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Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a naši příznivci! 
 
Vstoupili jsme do nového roku 2018, kdy nás čeká několik akcí, konaných našim Klubem. Snažíme se 
zajišťovat setkání, na kterých bychom chtěli stmelovat kolektiv „pinčařů“ a mít tak dobré pocity se 
vzájemných potkávání se, předávání zkušeností a k tomu nás vede naše láska k našim psím miláčkům. 
 
Jako každoročně, tak taky letos, se první akce koná v Praze a to znovu na Císařském ostrově 12.5.2018 
(v sobotu). Jedná se již o 19. ročník Memoriálu dr. Rotreklové. Součástí této výstavy je i členská schůze, 
která má zvolit nový výbor Klubu, hlavní a oblastní poradce včetně revizní komise. Vychází to z dosud 
platných Stanov Klubu pinčů. Stanovy Spolku, jak se naše seskupení bude do budoucna jmenovat, 
nejsou ještě příslušným Ministerstvem schváleny. Na tuto schůzi obdrží všichni členové pozvánku, kde 
bude přesně uvedeno, jak celá akce proběhne. Tímto také oslovujeme vás všechny, kteří byste chtěli 
pracovat ve vedení Klubu, o vaše přihlášení a to minimálně 14 dní předem, kterémukoliv členu 
stávajícího výboru.  Zároveň můžete také nominovat jiného člena Klubu. Upozorňuji, že být zvolen do 
orgánů Klubu lze až po 5 letech členství. 
 
V letošním roce organizujeme také Speciální výstavu. Zvolili jsme areál zámku v Náměšti na Hané a ta 
se bude konat 16. června 2018. Věříme, že vás krásné prostředí příjemně osloví a odnesete si jenom 
nejhezčí zážitky. 
 
Na podzim se každoročně konala Klubová výstava na Moravě, a to v Brně. Vzhledem k tomu, že se na 
Brněnském výstavišti bourá velodrom, kde se konaly Mezinárodní výstavy psů a kterých jste se se svými 
společenskými plemeny v neděli zúčastňovali a tato akce se letos nekoná, tak jsme přesunuli i naši 
výstavu jinam. Využili jsme nabídku Krajské výstavy v Lounech v Čechách a tam se letos společně 
vydáme. Vždyť se říká, že změna je život! Výstava se bude konat v neděli 9. září 2018. 
 
Nesmím také zapomenout na akci – Víkendového setkání přátel pinčů v České Třebové, které se bude 
letos konat již po třetí. Termín není zatím upřesněn a bude včas oznámen. Toto setkání je neformální, 
scházíme se tam již od pátku odpoledne a trvá až do neděle. Organizátoři vždy připraví pěkný program, 
vycházku do okolí a hlavně se jedná o areál, který nabízí další možnosti. Ubytování je jednak přímo ve 
zděné budově nebo se nabízí, a to je maximálně využíváno, stanování. A zdejší kynologický klub je velmi 
vstřícný a spolupráce výborná. 
 
Na závěr bych chtěla připomenout naše webové stránky: www.klubpincu.eu a těšíme se také na vaše 
příspěvky do Zpravodaje. Vždyť výměna zkušeností, vaše zážitky s pejsky a podobně určitě zajímají 
každého pejskaře. 
 
Za Klub pinčů: Jana Drátovníková, jednatel 
  

http://www.klubpincu.eu/


Výbor klubu 
Prezident: 

Eva ANDRSOVÁ  Blanická 13 
   120 00  Praha 2 
   Tel: 224 256 400 
   Mobil: 602 391 253 
   Mail: andrs.eva@juwim.cz 
 

Jednatel: 

Jana DRÁTOVNÍKOVÁ tř. kpt. Jaroše 12 
   602 00  Brno 
   Mobil: 775 676 869 
   Mail: janapinci@seznam.cz 
 
Pokladník: 

Ing. Hana VIMROVÁ Vodárenská 2382 
   272 01  Kladno 
   Tel: 312 664 326 
   Mobil: 773 199 152 
   Mail: vimrova.h@seznam.cz 
 
Členové výboru: 

Štěpánka SVOBODOVÁ PROPAGACE A MARKETING 
   Beřovice 12 
   273 71  Zlonice 
   Mobil: 720 705 344 
   Mail: svobodova@klubpincu.eu 
 
Klára HAŠKOVÁ  PSÍ SPORTY 
   Levá 241/6 
   277 32  Čečelice 
   Mobil: 777 251 227 
   Mail: haskova@klubpincu.eu 
 
Revizní komise: 

Jarmila SMAHOVÁ Za Roudnickou branou 326 
   273 24  Velvary    
   Mobil: 722 604 844 
   Mail: vysehradske.podhradi@centrum.cz 
 
Lucie CAKLOVÁ  Lipí 115 
   373 84  Dubné 
   Mobil: 605 822 553 
   Mail: pinschers@seznam.cz  
 
Jaroslav SMUTNÝ Jasmínová 131 
   290 01  Poděbrady 
   Mail: jaroslavsmutny@email.cz 
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Hlavní poradci chovu 
Německý pinč a dílčí plemenná kniha: 

Klára HAŠKOVÁ (NP) Levá 241/6 
   277 32  Čečelice 
   Mobil: 777 251 227 
   Mail: haskova@klubpincu.eu 
Klára Hašková vykonává pozici na základě pověření výboru klubu z důvodu řešení stížnosti na chov pí. 
Rejnkové, a to do vyřešení stížnosti nebo do odvolání. 
 
