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Tisková zpráva k Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů 2011 a Mistrovství ČR ve
výkonu asistenčních psů 2011

I lidé s postižením mají svá „psí“ mistrovství
(6. 6. 2011, Praha)
Nezisková organizace Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. spolu s
Klubem speciálního výcviku Českého kynologického svazu připravily již poněkolikáté
mistrovské soutěže pro lidi s těžkým postižením - majitele asistenčních a vodících
psů.
V sobotu 18. června 2011 bude v 9:30 v areálu výcvikového centra občanského sdružení
Helppes na Plzeňské ulici v Praze 5 – Motole slavnostně zahájen již 7. ročník Mistrovství ČR ve
výkonu vodicích psů 2011 a 2. ročník Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 2011.
Soutěžící a jejich psí pomocníky přijde podpořit primátor hl. m. Prahy, Doc. MUDr. Bohuslav
Svoboda, CSc.
Po mnohaletých zkušenostech s pořádáním soutěží pro zrakově postižené a jejich vodicí psy
a
po loňském úspěšném 1. ročníku Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů, se pořadatelé rozhodli
dát možnost opět také majitelům psů asistenčních účastnit se této soutěže. Soutěž asistenčních psů
je velice náročná na přípravu, a to je asi jeden z hlavních důvodů, proč je ČR stále jedinou zemí na
světě, kde takováto soutěž probíhá. Diváci tak budou mít možnost v jednom dni a na jednom místě
sledovat a porovnávat nejen výkony jednotlivých týmů, ale uvědomit si také význam, poslání psích
pomocníků a rozdílnost pomoci psů asistenčních a vodících. Soutěžní týmy bude posuzovat
mezinárodní tým rozhodčích.
Po slavnostním zahájení a rozlosování startovních čísel již nebude soutěžícím nic bránit v
tom, aby mohli se svými psími pomocníky předvést cviky, které jim denně usnadňují život. Základem
každého výcviku, ale i každodenního soužití se psem, je dobré zvládnutí poslušnosti. V této první
disciplíně budou muset vodicí i asistenční psi předvést, že své paničky a páníčky (bez ohledu na typ
jejich handicapu a na jejich věk) za všech okolností dobře poslouchají a že jsou plně ovladatelní, a to i
v případech, když potkají např. kočku. Po té už se vodicí psi vydají na praktickou soutěžní trať. Na
trase na ně bude čekat mnoho nástrah, se kterými se spolu se svými páníčky setkávají v běžném
životě. Majitelé asistenčních psů budou na soutěžní ploše předvádět, jak jim jejich čtyřnozí kamarádi
každým dnem dokáží asistovat: jak to vypadá, když jim pes pomáhá při oblékání nebo svlékání; jak

dokáže pes otevřít dveře nebo např. pračku a podat vyprané prádlo; když se setmí, jak pes dokáže
rozsvítit světlo; podat téměř vše, co člověku spadne z vozíčku na zem a další úkony, kterými dokáže
asistenční pes svému handicapovanému páníčkovi usnadnit život.
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