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Kdyby psi uměli mluvit,
patrně bychom s nimi vycházeli stejně špatně jako s lidmi.
Úvod
Konečně je jaro alespoň na dohled, i když za okny se ještě chumelí. Všichni se již těšíme
na sluníčko, teplo a na letošní první klubový sraz, spojený s Klubovou a Speciální
výstavou. Bonitace proběhne v sobotu, po skončení Klubové výstavy. Oteplení s sebou
nese i svá negativa, zvláště pro psy. Jak země rozmrzne, objeví se první psí trapiči –
klíšťata. Náš Dag měl kdysi klíště i v lednu, když se na několik dnů trochu oteplilo.
Pamatujte tedy na tuto skutečnost a chraňte své psy včas. Za výbor MSKCHPL vám všem
přejeme krásné svátky jara – Velikonoce a bohatou pomlázku. A pokud vařených vajíček
vykoledujete moc, pejsci vám od nich rádi trochu pomůžou. Jen je potřeba mít na paměti,
že po konzumaci většího počtu s nimi někdy není možné vydržet v jedné místnosti, tím
méně v uzavřeném autě.
M. Šilhavecká
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Chov
Od vydání posledního Zpravodaje nenastaly žádné změny ohledně LPN 1, ani případných
dalších typů této neurologické nemoci. V České republice se na D/N přenašečích
nechová, v okolních státech se přenašeči do chovu dále zapojují a dle předpokladu, se
budou v těchto zemích další přenašeči uchovňovat i nadále. LPN1 je svým způsobem pod
kontrolou, což je samozřejmě dobře.
Pokud probíráme ostatní otázky kolem chovu nevím, zda to tak připadá pouze mě, ale
nějak na můj vkus často slýchám o úhynech poměrně mladých zvířat. Pojem ,,poměrně
mladé zvíře“ se může jevit na první pohled jako relativní, ale přes to, že Leonberger patří
k obřím plemenům, u kterých bývá čas dožití přece jen kratší oproti plemenům malým, mi
poměrně mladý připadá ještě pes i v sedmi, nebo osmi letech. Otázkou je, proč na
výstavách vídáme tak málo veteránů. Situace jako je u nás se zdá být v rámci plemene
stejná i v ostatních zemích. I tam se veteránů objevuje poměrně málo a ze seznamů
chovných zvířat mizí leoni, kteří by ještě zdaleka neměli být za zenitem. Pokud nám
členové úhyny hlásí, můžeme mapovat situaci u nás v klubu. Někdo však úhyn nenahlásí,
spousta štěňat je u nečlenů, kde se také moc informací nedozvíme. Možná by se více
slušelo o něčem takovém spíše nemluvit, brát tyto odchody jako něco, co se vyskytuje ve
spoustě dalších jiných plemen, někde třeba i daleko vice. Nemluvit jako o něčem, co se
připisuje dani za obří vzrůst. S čím se nedá nic dělat. Prostě se smířit s tím, že se
Leonbergeři nedožívají v takovém počtu, v jakém by si zasloužili věku kolem deseti let.
Takový věk by bylo také možno čekat. Smířit se s tím, že nemůžeme nic víc dělat, než
právě děláme. Ale opravdu nemůžeme? A kdo tedy může, když ne my? Pán Bůh? Ten má
jiné starosti. Ze své vlastní zkušenosti vím, jak je těžké se loučit s psem pětiletým, šesti
nebo osmi letým. Jak přece jen snadněji přijmete odchod Leonbergera v deseti letech. Ale
jaké máme možnosti k dosažení vyššího věku u našich psů? To, že veterinární péče na
nepoměrně vyšší úrovni než před dvaceti, pětadvaceti lety je nesporné. Vyléčit, nebo
alespoň stabilizovat různá onemocnění je možné ve vyšší míře. Ale nebylo by lépe se
pokusit vzít veterinářům práci? Alespoň v tom měřítku, jaké je dnes? Lze něčeho takového
vhodnou koncepcí chovu dosáhnout? Když koncem minulého století, někdy kolem roku
1998, vyšla kniha rakouského autora, genetika, Hellmutha Wachtla - Chov psů v roce
2000, její myšlenky se zdály být kacířské a předpovědi nepravděpodobné. Slova o pěti
minutách po dvanácté, týkající se chovu psů, požadavky na zvýšení genové variability a
dokonce úvahy o připuštění křížení v chovu psů mi vůbec nezapadaly do vědomostí, které
jsem čerpala v předchozích letech. Je tedy zvýšení genetické variability opravdu cesta? Je
už vážně pět minut po dvanácté? Při pohledu do rodokmenů chovných zvířat se skoro
autorovi chce dát za pravdu. Příkladně nadměrně používaného plemeníka autor označuje