Trpasličí a opičí pinč a dílčí plemenná kniha: 

Ivana HAJEROVÁ Jičínská 43 
   130 00  Praha 3 
   Mobil: 721 652 120 
   Mail: hajerova.aliv@seznam.cz 
Ivaně Hajerové s výkonem funkce hlavního poradce pro trpasličí pinče pomáhá Jarmila Smahová.  
 

Oblastní poradci chovu 
(NP – německý pinč, OP – opičí pinč, TP – trpasličí pinč) 

Martina MERHOUTOVÁ  (NP, TP) 
   Sedlec 217 
   332 02  Starý Plzenec 
   Mobil: 605 575 522 
   Mail: peter.sen@seznam.cz 
 
Naďa HRBKOVÁ (NP, OP, TP) 
   bří. Musálků 343 
   739 61  Řepiště 
   Mobil: 737 611 308 
 
Jarmila SMAHOVÁ (NP, TP) 
   Za Roudnickou branou 326 
   273 24  Velvary    
   Mobil: 722 604 844 
   Mail: vysehradske.podhradi@centrum.cz  
 
Štěpánka SVOBODOVÁ (TP) 
   Beřovice 12 
   273 71  Zlonice 
   Mobil: 720 705 344 
   Mail: svobodova@klubpincu.eu 
 
Klára HAŠKOVÁ (NP) Levá 241/6 
   277 32  Čečelice 
   Mobil: 777 251 227 
   Mail: haskova@klubpincu.eu 
Klára Hašková vykonává pozici na základě pověření výboru klubu z důvodu odstoupení paní Betlachové 
ze zdravotních důvodů. Paní Hašková bude pro tuto pozici potvrzena členskou schůzí při nejbližší 
příležitosti. 
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Klubové poplatky 
 

Členské poplatky a poplatky spojené s chovem: 

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 …………………………………………………………………………………………. 300 Kč 
Kontrola vrhu – za každé štěně …………………………………………………………………………………………………. 30 Kč 
 
Bonitace: 

Poplatek za bonitaci – člen klubu ……………………………………………………………………………………………. 200 Kč 
Poplatek za bonitaci – nečlen …………………………………………………………………………………………………. 600 Kč 
Příplatek za platbu v den konání bonitace ………………………………………………………………………………. 150 Kč 
 
Výstavní poplatky – klubové a speciální výstavy: 

Třída štěňat ……………………………………………………………………………………………………………………………. 150 Kč 
Třída dorostu …………………………………………………………………………………………………………………………. 200 Kč 
Třída čestná ……………………………………………………………………………………………………………………………  250 Kč 
Ostatní třídy (mimo veteránů, jejichž třída není zpoplatněna) – první pes člena klubu …………… 420 Kč 
Ostatní třídy – druhý a další pes člena klubu ………………………………………………………………………….. 390 Kč 
Ostatní třídy – první pes nečlena ……………………………………………………………………………………………. 600 Kč 
Ostatní třídy – druhý a další pes nečlena ………………………………………………………………………………… 550 Kč 
 
Inzerce ve zpravodaji či výstavním katalogu: 

Inzerce – za polovinu strany A5 ……………………………………………………………………………………………… 100 Kč 
Inzerce – za celou stranu A5 …………………………………………………………………………………………………… 200 Kč 
(Člen klubu má 50% slevu) 
 
Číslo účtu pro platby je 134 608 7339/0800 (Česká spořitelna a.s.) 

 
Členské příspěvky jsou splatné vždy nejpozději k 31.5. daného kalendářního roku. 
 

  



Informace členům klubu 
 

Klubový šampion 2017: 
Termín pro odeslání žádosti o přidělení titulu Klubového šampiona byl prodloužen do 15.4.2018. 
Detailní informace k zadávání tohoto titulu naleznete ve zpravodaji 3/2017. Své žádosti odesílejte 
Kláře Haškové (haskova@klubpincu.eu). 
 
Elektronická komunikace s ČMKÚ – žádanky o vystavení tetovacích čísel a zápis vrhu: 
 
Od jara loňského roku mají všichni chovatelé možnost zasílat žádost o vystavení tetovacích čísel 
svého vrhu na ČMKÚ elektronickou formou, konkrétně e-mailem na kracikova@cmku.cz. 
Potvrzená žádanka bude chovateli vrácena taktéž elektronickou formou.  
 
Pokud na přihlášku k zápisu štěňat uvedete svoji e-mailovou adresu, plemenná kniha Vám před 
vytištěním průkazů původu odešle do e-mailu elektronický náhled ke kontrole. To je výhodné 
zejména u importovaných jedinců či zahraničního krytí, kdy při přepisu jmen předků může dojít 
k překlepu. 
 
Změny osobních údajů: 
 
Vážení členové klubu, 
 
Bohužel se stále často setkáváme s tím, že nehlásíte změny svých osobních údajů (změna adresy, 
telefonního čísla, e-mailu) či změny u vlastněných jedinců (prodej, vyřazení z chovu apod.). 
 
