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Úvodní slovo 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a čestní členové! 
 
Tak nám pomalu končí další kalendářní rok a je naší povinností provést vyhodnocení našich 
ročních aktivit a také se zamyslet nad tím, jak ten příští rok zdárně absolvovat bez „ztráty 
kytičky“. 
  
V letošním roce jsme měli v našem programu 2 Klubové výstavy. Ta pražská – v Praze - Kyjích 
– v květnu 2013 byla již hodnocena v posledním Zpravodaji (2/13) a po všech stránkách byla 
hodnocena kladně. Jistě k tomu přispělo i pěkné počasí, ale podařilo se nám po několika 
letech uskutečnit řádnou členskou schůzi Klubu, na které jsme projednali důležité věci: 
především z těch hlavních odsouhlasení nových Stanov Klubu pinčů, které byly připravovány 
výborem dlouhou dobu, dále dořešení změny pokladníka a volby nového výboru. Nové 
Stanovy obdrželi všichni řádní členové a budou je dostávat i ti nově příchozí. Další důležitá 
část se týkala změny poplatků pro nečleny Klubu. Zápis z této schůze byl předmětem 
minulého Zpravodaje. 
 
 Se změnou pokladníka Klubu – nyní Ing. Hana Vimrová z Kladna – byl také dořešen problém 
s přístupem k účtu pro členy výboru z Brna vzhledem k tomu, že základní zajišťování akcí je 
prováděno odtud, a tím i financování (Klubové výstavy a jejich náležitosti a případné další 
nutné záležitosti, spojené s platbami). Ty se potom budou řádně vyúčtovávat pokladní při 
závěrečném účtování hospodářského roku Klubu pinčů. Nyní již máme k disposici i nové 
složenky. 
 
V letošním roce se bohužel neuskutečnila podzimní výstava v Brně. Termín konání byl 
přesunut mimo termín Národní výstavy v Brně, kde se jí naši členové se svými pejsky také 
zúčastňují. Na naši výstavu pak bylo přihlášeno pouze 8 pejsků a to bylo finančně 
neuskutečnitelné – výdaje by mnohokrát přesáhly příjmy. Naši výstavu jsme zrušili, nekonala 
se ani bonitace a soutěž agility. To se ještě za trvání Klubu nikdy nestalo a moc nás to mrzelo. 
 
V příštím roce 2014 připravujeme tři výstavy: jarní výstavu opětovně v Praze - Kyjích, 
podzimní v Brně - Komárově a navíc nás čeká Speciální výstava, která bude na novém místě, 
a to v Mladé Boleslavi. Termíny těchto výstav jsou uvedeny v další části tohoto Zpravodaje. 
Změna místa konání Speciální výstavy je proto, že naše tradiční místo v Lysé nad Labem bylo 
pro pořádání výstav zrušeno.   
 
Všem členům, hlavně těm dlouholetým, musíme bohužel oznámit smutnou zprávu, že nás po 
dlouhé nemoci opustil dlouholetý člen Klubu pinčů, poradce a také bývalý člen výboru pan 
Josef Šplíchal. Rodině byla výborem KP zaslána kondolence.  
 
Musím ale končit optimisticky, protože čas běží dál, čekají nás nové úkoly, a proto všem 
členům přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2014 
a hlavně a především hodně chovatelských úspěchů! 
 
Za výbor Klubu pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
Brno, prosinec 2013 
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Výbor klubu 

Prezident: 
ANDRSOVÁ EVA Blanická 13, 

120 00 Praha 2 
Tel.: 224 256 400 
Mobil: 602 391 253 
Mail: andrs.eva@juwim.cz  

Jednatel: 
DRÁTOVNÍKOVÁ JANA tř. kpt. Jaroše 12, 

602 00 Brno 
Mobil: 775 676 869 
Mail: janapinci@seznam.cz  

Pokladník: 
ING. VIMROVÁ HANA Vodárenská 2382, 

272 01 Kladno 
Tel.: 312 664 326 
Mobil: 773 199 152 
Mail: vimrova.h@seznam.cz  

Členové výboru: 
PROPAGACE A MARKETING 
MGR. HRŠEL JAKUB Teyschlova 29, 

635 00 Brno – Bystrc 
Tel.: 539 013 138 
Mobil: 777 865 363 
Mail: jakub.hrsel@centrum.cz  