zcela nevybíravě genetickým vrahem. A to i v případě, že produkuje nadprůměrné
potomstvo. Pro ilustraci opět uvádím vlastní příklad. Před čtrnácti lety narozený pes
zplodil dva vrhy po šesti štěňatech. Z každého vrhu se v chovu uplatnila jen jedna fena.
Přesto jméno tohoto psa dnes figuruje ve 107 průkazech původu a s tím, jak se budou
dostávat do chovu dále jeho pravnuci, bude jeho jméno nést stále více rodokmenů.
Dokážeme si tedy představit, jaké zastoupení v rodokmenech bude mít jméno slavného
plemeníka s desítkami vrhů a stovkami štěňat? Dnes je spíše výjimkou nemít v rodokmenu
jména jako Aquino, Vindur, Aaron, Brentano, Barney, Fratz, Golf, Unkas, Amaranthus a
jiná. Chov Leonbergerů v České republice začínal převážně na východoněmeckých
zvířatech. V dobách socialismu ostatně byl jiný dovoz obtížný. Určitou dobu se chovalo
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v uzavřeném prostoru, což samozřejmě vyústilo v potřebu nové, ,,cizí“ krve. A hlad po
cizí krvi v nás od těch dob zůstal tak nějak zakořeněný. Zakořeněný a připadá mi, že se
předává ze zkušených chovatelů na ty začínající. Příliš mnoho se díváme, čím kryjí
úspěšní zahraniční chovatelé a bezhlavě se vrháme tím směrem. A co je výsledkem?
Vozíme si ne cizí krev, ale krev, kterou za pět let má celá Evropa i zámoří, v míře
vrchovaté. Možná jsou výsledkem pěkní psi, ale geneticky víc než zřejmě chudí. To proto,
že řetězovou reakcí po výstavně, i chovně úspěšném psu se stovkami potomků se dále
vybere jeden či dva stejně úspěšní synové, poté jejich vnukové, pravnukové a stejná krev,
sice obohacená o krev matek ( které však bývají zase stejným způsobem příbuzné na
jiného slavného psa ) se nese dál. Mezitím nám mizí krev dalších psů, kteří nebyli nikdy
využiti v chovu, dost často proto, že se na několika málo výstavách, které absolvovali
,,nezmohli“ například na lepší známku než VD. A právě třeba jejich krev, nenesoucí geny
,,slavných psů“, může být stejně důležitá v chovu, či ještě důležitější. Neohrnujme tedy
nos nad našimi psy, často nesou poslední zbytky té naší, původní krve. K této krvi bychom
se měli vhodným vedením chovu pokusit vrátit. Podívejme se do seznamů chovných
zvířat. Kolik je z nich právě potomky hodně používaných plemeníků, ať již v první, či
druhé generaci. Nebojme se používat v chovu ,,staré“ , zdravé a krytí schopné chovné psy.
I když není třeba exteriérová ,,bomba“,
může nést právě pevnější zdraví a dispozici
k vyššímu věku. Měli bychom se pokusit
v chovu neztratit žádné chovné zvíře.
Ideální by bylo, kdyby každá chovná fenka
dala alespoň jedna štěňátka a každý
plemeník alespoň jeden vrh jako otec.
Chápu, že ne vždy se podaří doma v této
situaci najít pro chovnou fenku vhodného
partnera, ale většinou to jde. Ano,
v inzerátu bude asi lépe působit, že štěňata
jsou po šampiónu všech světových stran,
než po psu s VD, ale pokud jsou třeba po
otci osmi i víceletém, má to také svá pozitiva. Určité snahy o regulaci použití plemeníků
vidíme například v Německu, kde došlo k omezení využití plemeníků v rámci země a
roku, nebo v Nizozemí, které omezilo vrhy po každém psu. Také KCHL má omezení ve
využití plemeníka v roce a klubu. Ovšem zdá se, že ani toto opatření nefunguje tak, jak by
bylo potřeba. Když se podíváme, máme již stejnou krev v Evropě, Anglii, na severu, jihu,
v Rusku a dokonce i v zámoří. Kde tedy hledat další slavnou krev tak, aby byla pokud
možno nepříbuzná. Co je platné někde na severu nebo jihu ,,vyšťárat“ poslední zbytek
nepříbuzné krve a následně s ní dvaceti, třiceti vrhy zamořit Evropu. Je to opravdu cesta?
Dnes nastává situace, že bychom slavné psy neměli v rodokmenu vyhledávat, ale spíše
hledat rodokmeny, kde tito psi nefigurují. A věřte, že by to byla těžká práce. Často zcela
nemožná. Již slyším majitele šampiónů, jak mi lají. Ale můj názor není namířený proti
šampiónům. Sami jsme měli tři. Je namířený proti nadměrnému používání v chovu