Kromě toho, že se k Vám nemusí dostat včas všechny důležité informace ohledně klubových akcí 
apod., významně se tím komplikuje práce poradcům chovu, kteří nemohou zájemcům o krytí či 
nákup štěněte poskytnout relevantní podklady.  
 
Znovu proto apelujeme na všechny členy klubu, aby veškeré výše uvedené změny hlásili co 
nejdříve jednatelce klubu pí. Drátovníkové a hlavnímu poradci chovu pro své plemeno nebo člence 
výboru pí. Svobodové, a to nejlépe písemně nebo e-mailem. 
 
Povinnost majitelů bonitovaných psů: 
 

Každý majitel psa, který projde bonitací, je povinen odeslat nebo osobně doručit originál PP psa 

na ČMKÚ, kde dojde k jeho přeregistraci jako chovného jedince. Dokud není pes registrován na 

ČMKÚ jako chovný, nelze jej použít pro krytí. 

U feny existuje tato povinnost také, ale originál PP stačí odeslat spolu s žádostí o tetovací čísla při 

prvním vrhu. 

Chov psů jako podnikatelská činnost: 

 
Připomínáme chovatelům pejsků, především těm, kteří mají chovatelskou stanici a prodávají 
štěňata, že tato činnost se posuzuje jako podnikání a měli byste mít Živnostenský list a následně 
podávat daňové přiznání příslušnému Finančnímu úřadu. Upozorňujeme na tuto skutečnost proto, 

mailto:haskova@klubpincu.eu
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že byla ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentována tato povinnost a FÚ mají právo a 
zřejmě budou toto kontrolovat.   



Rozbor hospodaření za rok 2017 
 

Stav finanční hotovosti na začátku roku 2017 2.902,40 Kč 

Stav finanční hotovosti na konci roku 2016  1.707,40 Kč 

r o z d í l  - 1.995,00 Kč 

  

Zůstatek na účtu u České spořitelny na začátku roku 2016  104.122,30 Kč 

Zůstatek na účtu u České spořitelny na konci roku 2016  111.505,25 Kč 

r o z d í l  + 7.382,95 Kč 

  

Příjmy za rok 2017:  

Členské příspěvky  23.660,00 Kč 

Klubové výstavy, bonitace a agility 35.675,70 Kč 

Kontroly vrhů a krycí listy  4.100,00 Kč 

Režijní náklady 200 Kč 

ČMKU odvody  6.510,00 Kč 

Úrok Česká spořitelna  11,29 Kč 

c e l k e m   70.156,99 Kč 

  

Výdaje za rok 2017:  

Klubové výstavy a bonitace včetně cen a režijního materiálu 12.726,40 Kč 

Posuzování na KV  4.250,00 Kč 

Zpravodaje 3.073,00 Kč 

Režijní náklady  20.879,00 Kč 

Cestovné  14.055,50 Kč 

Poplatky bance  2.104,14 Kč 

Občerstvení  5.381,00 Kč 

ČMKU poplatek  1.500,00 Kč 

c e l k e m  63.969,04 Kč 

  

Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2017:  

Příjmy celkem  70.156,99 Kč 

Výdaje celkem 63.969,04 Kč 

rozdíl  6.187,95 Kč 

  

Rozdíl čerpání prostředků hotově a u banky:  

Rozdíl čerpání hotovost  - 1.195,00 Kč 

Rozdíl čerpání u banky  + 7.382,95 Kč 

celkový rozdíl  6.187,95 Kč 

 
Vypracovala: Jana Drátovníková (z podkladů dokumentace KP za rok 2017) 
Brno, únor 2018 

 

  



Pozvánka na Členskou schůzi Klubu pinčů 
 
která se bude konat dne 12. května 2018 v rámci Klubové výstavy v Praze naCísařském ostrově. 
Schůze proběhne mezi posuzováním psů, předpokládá se doba okolo poledne. 
 
Program: 
1. Informace k základní části – volby. 
2. Volba návrhové a volební komise. 
3. Provedení voleb – sesbírání volebních lístků a volební komise provede sumář. 
4. Informace k ostatním záležitostem Klubu. 
5. Seznámení s výsledky voleb s řádným zápisem. 
6. Zvolení kandidáti hlasitě sdělí, že funkci přijímají. 
7. Diskuse a závěr. 
 
 
K vlastnímu volebnímu aktu: 
- výbor Klubu pinčů bude mít 9 členů včetně jednatele, prezidenta a hlavních poradců chovu 
- hlavní poradci chovu budou pro: trpasličího, německého a opičího pinče 
- oblastní poradci budou podle zaměření pro TP, NP nebo OP 
- revizní komise bude mít 3 členy. 
 