 
PSÍ SPORTY 
JANA VYDROVÁ Na dílech 794/8, 

141 00 Praha 41 
Tel.: 602 824 076 
Mail: vydrja@seznam.cz  

Revizní komise: 
JARMILA SMAHOVÁ Za Roudnickou branou 326, 

273 24 Velvary 
Tel.: 722 604 844 
  

LUCIE CAKLOVÁ Lipí 115, 
373 84 Dubné 
Tel.: 605 822 553 
  

PETRA SMOLKOVÁ Stupská 15 
198 00 Praha 9 

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:vimrova.h@seznam.cz
mailto:jakub.hrsel@centrum.cz
mailto:vydrja@seznam.cz
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Hlavní poradci chovu 

Německý pinč a dílčí plemenná kniha 
REJNKOVÁ KATEŘINA Jelmo 9, 

373 71 Rudolfov 
Mobil: 606 823 689 
Mail: k.rejnkova@seznam.cz  

Trpasličí a opičí pinč a dílčí plemenná kniha 
HAJEROVÁ IVANA Jičínská 43, 

130 00 Praha 3 
Mobil: 721 652 120 

Oblastní poradci chovu 
(NP – německý pinč, OP – opičí pinč, TP – trpasličí pinč) 
 
MERHOUTOVÁ MARTINA Sedlec 217, (NP, TP) 

332 01 Starý Plzenec 
Tel.: 377 965 036 
Mobil: 605 575 522 
Mail: peter.sen@seznam.cz  

BETLACHOVÁ LUDMILA Ústecká 107, (NP) 
560 02 Česká Třebová 
Mobil: 605 250 993 
Mail: betlachova@centrum.cz  

HRBKOVÁ NAĎA bří Musálků 343, (NP, OP, TP) 
739 61 Řepiště 
Mobil: 737 611 308 

SMAHOVÁ JARMILA Za Roudnickou branou 326, (NP, TP) 
273 24 Velvary 
Mobil: 722 604 844 

 

Informace členům klubu 
Změna sídla ČMKU 
Unie změnila sídlo a tím i Plemenná kniha. Nová adresa je: 
Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy  
Fax: 234 602 278 
Návštěvní hodiny: 
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:0 
 
Bc. Ladislav Křeček 
krecek@cmku.cz 
Tel.: 234 221 372 
  

mailto:k.rejnkova@seznam.cz
mailto:peter.sen@seznam.cz
mailto:betlachova@centrum.cz
mailto:krecek@cmku.cz


6 
 

Jednatel Klubu vede při seznamu členů i vaše e-mailové adresy. Pokud dojde k nějaké 
změně, prosíme o její oznámení. Usnadňuje to písemný styk s vámi a rychlou informaci 
o jakékoliv záležitosti. Totéž platí i o změně telefonického spojení nebo adresy bydliště 
(případně doručovací adresy).  
 
Klubové předměty 
Klub pinčů má k prodeji dárkové předměty – hrníčky, trička, polepky na auta a čepice. Vše se 
znakem Klubu pinčů. 
Všechny tyto upomínkové předměty budou k disposici na všech výstavách a jsou také 
uvedeny s vyobrazením na webových stránkách.  V případě zájmu kontaktujte Mgr. Jakuba 
Hršela.  
 
Chov pejsků jako podnikatelská činnost 
Připomínáme chovatelům pejsků, především těm, kteří mají chovatelskou stanici a prodávají 
pejsky, že tato činnost se posuzuje jako podnikání a měli byste mít Živnostenský list a 
následně podávat daňové přiznání příslušného Finančnímu úřadu. Upozorňujeme proto na 
to, že byla ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentována tato povinnost a FÚ mají 
právo a zřejmě budou toto kontrolovat.  
 
Používání klubové čtečky při kontrolách vrhů – informace pro poradce chovů 
Sdělujeme všem poradcům chovů v našem Klubu, že máme k disposici čtečku na ověřování 
čísel čipovaných zvířat. Nyní je čtečka u Ludmily Betlachové, v případě zájmu o použití podá 
bližší informace jednatelka klubu. 
 
