kategorií: B1 nevidomí, B2 se
zbytky zraku, KH kombinovan˘ handi-
cap. V deset hodin slavnostnû zahájila
mistrovství fieditelka Helppesu Zuzana
Dau‰ová. Pfiivítala závodníky, rozhodãí
i náv‰tûvníky, v‰em popfiála krásn˘ den
a soutûÏícím hodnû úspûchÛ. 
Jedenadvacet závodníkÛ se sjelo z celé
republiky a nechybûla ani úãast ze zahra-
niãí. PhDr Aniãka Bognarová ze Slo-
venska pfiijela letos závodit uÏ se dvûma
fenkami kníraãÛ. Zastoupena byla v‰ak
celá fiada plemen. Ta tradiãní - labrador-
‰tí, zlatí a flat coated retrívfii, i ta ménû

pouÏívaná jako stále oblíbenûj‰í border
kolie, velk˘ a stfiední kníraã, bíl˘ ‰v˘car-
sk˘ ovãák, chesapeake bay retrívr, erdel-
teriér a svatobernardsk˘ pes. Zku‰ební
trasa byla rozdûlena na tfii úseky. První
obsahovala pfiechody pfies velice ru‰nou
silnici, nalezení stanice tramvaje, nástup
a v˘stup z tramvaje, orientaci a nákup
v obchodû. Tam uÏ si závodníky pfiebíral
druh˘ rozhodãí a dal‰í úsek trasy byl
neménû tûÏk˘. Vedení po chodníku, zmû-
ny smûru, dvoje schody, zastavování
a tûÏká pfiekáÏková dráha, to v‰e v obtíÏ-
ném terénu, kde se neustále chodilo
z kopce do kopce po úzk˘ch komunika-
cích. Bylo obdivuhodné, jak psi na tyto

rafinovanû nastraÏené pfiekáÏky reagova-
li a bez zaváhání své nevidoucí majitele
ze sloÏit˘ch situací vyvedli. Ani poslední
ãást nebyla jednoduchá. Tentokrát to
byly v˘‰kové pfiekáÏky, chÛze po krajnici,
zmûny tempa chÛze, odboãování, zasta-
vení, pfiekáÏky v cestû, vyhledání dvefií
a sloÏité pfievádûní pfies vozovku. Po
absolvování speciální ãásti si soutûÏící
chvíli oddechli u pfiipraven˘ch stoleãkÛ
s obãerstvením a pak nastupovali na cvi-
ky poslu‰nosti. Jen rozhodãí ‰lapali svou
trasu stále dokola. Tímto zpÛsobem u‰li
aÏ neuvûfiiteln˘ch 25 km. 
SoutûÏící pfiedvádûli v˘borné v˘kony, coÏ
oceÀovali rozhodãí i diváci. Nezdolná vÛle
poprat se s osudem provází i nevidomou
Evu Poláãkovou, upoutanou na vozíãek.
PfiestoÏe má svoji fenu erdelteriéra Yrmu,
které pfiezdívá Mimi, teprve od ledna,
nevynechá Ïádnou moÏnost pfiedvést, co
v‰echno spolu s Mimi zvládnou. Vídáme ji
na v‰ech prezentacích Helppesu a ani na
mistrovství nezklamala. Umístila se na
krásném tfietím místû a obûma drÏela pal-
ce jejich trenérka Jana BroÏová. V‰ichni
byli rovnûÏ zvûdaví na v˘kon obhájce
mistrovského titulu Petra Spousty. Pan
Spousta s kfiíÏencem labradorského a zla-
tého retrívra Chipem obhájil svÛj loÀsk˘
titul a stal se mistrem âR 2007. Na speci-
ální trase pfiedvedl velmi jist˘, pfiesn˘
v˘kon pfii souãasném zachování obdivu-
hodného tempa pohybu a pfiirozenosti
projevu. Za svÛj v˘kon si vyslouÏil i po-
chvalu a uznání hlavního rozhodãího
pana Pl‰ka, kter˘ se netají vysok˘mi náro-
ky na závodníky. Titul nejlep‰í Ïena opût
získala Anna Bognarová, letos s ãernou
stfiední kníraãkou Larry. Kromû pfiání
závodit mají úãastníci i touhu setkávat se
s pfiáteli, popovídat si u kávy a poslech-
nout si, co je nového v Ïivotû kamarádÛ.
I na to mají dost prostoru, takÏe se na
akce do Helppesu rádi vracejí. Ocenûní si
proto zaslouÏí v‰ichni. Závodníci, ktefií
i pfies své handicapy vytvofiili skvûlou
atmosféru, a diváci fandící sv˘m favori-
tÛm. Pofiadatelé, ktefií úãastníkÛm zajistili
vynikající podmínky nejen pro závod, ale
i pro pfiátelská setkání. Podûkování patfií
i v‰em sponzorÛm. Jifiina & Jifií Vol‰ick˘
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Vodící psi soutûÏili

Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů 2007
Letos 23. 6. jiÏ podruhé mistrovství republiky vodících psÛ hostilo Centrum v˘cviku 
psÛ pro postiÏené Helppes v praÏském Motole. Zá‰titu nad celou akcí pfievzal primátor
Prahy MUDr. Pavel Bém. UÏ pfiihlá‰ky signalizovaly velk˘ zájem závodníkÛ a pofiadatelé
se peãlivû pfiipravili. Pro speciální ãást vyt˘ãili nároãnou trasu v ãlenitém terénu
a nechybûla ani jízda tramvají. Pouze poslu‰nost se hodnotila pfiímo na cviãi‰ti. 
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