Organizační zajištění: 
- každý člen Klubu, jenž je členem minimálně 5 let, může kandidovat do Výboru. Svoji kandidaturu 
sdělí písemně nebo e-mailem jednatelce Klubu Janě Drátovníkové, a to nejpozději 14 dní před 
konáním Členské schůze 
- člen Klubu může nominovat jakéhokoliv člena Klubu pro práci ve Výboru, pokud nominovaný je 
členem klubu alespoň 5 let (délku členství v klubu můžete ověřit na www.klubpincu.eu), a to 
nejpozději 14 dní před konáním Členské schůze 
- výbor podle kandidátky sestaví volební lístek, které obdrží všichni zúčastnění při vstupu do areálu 
výstavy 
- volební lístek bude obsahovat 7 částí (1x pro volbu prezidenta, 1x pro jednatele, 3x pro jednotlivé 
hlavní poradce chovu, 1x pro zbylé členy výboru a 1x pro členy revizní komise) 
- v každé části volebního lístku označí hlasující svého kandidáta křížkem, v části určené řadovým 
členům výboru pak maximálně 4 kandidáty 
- ostatní kandidáty nejlépe přeškrtne, aby nedošlo k omylu 
- členové volební komise sesbírají lístky do urny a provedou jejich vyhodnocení 
- předseda volební komise seznámí přítomné s výsledky voleb 
- volební komise zajistí souhlas zvoleného kandidáta 
- nově zvolený výbor Klubu na oddělené krátké schůzce zvolí členy výboru do jednotlivých funkcí 
a o výsledku bude informovat všechny přítomné členy Klubu pinčů 
 
Žádám členy Klubu pinčů, mají-li konkrétní připomínky k programu, aby je sdělili co nejdříve 
kterémukoliv členu stávajícího výboru. 
 
 
Brno, březen 2018 
Za KP : Jana Drátovníková, jednatel 
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Propozice ke Klubové výstavě v Praze 12.5.2018 
 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 
A BONITACI 

12.5.2018 Praha - Stromovka 
ZKO Stromovka, Císařský ostrov 

 
Uzávěrka 2.5.2018 (středa), elektronické 
přihlášky do 4.5.2018 (pátek) 

 

19. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové - výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší 

mladý (BOJ), Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán (BOV), Klubový vítěz, BOB, BOS, 

Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina 

 

Program výstavy a bonitace (přesný časový harmonogram bude upřesněn dle počtu 

přihlášených zvířat cca týden před výstavou): 

 08:00 – 09:00 hod.  přejímka psů na bonitaci a výstavu 

09:00 – 12:00 hod.  zahájení výstavy, posuzování v kruzích 

 12:00 – 14:00 hod.  Členská schůze, volba nového výboru Klubu 

 14:00 – 16:00 hod.  posuzování v kruzích, soutěže 

 16:00 – 16:15 hod.  vyhlášení Klubových šampionů za rok 2016 

 16:30 – 18:00 hod.  bonitace  

 

Posuzovatel bonitace a výstavy:  

 Lenka Fairaislová posoudí všechna plemena 

 

Bonitace: 

 Poplatek za bonitaci  člen klubu 200,- Kč 

nečlen 600,- Kč 

přihláška na místě konání za příplatek +150,- Kč 

 K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení bonitace. 

 Na bonitaci předložte originál PP. 



 U německých pinčů předložit výsledek posouzení RTG kyčelních kloubů. 

 V případě přihlášení na bonitaci v den konání je poplatek navýšen o 150,- Kč. 

 Výsledky bonitace budou zveřejněny na webových stránkách klubu. Pokud máte zájem 

o zveřejnění fotografií svého zvířete, zašlete je na e-mail vystavy@klubpincu.eu. Jako 

předmět e-mailu uveďte Bonitace – jméno zvířete. 

 

Klubová výstava: 

 Poplatek za výstavu  třída štěňat 150,- Kč 

třída dorostu 200,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa člena klubu 420,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa člena klubu 390,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa nečlena 600,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa nečlena 550,- Kč 

 Třída veteránů a třída čestná nejsou pro členy klubu zpoplatněny, nečlen klubu zaplatí 

150,- Kč za každého psa 

 Poplatek za soutěže činí 100,- Kč za každý přihlášený pár/chovatelskou skupinu člena 

klubu, 200,- Kč za každý přihlášený pár/chovatelskou skupinu nečlena 

 K přihlášce připojte kopii průkazu původu a kopii dokladu o zaplacení výstavního 

poplatku, pro přihlášky do třídy vítězů také kopii šampionátu. 

 Na výstavě předložte originál PP. 

 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky na výstavu a bonitaci zašlete nejpozději do 2.5.2018 na adresu uvedenou na 

přihlášce. Elektronické přihlašování prostřednictvím www.dogoffice.cz je možné až do 

4.5.2018.  

 

Tituly:  

Nejhezčí pupák  může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 

Nejhezčí dorostenec  může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu 

Nejlepší mladý (BOJ)  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě mladých 

Nejlepší veterán  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě veteránů 

Vítěz třídy čestné  může být udělen nejlepšímu psu nebo feně ve třídě čestné 

CAJC    může být udělen nejlepšímu psu i feně ve třídě mladých 

mailto:vystavy@klubpincu.eu
http://www.dogoffice.cz/


CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

resCAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

Nejlepší pes/fena může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ 

(mezitřída, otevřená, vítězů) 