Příspěvky do Zpravodaje a na webové stránky: 
Připomínáme členům Klubu, že máme zájem obohatit naše Zpravodaje o příspěvky členů. 
Jistě máte různé postřehy nebo zajímavosti z chovu pejsků, návštěv různých výstav 
a nakonec i různých příhod s vašimi miláčky apod. Takové příspěvky je možné vyvěsit i na 
našem webu: www.klubpincu.eu 
 
Klubové členské karty: 
V současnosti by je měli mít všichni členové. Nově příchozím členům (v průběhu roku 2013) 
je jejich výroba zajišťována. Předpokládáme dodání v průběhu 1Q/2014 
 
 
Placení členských příspěvků 
Součástí nových Stanov Klubu je i dohodnutý termín plateb členských příspěvků. Vždy – pro 
ten který rok – se platby musí provádět vždy do 31. května. Bohužel se nám nedaří tento 
termín u všech členů zajistit, a potom následují upomínací emaily, dopisy a sdělení. 
Zapamatujte si prosím tento termín, abychom se těmto nepříjemným a nepopulárním 
situacím vyhnuli 
 
Vyhodnocování RTG u německých pinčů: 
Pro informaci majitelům německých pinčů sdělujeme, že vyhodnocování od MVDr. Snášila 
CSc. bude zasíláno automaticky majiteli psa nebo feny a to na dobírku (ne platbou předem 
na složenku!). 
 

http://www.klubpincu.eu/
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Klubové poplatky 

Členské poplatky: 
Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) .................................................................... 100,-Kč 

Roční členský příspěvek do klubu ................................................................................... 360,-Kč 

Roční členský příspěvek rodinného příslušníka ................................................................ 90,-Kč 

Vystavení krycího listu pro člena klubu .......................................................................... 100,-Kč 

Vystavení krycího listu pro nečlena klubu ...................................................................... 300,-Kč 

Kontrola vrhu – za štěně ................................................................................................... 30,-Kč 

Bonitace: 
Bonitace – člen klubu ..................................................................................................... 200,-Kč 

Bonitace pro nečlena klubu ............................................................................................ 600,-Kč 

Výstavní poplatky: 
KV – „pupi“ třída ............................................................................................................. 150,-Kč 

KV – dorost ..................................................................................................................... 200,-Kč 

KV – třída čestná ............................................................................................................. 250,-Kč 

KV – ostatní třídy (mimo veteránů, jejichž třída není zpoplatněna) .............................. 420,-Kč 

KV – ostatní třídy: 2 a více psů ....................................................................................... 390,-Kč 

KV – ostatní třídy pro nečleny klubu .............................................................................. 600,-Kč 

KV – ostatní třídy pro nečleny klubu: 2 a více psů ......................................................... 550,-Kč 

Inzerce ve Zpravodaji: 
Inzerce – za polovinu strany A 5 ....................................................................................... 50,-Kč 

Inzerce – za celou stranu A 5 .......................................................................................... 100,-Kč 

(pro nečleny jsou inzerce dvojnásobné) 

Číslo účtu: 134 608 7339/0800 – vedený u České spořitelny 

Platby je možno provádět na složenky, které jsou přílohou každého Zpravodaje, případně si 
o ně požádejte jednatele klubu. Dále můžete platby poukazovat přímo na výše uvedený účet. 

Členské příspěvky se hradí k 31. květnu v kalendářním roce pro ten příslušný rok. 
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Záznam 
 

o předání dokladů pokladny Klubu pinčů, provedené dne 21. 9. 2013. 
 
Dne 21. 9. 2013 bylo provedeno předání dokladů pokladny Klubu pinčů a to: 
- předala: Eva Kropáčková, bytem Šlapanice u Brna, Hřbitovní 1215/8 
a 
- převzala: Ing. Hana Vimrová, bytem Kladno, Vodárenská 2382 
 
za přítomnosti: 
- jednatele Klubu pinčů Jany Drátovníkové, bytem Brno, tř. kpt. Jaroše 12. 
 
Předání dokladů se uskutečnilo v místě trvalého bydliště bývalé pokladní p. Evy Kropáčkové. 
 
Dokladová část byla převzata Ing. Vimrovou na základě jednoduchého soupisu, který 
podepsaly všechny přítomné osoby a je součástí tohoto záznamu. Převzatá dokumentace 
obsahuje především měsíční výpisy České spořitelny až do srpna 2013: poslední 2 výpisy 
odešle p. Kropáčková Ing. Vimrové obratem), dále vyúčtovávání jednorázových výběrů pro 
jednatele (výdajové a příjmové doklady a rekapitulace stavu pokladny vždy k určitému datu 
sumáře) a faktury, jejichž platby pokladní přes účet zajišťovala. 
 