Klubový vítěz mladých může být udělen nejlepšímu jedinci z třídy mladých, jehož 

majitel je členem Klubu pinčů ČR 

Klubový vítěz pes/fena může být udělen nejlepšímu psu i feně ze tříd „dospělých“ 

(mezitřída, otevřená, vítězů), jehož majitel je členem Klubu pinčů 

ČR 

BOB může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem Nejlepší 

mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán 

BOS může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví než je 

jedinec s titulem BOB 

Vítěz memoriálu může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem 
Dr. Rotreklové Klubový vítěz 
 

Rozdělení do tříd: 

Třída štěňat stáří 3-6 měsíců 

Třída dorostu stáří 6-9 měsíců 

Třída mladých stáří 9-18 měsíců 

Mezitřída stáří 15-24 měsíců 

Třída otevřená stáří od 15 měsíců  

Třída vítězů stáří od 15 měsíců, držitel Klubového vítěze, Národního vítěze, 

Šampiona, Interšampiona 

Třída čestná stáří od 15 měsíců 

Třída veteránů stáří od 8 let výše 

Soutěže: 

Nejlepší pár do soutěže mohou být přihlášeny páry pes a fena stejného 

plemene a stejného majitele, kteří byli posouzeni na výstavě 

Nejlepší chovatelská do soutěže mohou být přihlášeny skupiny nejméně tří jedinců 

skupina stejného plemene a stejného chovatele, kteří mají alespoň dva 

rozdílné otce nebo matky a byli posouzeni na výstavě 



 

Veterinární podmínky: 

Všechna zvířata musí být klinicky zdráva, bez projevů nemoci. Psi, kteří neprošli veterinární 

přejímkou, nebudou na výstavu vpuštěni. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo 

očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině, psince, 

parvoviróze a leptospiróze. Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby 

nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

Všeobecná ustanovení: 

Výstava je přístupná psům a fenám, zapsaným v plemenných knihách, uznaných FCI, kteří 

dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy. Importovaní psi musí být 

zapsáni v českých plemenných knihách. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené 

psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. 

Výstavní výbor může bez udání důvodu odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují 

háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo 

veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. 

Pokud není v propozicích uvedeno jinak, platí ustanovení výstavního řádu ČMKU.  V případě, 

že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 

výstavy. Vodění štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán. 

Během výstavy bude probíhat namátková kontrola psů dle tetovacího nebo čipového čísla za 

účelem identifikace dle předpisu FCI. 

Protesty:  

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních 

důvodů při porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně 

současně se složením jistiny 300,- Kč a pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, 

jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

Platby za bonitaci a výstavu: 

Platby lze provést pouze na účet Klubu pinčů vedený u České spořitelny, č.ú. 

134 608 7339/0800. Do poznámky pro příjemce uvádějte celé jméno majitele nebo jména 

zvířat. Platba za bonitaci je možná na místě konání s příplatkem 150,- Kč. Platba za výstavu na 

místě NENÍ MOŽNÁ!!! Přijaty budou pouze přihlášky s přiloženou kopií dokladu o zaplacení. 

Místo konání bonitace a výstavy: 

Místem konání je Základní kynologická organizace Praha – Stromovka. Cvičiště je umístěno na 

Císařském ostrově, naproti jezdeckému areálu. 

V místě konání výstavy je zajištěno občerstvení (káva, čaj, drobné sladkosti), v případě 

příznivého počasí pak točené pivo a speciality na grilu. Voda pro psy je k dispozici.  

!!! Upozorňujeme, že na pozemku není žádný přístřešek ani vzrostlé stromy, vezměte si 

proto s sebou dle aktuálního počasí stan či slunečník!!! 



Autem s navigací: Jako cílové místo zadejte ulici Za Elektrárnou. Po této ulici jeďte stále rovně 

podél plavebního kanálu až k jeho přemostění. Přejeďte přes most a pokračujte dále směrem 

ke kynologickému areálu, který je cca po 300m po levé straně (naproti jízdárně). Obsluha 

parkoviště Vám určí místo k zaparkování. Počet parkovacích míst je omezen! Bude-li 

parkoviště před kynologickým areálem plné, obsluha Vám umožní vyložení zavazadel a svůj 

vůz následně zaparkujete na druhé straně řeky ve Stromovce, kde jsou zóny placeného stání. 

Autem po D1 od Brna: Po příjezdu do Prahy pojedete stále rovně po ulici 5. května, přes 

Nuselský most a kolem Václavského náměstí a vlakového Hlavního nádraží a ústředního 

autobusového nádraží Florenc (tzv. pražská magistrála), až k Vltavě. Přejedete řeku a budete 

pokračovat dále rovně po ulici Bubenská. Cca 100m za železničním přejezdem jeďte mírně 

doleva (hlavní silnice vede mírně vpravo) stále po ulici Bubenská. Na světelné křižovatce 

pokračujte rovně na ulici Za Elektrárnou (po levé straně budete mít Výstaviště Holešovice). Po 

této ulici jeďte stále rovně podél plavebního kanálu až k jeho přemostění. Přejeďte přes most 

a pokračujte dále směrem ke kynologickému areálu, který je cca po 300m po levé straně 

(naproti jízdárně). Obsluha parkoviště Vám určí místo k zaparkování. Počet parkovacích míst 

je omezen! Bude-li parkoviště před kynologickým areálem plné, obsluha Vám umožní vyložení 

zavazadel a svůj vůz následně zaparkujete na druhé straně řeky ve Stromovce, kde jsou zóny 

placeného stání. 

Autem po D8 od Ústí nad Labem: Po příjezdu do Prahy pokračujte stále rovně až k Vltavě. 

Přejedete řeku a poté sjedete vpravo směr Přístaviště Holešovice. Na první světelné křižovatce 

odbočíte vpravo. Na další světelné křižovatce odbočíte vlevo. Podjedete viadukt a hned za ním 

na světelné křižovatce odbočíte doprava na ulici Za Elektrárnou (naproti Vám bude Výstaviště 

Holešovice). Po této ulici jeďte stále rovně podél plavebního kanálu až k jeho přemostění. 

Přejeďte přes most a pokračujte dále směrem ke kynologickému areálu, který je cca po 300m 

po levé straně (naproti jízdárně). Obsluha parkoviště Vám určí místo k zaparkování. Počet 

parkovacích míst je omezen! Bude-li parkoviště před kynologickým areálem plné, obsluha Vám 

umožní vyložení zavazadel a svůj vůz následně zaparkujete na druhé straně řeky ve Stromovce, 

kde jsou zóny placeného stání. 

Autem odkudkoliv: cílem je dostat se k Výstavišti Holešovice (místo, kde se koná Matějská 

pouť). Budete-li mít Výstaviště po levé straně, pojedete dále a těsně před viaduktem odbočíte 

doleva na ulici Za Elektrárnou. Po této ulici jeďte stále rovně podél plavebního kanálu až k jeho 

přemostění. Přejeďte přes most a pokračujte dále směrem ke kynologickému areálu, který je 

cca po 300m po levé straně (naproti jízdárně). Obsluha parkoviště Vám určí místo 

k zaparkování. Počet parkovacích míst je omezen! Bude-li parkoviště před kynologickým 

areálem plné, obsluha Vám umožní vyložení zavazadel a svůj vůz následně zaparkujete na 

druhé straně řeky ve Stromovce, kde jsou zóny placeného stání. 

Vlakem na Nádraží Holešovice: Z vlakového nádraží odejdete podchodem směrem ke stanici 

metra Nádraží Holešovice. Odtud jeďte autobusem č. 112 do zastávky Kovárna. Dejte se doleva 

ulicí Pod Havránkou podél zahrad Trojského zámku, dále pak přívozem přes Vltavu. ZKO 

Stromovka je cca po 300m po pravé straně, naproti jízdárně. 



Vlakem na Masarykovo nádraží: Masarykovo nádraží se nachází na lince metra B (žlutá barva), 

stanice Náměstí republiky. Metrem jeďte jednu zastávku (směr Černý Most) do stanice 

Florenc. Zde přestupte na linku metra C (červená barva). Jeďte dvě zastávky (směr Letňany) 

do stanice Nádraží Holešovice. Odtud jeďte autobusem č. 112 do zastávky Kovárna. Dejte se 

doleva ulicí Pod Havránkou, dále pak přívozem přes Vltavu. ZKO Stromovka je cca po 300m po 

pravé straně, naproti jízdárně. 

Vlakem na Hlavní nádraží: Hlavní nádraží se nachází na lince metra C (červená barva). Jeďte 

metrem tři zastávky (směr Letňany) do stanice Nádraží Holešovice. Odtud jeďte autobusem č. 

112 do zastávky Kovárna. Dejte se doleva ulicí Pod Havránkou, dále pak přívozem přes Vltavu. 

ZKO Stromovka je cca po 300m po pravé straně, naproti jízdárně. 

Městskou hromadnou dopravou: Do blízkosti ZKO Stromovka můžete přijet autobusem 112 

od stanice metra Nádraží Holešovice do zastávky Kovárna. Dejte se doleva ulicí Pod Havránkou 

podél zahrad Trojského zámku, dále pak přívozem přes Vltavu. ZKO Stromovka je cca po 300m 

po pravé straně, naproti jízdárně. Pokud si chcete udělat příjemnou, cca 20 minutovou 

procházku Stromovkou, můžete využít tramvaje č. 5, 12, 15 či 17 do stanice Výstaviště. Odtud 

se vydejte pěšky Stromovkou směr ZOO Praha (kolem smyčky tramvají a Planetária). 

 

 

  



Pozvánka na Speciální výstavu 
Propozice a přihláška na výstavu jsou ke stažení na www.vystavanamest.cz nebo na 

www.klubpincu.eu. Přihlašování je možné i on-line na www.dogoffice.cz. Propozice i přihláška jsou 

také přílohou tohoto zpravodaje. 

 

 

 

http://www.vystavanamest.cz/
http://www.klubpincu.eu/
http://www.dogoffice.cz/


Příspěvky členů – Jana Foltýnová - AVK, COI - to nejsou jen shluky tří 

písmen 
 
Jelikož jsem dotazována, jakým způsobem se orientovat při sestavování chovného spojení, čím se 

řídit, jak se orientovat v rodokmenech a co vlastně hledat.  