Záznam slouží pro informaci o definitivním převzetí dokladů pokladny novou pokladní. 
 
 
V Brně, 21. 9. 2013 
 
Zapsala: Jana Drátovníková, jednatel KP 
 
Příloha: protokol o předání E. Kropáčkovou 
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Záznam 
 

z krátké schůzky mezi: 
 
- ing. Vimrovou, pokladní KP 
a 
- Janou Drátovníkovou, jednatelem KP, 
 
provedený dne 21. 9. 2013 po předání dokladů pokladny od bývalé pokladní Evy Kropáčkové. 
 
Byly projednány tyto věci:  
- Drátovníková zajistí tisk nových složenek, kde bude uvedena adresa nové pokladní a tyto 

složenky pak budou k disposici členům výboru včetně pokladní 
- bude vypracována Dohoda o hmotné odpovědnosti za finanční prostředky Klubu vzhledem 

k tomu, že k účtu Klubu má přístup a de facto i k disposici s peněžními prostředky 
(výběrem a i umořováním některých plateb přímo z účtu) také jednatel Drátovníková 

- bude upřesněn seznam členů Klubu a ten bude předán k disposici jak pokladní tak 
i ostatním členům výboru a chovatelskému kolegiu (v současné době se dokončuje 
kontrola úhrad členských příspěvků) 

- do nového Zpravodaje 3/13, který by měl být připraven k distribuci koncem října 2013, 
bude dána krátká informace o uskutečněném předání pokladny 

- současně budou členové Klubu požádáni o uskutečňování plateb prostřednictvím klubových 
složenek a ne na složenky typu „C“. Pak tato platba přejde přímo na účet Klubu 

- bylo provedeno vyúčtování cestovného ing. Vimrové 
- používání tzv. Hlavičkového papíru s logem Klubu: vhodné zavést (nakonec je to náš 

identifikační znak) pro jakoukoliv korespondenci 
- do konce roku se uskuteční schůze výboru a chovatelského kolegia (buď v listopadu, nebo 

začátkem prosince), a to v Praze, zřejmě v sídle naší prezidentky. Tam se musí upřesnit 
akce roku 2014! 

 
Přehled dohodnutých akcí včetně termínů pro rok 2014 :  
 
- 17. 5. 2014, sobota: Klubová výstava Praha – Kyje 
- 19. 7. 2014, sobota: Speciální výstava Mladá Boleslav při NV, pořádané KC Ml. Boleslav 
- 27. 9. 2014, sobota: Klubová výstava Brno – Komárov 
 
Nutné na výborové schůzi dořešit, při které Klubové výstavě se bude konat Soutěž o 
nejlepšího letce (agility!). Podmíněno je to překážkami, které v Brně jsou k disposici, v Praze 
se musí zajišťovat dovozem. 
 
Zapsala: Drátovníková 
Brno, 21. 9. 2013 
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Přehled odchovů ke dni 8. 11. 2013 

Výpis plemenné knihy plemene Německý pinč: 
Ch. stanice - Bel Faaro 
Chovatel - Betlachová Ludmila 
Otec - Ferry Black Harmony Star Dat. nar. 11. 4. 2013 
Matka - Elis z Pyšelky  
 
CMKU/NP 1984/13 FENRIR Pes červená, krátká 
CMKU/NP 1985/13 FINN Pes červená, krátká 
CMKU/NP 1986/13 FRAM Pes červená, krátká 
CMKU/NP 1987/13 FATIMA Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1988/13 FAWOLA LUCA Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1989/13 FHARA Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice - Otavský koník 
Chovatel - Samcová Hana 
Otec - Akim vom Barumer See Dat. nar. 6. 5. 2013 
Matka - Corinna Black Bohemia  
 
CMKU/NP 1990/13 DANILO Pes červená, krátká 
CMKU/NP 1991/13 DASTY Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 1992/13 DEXTER Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/NP 1993/13 DAFNE Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1994/13 DEBBIE Fena červená, krátká 
CMKU/NP 1995/13 DORA Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice - Čertovo kopýtko 
Chovatel - Hlas Zdeněk 
Otec - Bonky od Čtyř bříz Dat. nar. 30. 5. 2013 
Matka - Berenika Čertovo kopýtko  
 
CMKU/NP 1996/13 DAMIL Pes černá s pálením, krátká 

 

Ch. stanice -  
Chovatel -  
Otec -  Dat. nar. 31. 12. 2007 
Matka -   
 
RKF 2353165/ DUFFYCO´S SAMARA fena krátká 

 
Celkem vypsáno 7 psů a 7 fen – dohromady 14 
Celkem vypsáno 3 vrhů. 
Celkem vypsáno 0 importů psů a 1 importů fen. Dohromady 1 
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Výpis plemenné knihy plemene Opičí pinč: 
 
V roce 2013 nejsou evidovány odchovy plemene Opičího pinče. 