Mimo to, že se nám ten pejsek strašně líbí  

Rozhodla jsem se tak trochu pokračovat v sérii článků, které jsem již pro zpravodaj napsala (Chceme 

mít štěňátka// Krytí, březost, porod) 

Dalším je tedy na řadě vyjasnění dvou dosti jednoznačných zkratek, ve kterých by se měl chovatel 

orientovat: AVK, COI 

 

PP/ rodokmen-Důležitým chovatelským dokumentem v chovu psů je rodokmen, průkaz původu, 

pedigree či slangově „papíry“, který nám dává přehled o tom, jaké konkrétní předky náš pes má. 

Rodokmen je především doklad o původu psa. 

Rodokmen zpravidla obsahuje i velmi důležité informace, jako jsou výsledky zdravotních testů, HD, 

vWD, atd., bonitační kód, výstavní tituly, zkoušky z výkonu, informace o sourozencích. To je jistě 

velmi důležité, ale poskytuje nám i informace o chovatelských praktikách, které byly použity v 

předešlých generacích. 

AVK-ancestor loss coefficient / koeficient úbytku předků 

COI-coefficient of inbreeding / % genetické shody příbuznosti 

 

Pro výpočet některých parametrů, které charakterizují některé chovatelské postupy (příbuzenská 

plemenitba), se používá výpočet koeficientu příbuzenské plemenitby COI( neboli také uváděno Fx) – 

coefficient of inbreeding a koeficient, který klasifikuje úbytek předků AVK – Ancestor loss coefficient .  

Pro výpočet těchto parametrů je dobré použít rodokmen MINIMÁLNĚ pětigenerační, který dnes 

snadno najdete na internetu. K výpočtu vám pomohou dobře zpracované databáze, tudíž se 

nebudeme zabývat samotnými vzorci pro výpočet těchto koeficientů. Oba koeficienty se dají spočítat 

pro oba rodiče a jejich plánovaný vrh. Teoretické COI a AVK hodnoty se pohybují od 0 do 100 %, při 

čemž COI hodnota je ideální od 0 - 4 % a pro AVK je to 100-85 % (min. v 5 generacích). 

COI nám dává představu o tom, kolikrát a na jaké pozici se v rodokmenu opakují stejní předci. Čím je 

hodnota vyšší, tím větší je příbuzenská plemenitba. Zde platí pravidlo, čím je COI nižší, tím pro 

budoucí generace lépe. 

AVK udává, jaké množství navzájem nepříbuzných předků se na vzniku daného jedince podílelo. To 

znamená, že 100 % je, když se v rámci celého rodokmenu neobjeví žádný pes dvakrát. Mezi předky 

není žádná příbuznost. Ideální hodnota pro AVK je 100-85 %. Čím vyšší, tím lepší. Velké snížení AVK 

ukazuje na silnou příbuzenskou plemenitbu, jejímž výsledkem je tzv. homozygotnější jedinec.   

Ničivý vliv dlouhodobého inbreedingu se začíná zřetelně projevovat už při COI kolem 5 %. Při hodnotě 

COI 10 % již dochází k významné ztrátě vitality u potomstva a zároveň se ve zvýšené míře začnou 

projevovat škodlivé recesivní mutace. V důsledku toho je COI 10% hraniční hodnotou, od které se již 

začíná roztáčet takzvaná “spirála zániku” – exctinction vortex. Při tomto stupni inbreedingu se 



začínají projevovat negativní důsledky: snížená vitalita a postupně se snižující věk, kterého se psi 

dožívají, oslabený imunitní systém a konstituce, ztráta odolnosti vůči stresu, nižší plodnost u fen, psi 

ztrácí ochotu ke krytí, snížená četnost vrhů, vyšší úmrtnost štěňat a vyšší výskyt genetických defektů.  

V populaci se vyskytuje zvýšený výskyt zvířat postižených např. demodexem, mykoplazmosou. 

Oslabený imunitní systém již není schopen vyrovnávat se s viry, bakteriemi a parazity, se kterými se 

ve svém životě setká a žije běžně každý pes. Pes s rodokmenem se zúčastňuje výstav, závodů, soutěží 

a všech chovatelských akcí s vysokou koncentrací psů. Imunitní systém ale nefunguje bohužel tak, jak 

má. Dále pozorujeme stále větší výskyt zvířat např. s geneticky podmíněným onemocněním slinivky, 

různé druhy srdečních vad, očních vad a alergií. V populaci geometrickou řadou narůstají i 

exteriérové neduhy ve vývoji čelistí a zubů, které jsou tolerovány neboť výskyt je běžný. Např. slabé 

spodní čelisti, zkřížené skusy a křivé čelisti, rozhozené a nepravidelné skusy, chybějící zuby, zuby 

navíc (k vidění jsou i 3 zuby navíc) a celkově slabý chrup.  

Na otázku, jak dobře jsme sestavili chovný pár, si budeme moci ale odpovědět až na konci života psů 

– odchovů z konkrétního spojení. Samotný exteriér není to nejdůležitější, i když napoví mnohé.  

Pro každé plemeno je naprosto primární kolika let, v jakém zdraví, s jakými neduhy a povahou se psi 

dožívají! Nikdo nechceme chovat nemocné a povahově špatné psy. 

Z hlediska zdraví je jednoznačně nejlepší COI nižší než 5 % z min. 5 generací. Nad touto hranicí se již 

začínají projevovat škodlivé účinky a rizika, s nimiž chovatel musí nutně počítat, ať už je přínos, který 

tím chce získat, jakýkoliv! 