Výpis plemenné knihy plemene Trpasličí pinč: 
Ch. stanice - Z Iru 
Chovatel - Ďuricová Ivana 
Otec - Gabriel vom Camp Achensee Dat. nar. 7. 2. 2013 
Matka - Freya z Iru  
    
CMKU/MHP 5101/13 KIN Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5102/13 KODY Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5103/13 KORZO Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5104/13 KRAKEN Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5105/13 KALLISTA Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 5106/13 KARAMELKA Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice - JanLand 
Chovatel - Janečková Jana 
Otec - Conan Mac Lia Via Bohemica Dat. nar. 20. 1. 2013 
Matka - Anny Bartland  
 
CMKU/MHP 5107/13 BABETA RED SKY Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 5108/13 BUTTERFLY FANNY Fena černá s pálením, krátká 

 

Ch. stanice - Rozárka 
Chovatel - Rejnková Kateřina 
Otec - Gabriss Kalla Rozárka Dat. nar. 17. 2. 2013 
Matka - Trrixxy Jully Rozárka  
 
CMKU/MHP 5109/13 QUENTINN TRIXXY Fena černá s pálením, krátká 

 

Ch. stanice - Darlenka 
Chovatel - Sýkorová Darja 
Otec - Gabriel vom Camp Achensee Dat. nar. 5. 3. 2013 
Matka - Ajka Ike Mark  
 
CMKU/MHP 5110/13 ARGO Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5111/13 AYK Pes červená, krátká 
CMKU/MHP 5112/13 ARIN REA Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 5113/13 ASPERA Fena černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5114/13 ATARI Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice - Rozárka 
Chovatel - Rejnková Kateřina 
Otec - Bertoldd Chelsea Rozárka Dat. nar 9. 5. 2013 
Matka - Quirra Quinsy Rozárka  
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CMKU/MHP 5115/13 ROTTER QUINSY Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5116/13 RULFF QUINSY Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5117/13 RESSI QUINSY Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 5118/13 ROSEANNE QUINSY Fena černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5119/13 ROXXYSS QUINSY Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice - Rozárka 
Chovatel - Rejnková Kateřina 
Otec - Bertoldd Chelsea Rozárka Dat. nar 14. 5. 2013 
Matka - Chiaretta Kalla Rozárka  
 
CMKU/MHP 5120/13 SANGARR CHIARETT Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5121/13 SEWARDD CHIARETT Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5122/13 SORELL CHIARETT Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5123/13 SAILLY CHIARETTA Fena černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5124/13 STELLA CHIARETTA Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice - Rozárka 
Chovatel - Rejnková Kateřina 
Otec - Bertoldd Chelsea Rozárka Dat. nar. 10. 6. 2013 
Matka - Chiaretta Kalla Rozárka  
 
CMKU/MHP 5125/13 TAROKK QVANNI Pes červená, krátká 

     

Ch. stanice - King Black 
Chovatel - Foltýnová Jana 
Otec - Extra Orient Yupiter for Ditrikh Dat. nar 24. 5. 2013 
Matka - Carevna Via Bohemica  
 
CMKU/MHP 5126/13 ALWIN Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5127/13 AMIGO ROJBER Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5128/13 ARON BLACK JUPITER Pes černá s pálením, krátká 
CMKU/MHP 5129/13 ANGEL OF HEART Fena červená, krátká 
CMKU/MHP 5130/13 ANTIRA JUPITER´S GEM Fena červená, krátká 

 

Ch. stanice -  
Chovatel -  
Otec -  Dat. nar. 16. 3. 2013 
Matka -   
 
CMKU/MHP 5138/-13/13 VIOLA DON BARTALI Fena červená, krátká 

 
Celkem vypsáno 15 psů a 16 fen – dohromady 31 
Celkem vypsáno 8 vrhů 
Celkem vypsáno 0 importů psů a 1 importů fen. Dohromady 1. 
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Členské rady, tipy a názory 

Pes je šelma psovitá, aneb historie vývoje psa 
(Hana Vimrová) 

Pes, tak jak ho známe, se řadí mezi savce, do čeledi psovitých šelem (Canidae), do které náleží 

i vlci, šakali, lišky, kojoti, dingo apod. Společně s dalšími lidskými společníky, jako je ovce a koza, je 

možné jej zahrnout do skupiny nejstarších domestikovaných zvířat. Jak vyplývá z dostupných 

archeologických nálezů, domestikace psů mohla začít zhruba před deseti až patnácti tisíci lety. 

V podstatě je možné tvrdit, že na světě není další zvířecí druh, který by tak dlouho a tak těsně vázal 

svoji existenci právě na člověka. 

Vědecká klasifikace psa 
ŘÍŠE: živočichové (animalia) 
KMEN: strunatci (chordata) 
PODKMEN: obratlovci (vertebrata) 
TŘÍDA: savci (mammalia) 
ŘÁD: šelmy (camivora) 
ČELEĎ: psovití (canidae) 
ROD: vlk (canis) 
DRUH: vlk obecný (canis lupus) 
PODDRUH: pes domácí (canis lupus f. familiaris) 
 
Obrázek č. 1 - Šakal obecný (Canis aureus) 

Existuje několik velice 

zajímavých teorií, jejichž cílem je 

vysvětlit možný původ psa domácího a 

téměř všechny jsou podloženy 

významnými důkazy v podobě 

archeologických nálezů v různých 

částech světa. Podle nich pes mohl 

pocházet jednak z přední Asie 

(historické důkazy byly objeveny 

v Turecku, Izraeli a Iránu) a severní 

Afriky, odkud se dále rozšiřoval do 

Evropy severním směrem, jednak ze 

severní části Evropy (Anglie, Dánska a 

Německa), kde byl směr jeho rozšiřování přesně opačný. V severní Evropě se na vzniku psa významně 

podílely různé regionální variety vlka, v jižní Evropě pak mohl být předkem dnešního psa šakal. Jiné 

nálezy rovněž dokazují, že pes domácí se mohl poprvé objevit i na severoamerickém kontinentě za 

přispění vlka a místními indiánskými kmeny domestikovaného kojota. Z amerického kontinentu se 

tedy šelma psovitá podle názoru některých badatelů šířila společně s člověkem do Evropy a Asie. 

Jak již bylo řečeno, za prapředka všech psích plemen je tedy považován především vlk, dále 

pak kojot a šakal. Praktickým potvrzením této skutečnosti může být fakt, že pes domácí se ještě 

v současnosti může pářit s výše uvedenými druhy a produkovat plodné, reprodukce schopné jedince. 
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Obrázek č. 2 - Vlk obecný (Canis lupus) 
Na vývoj jednotlivých typů 

psů člověk ze začátku neměl téměř 

žádný vliv, tato úloha mu připadla 

mnohem později a na typovém vývoji 

jednotlivých budoucích plemen psů 

se podílely především životní 

podmínky oblasti, ve které se psi 

nacházeli a žili. 

Sbližování psa s člověkem 

začalo sledováním jeho tlupy podle 

pachů zbytků potravy, které člověk za 

sebou zanechával. Pes se potom začal 

zdržovat v blízkosti lidských tábořišť a 

díky své ostražitosti hlásil štěkáním člověku blížící se nebezpečí.  Vazba mezi člověkem a psem se 

stále více utužovala, protože byla výhodná pro obě strany. Když člověk pochopil, že pes má kromě 

jiných schopností i vynikající čich, snažil se této schopnosti aktivně využít. 

 Postupem času si lidé začali přetvářet psy k obrazu svému tak, aby mohly uspokojit co 
nejlépe jejich požadavky. Docházelo k záměrnému křížení a pozitivní selekci, respektive k počátkům 
chovatelské činnosti, která měla  za úkol zlepšit užitnou hodnotu psa pro člověka a to už i u 
nejstarších národů (např. Egypťanů okolo roku 4 000 př. n. l.). Psi nebyli využíváni pouze k lovu a 
ostraze, ale jako živé zbraně za účelem napadání nepřátelských vojáků, popřípadě domorodců na 
dobývaném území a tento způsob využití se zachoval až do konce druhé světové války. 