Zdraví populace musí být vždy na prvním místě a honba za přehnaně vyjádřenými plemennými znaky 

bez zdraví, pozbývá význam.   

Musíme si pamatovat, že koeficient inbreedingu není měřítkem zdraví! Je to míra rizika, ať už s 

genetickými testy, nebo bez nich. Jde ale o nejlepší způsob, jak vyjádřit míru genetického rizika, 

kterou na sebe bereme s každým vrhem. Nedopustit v populaci vznik vysokého stupně COI je 

mnohem snadnější, než se potom snažit napravit jeho důsledky ve chvíli, kdy začne mít populace 

velké a vážné problémy. 

Hodnotu CIO si můžete jednoduše spočítat např zde: http://www.sobczyk.eu/inb/ (web v majetku: 

Wiesława Jeżewska) 

 

http://www.sobczyk.eu/inb/


Zápis ze schůze Výboru ze dne 11.3.2018 
 

Přítomní: Andrsová, Hajerová, Hašková, Smahová, Rejnková 

Omluveni: Drátovníková, Vimrová, Svobodová 

1. Klubové výstavy a akce v roce 2018 

 12.5.2018 Praha, Císařský ostrov 

 Posuzovatel: Lenka Fairaizlová 

 Je nutné ještě připomenout se majiteli areálu, zajistí Eva Andrsová 

Hlavní ceny jako BOB, BOS, BOV a BOJ jsou vyřešené formou kokard z ruční výroby paní 

Staňkové, je třeba je opatřit jen středy se znakem klubu a popisem. Zajistí Klára 

Hašková. 

Kontaktovat sponzora výstavy a domluvit poslední detaily. Zajistí Štěpánka Svobodová. 

Z důvodu zlehčení průběhu posuzování bylo schváleno přijetí personálu kruhu z řad 

nečlenů klubu pinčů za finanční odměnu 300 kč.  Zajistí Klára Hašková. 

 

 16.6.2018 Speciální výstava v Náměšti na Hané v rámci Oblastní výstavy všech 

plemen 

Posuzovatel: MVDr František Šimek zajištěn pořadatelem Oblastní výstavy dále jen OV 

Věcné ceny, desky s posudky, výstavní kruh a personál kruhu zajistí pořadatel OV 

Nutné ještě zjistit jaké poháry a kde koupit, aby nevznikl rozpor s případným 

sponzorem OV. Zajistí Jana Drátovníková. 

 

 9.9. 2018 Klubová výstava pinčů bez KV Louny, v rámci Krajské výstavy 

Posuzovatel: Karel Hořák nebo Luza Beradze, bude upřesněno později pořadatelem 

výstavy.  

Věcné ceny, desky s posudky, výstavní kruh a personál kruhu zajistí pořadatel OV 

Opět je nutné zjistit jaké poháry a kde koupit, aby nevznikl rozpor s případným 

sponzorem OV. Zajistí Jana Drátovníková. 

 Víkendové setkání přátel pinčů v České Třebové – plánuje se konání cca 

v srpnu 2018. Termín bude včas oznámen, nejpozději na KV v Praze.  Zajišťuje 

Klára Hašková 

 

2. Členská schůze 

 V rámci KV se bude konat členská schůze, je třeba vytvořit pozvánku ( zajistí 

Jana Drátovníková) a umístit na klubové stránky včetně výzvy k možné 

kandidatuře na členy výboru (zajistí Štěpánka Svobodová) nejpozději do konce 

března. 

 Pozvánka musí obsahovat datum a místo konání. Schůze se bude konat během 

oběda v přestávce mezi posuzováním. Do pozvánky je třeba napsat následující 

„ na schůzi smí hlasovat pouze přítomní členové, ne na základě plné moci“. 

 Na pozvánce určené členům klubu bude uvedeno, že každý jednotlivý člen 

klubu se může přihlásit jako zájemce o práci ve výboru případně může 

navrhnout jiného člena do výboru a to na adresu jednatele klubu nejméně 14 

dní před konáním schůzi.  



 Bude se konat volba nového výboru Klubu. Výbor předběžně doporučuje 

dořešit: funkci pokladníka ( současný pokladník Hana Vimrová je pracovně 

velmi vytížen)  a člena revizní komise (zan Lucii Caklovou  která již není členem 

klubu).  

 Je nutné vytvořit hlasovací lístky (zajistí Klára Hašková a Jana Drátovníková)  

 

3. Řešení stížnosti na stav chovaných jedinců v chovatelské stanice Rozárka za dne 14.1.2018 

 Výbor klubu pinčů se usnesl, že po dobu řešení stížnosti pozastavuje pí. Kateřině 

Rejnkové funkci hlavního poradce chovu. Funkci hlavního poradce chovu bude 

dočasně vykonávat Klára Hašková.  A to buď do vyřešení stížnosti  a nebo do odvolání.  

 Dále klub navrhuje přešetření stavu chovaných jedinců v chovatelské stanici Rozárka.  

 

 

Praha, březen 2018 

Zapsala : Klára Hašková                                           

 

 

 

 

 