 

Typy plemen, plemena psů a jejich rozdělení 

Na základě historického vývoje se psi rozdělují do šesti základních typů, k nimž jsou 

schematicky přiřazena jednotlivá plemena psů podle toho, jakým typům odpovídají. Jedná se o 

následující typy vývoje plemen psů. 

1. Canis familiaris palustris (pes bažinný), ke kterému náleží i německý pinč a další druhy 
pinčů. Mezi další plemena, která lze do této skupiny přiřadit, náleží např. knírači, dobrmani, 
špicové nebo teriéři. 

2. Canis familiaris intermedius (pes popelištní). Do tohoto typu je možné zahrnout taková 
plemena psů jako jsou ohaři, španělové, pudlové a další lovecká plemena. 

3. Canis familiaris inostranzewi jako předchůdce představitelů pasteveckých plemen a 
honáckých psů (např. bernský salašnický pes).  

4. Canis familiaris decumanus zahrnující mastify (např. dogy). 
5. Canis familiaris leineri, kde typickými zástupci této skupiny jsou chrti, chrtíci a vlkodav. 
6. Canis familiaris matris optimae (pes bronzový), kam patří komondor, briard, ovčáci, kolie a 

další. 
 

Systematickou, soustavnou a účelnou činností člověka došlo ke vzniku více než čtyř set psích 

plemen, která se od sebe liší nejen svým vzhledem, velikostí, barvou a strukturou srsti, stavbou těla, 

ale i povahou a účelem, pro který byla tato rozmanitá psí plemena vyšlechtěna. Systematický chov 

psů je spojen až s rozvojem genetiky, kdy cílená chovatelská činnost začala být dokumentována 

prostřednictvím tzv. plemenných knih. 
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Čistokrevný chov psích plemen je organizován kynologickými organizacemi různých států (v 

případě České republiky je zajišťován především ČMKU – Českomoravskou kynologickou unií a ČKS – 

Českým kynologickým svazem), kteří jsou členy FCI (Fédération Cynologique Internationale) neboli 

Mezinárodní kynologické federace, u které jsou ukládány standardy mezinárodně uznaných plemen 

jednotlivých členských zemí. V USA je čistokrevný chov psů organizačně zajišťován AKC (American 

kennel club). 

Dle požadavků Mezinárodní kynologické federace a na základě schválení seznamu vybraných 

plemen psů k 8. lednu 1994, jsou čistokrevná plemena psů rozdělena do deseti základních skupin: 

1. Psi ovčáčtí, pastevečtí a honáčtí, kromě švýcarských salašnických psů, 
2. pinči, knírači, molossoidi a švýcarští salašničtí psi, 
3. teriéři, 
4. jezevčíci, 
5. špicové a primitivní plemena, 
6. honiči a barváři, 
7. ohaři, 
8. slídiči, retrívři a vodní psi, 
9. společenští a doprovodní psi, 
10. chrti a příbuzná plemena. 

 
OBRÁZEK Č. 3 - ZÁKLADNÍ TYPY PSŮ DANÉ HISTORICKÝM VÝVOJEM 
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Plán výstav v roce 2014 

Klubové výstavy 

Klubová výstava s bonitací, Memoriál Dr. Rotreklové, Agility 17. 5. 2014 

Speciální výstava – Mladá Boleslav 19. 7. 2013 

Klubová výstava s bonitací – Brno – Komárov 27. 9. 2014 

 

Národní a mezinárodní výstavy 

Národní výstavy 

Hanácká národní výstava v Brně 4. – 5. 1. 2014 

Národní výstava psů Ostrava 12. – 13. 4. 2014 

Národní výstava psů Klatovy 28. – 29. 6. 2014 

Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 19. – 20. 7. 2014 

Moravskoslezská národní výstava psů Brno 27. – 28. 9. 2014 

 

Mezinárodní výstavy 

DUO CACIB BRNO 22. a 23. 2. 2014 

České Budějovice 26. – 27. 4. 2014 

Praha 3. – 4. 5. 2014 

Litoměřice 24. – 25. 5. 2014 

Brno 21. – 22. 6. 2014 

Mladá Boleslav 30. – 31. 8. 2014 

České Budějovice 20. – 21. 9. 2014 

Praha 1. a 2. 11. 2014 

 

Evropská výstava 

EUROPEAN DOG SHOW BRNO 23. – 26. 10. 2014 

Termíny výstav v roce 2013 jsou převzaty ze stránek ČMKU a termíny se mohou změnit. 

 