jakéhokoli psa. A naopak nepoužití spousty chovných psů jen proto, že se jejich jméno
neskví vpředu výsledkových listin z výstav. K tomuto názoru musí člověk asi dospět.
Časem, zkušenostmi, a zcela lidsky možná i tím, že žádného chovného psa sám nemá a
není tedy ovlivněn citovou vazbou k němu samému. Proto bych si dnes více vážila situace,
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kdy bych mohla na výstavě předvést desetiletého veterána v dobré kondici, než vzít
ostatním BOBa ze třídy šampiónů. Ale opět podotýkám, není to útok na šampióny.
Vystavování je velký koníček, úspěchy těší a často z nich člověk ,,žije“ několik dnů po
výstavě. Je krásné mít šampióna. Ale v dnešní době je minimálně stejně důležité jako mít
v plemeni šampióny, pokusit se zvednout průměrný věk populace. Zúžením genetické
variability v plemeni se sice dosáhlo toho, že se objevuje méně druhů nemocí, zato s nimi
trpí, a bývá tedy nemocná větší část zvířat. Máme tedy dvě, tři, čtyři vážné nemoci, na
které nám leoni umírají, ale bohužel jimi trpí velké procento zvířat. Měli bychom se
pokusit s tím něco udělat. Nebyla by to práce na rok nebo dva. Nynější stav se také nedá
připisovat rokům, ale spíše desetiletím vedení chovu. Každá doba nese své a řeší svoje
problémy. Dnes začínáme řešit spíše ty zdravotní a problémy s dlouho či spíše
krátkověkostí plemene. Nechci, aby můj článek někdo bral jako poplašnou zprávu, ale
mlčení a zavřené oči také nic nevyřeší. V našem klubu provozujeme chov kontrolovaný.
To je chov takový, že pokud neexistuje nějaké chovatelské opatření u chovného jedince, či
proti sobě nejdou přímo bonitační kódy nebo stupeň dysplazie kyčelního kloubu, je těžké
někomu vybraného jedince zakázat. Pravdu mají všichni ti, kteří říkají, že za svůj odchov
je zodpovědný chovatel. Je to pravda. Právě chovatel nese všechny právní důsledky. On
zodpovídá za prodané štěně. On se vystavuje případným sporům s novým majitelem. Je
tedy těžké chovateli nařizovat, kterým psem krýt má a kterým naopak ne. I ta nejlépe
míněná rada, založená na studiu rodokmenu a všech známých skutečností, týkajících se
plemeníka, jeho sourozenců, rodičů či prarodičů se může minout účinkem a výsledek
může být nevalný. Na rozdíl od LPN1, kde se geneticky testuje a kde máme jasno, kdo je
zdravý, kdo přenašeč a kdo nemocný, nemáme u jiných onemocnění či exteriérových
znaků tak snadnou práci. Měli bychom však přemýšlet, měli bychom se snažit využívat
informace, které se k nám dostanou. Ale pozor, jedna věc je i případné ,,drby“ používat
v zájmu plemene a věc druhá je tyto informace zneužívat proti komukoli. A to právě bývá
kámen úrazu. V dobré víře poskytnout určitou informaci o svém psu nebo chovu se občas
nevyplácí. Obvykle se totiž najde nějaký úhlavní ,,přítel“, který tuto informaci, často
neověřenou, roznese kde může. Proto je informací poměrně málo a na světlo vyjdou, až
když se ona informace nechtěně prosekne. A přitom za určité problémy většinou nemůže
ani majitel dotčeného zvířete a ve většině případů ani chovatel. Příroda si prostě někdy i
při nejlepší vůli udělá co sama chce. Zatajování určitého problému není jen specifikou
České republiky, jedná se o jev,
vyskytující se všude. A tak se určitému
mlčení nelze ani divit. V dalším chovu
bychom se měli tedy dobrovolně snažit
sestavovat zodpovědněji chovné páry.
Vím, že většina chovatelů to dělá již
v této době. Jen možná trochu z jiného
úhlu pohledu. Nechceme přece dospět
jako u některých jiných plemen k tomu,
že průměrný věk šesti nebo sedmi let se
bude jevit jako něco normálního. Tak
jedinečné plemeno, jako je Leonberger,
si to nezaslouží.
M. Šilhavecká
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Bonitace r.2012
AKIM NEMILSKÁ TVRZ

CAMOS od Bezdynky

80 cm 67 kg
DKK A/A
BK - E1,G1,K2,L1,N2,Q3,Š1
z důvodu LPN1 „nechovný“

LPN1 D/N

74 cm 53 kg
DKK A/A
BK - A1,E1,G1,H1,K1,Ř2,Ž1,a1

CAPUCINO VANIKA VOM BAUERNHOF

76 cm 71 kg
BK - F1, G1, Q1

HAPPY MRHART z Leonkovho raja

76 cm 62 kg
DKK B/A
BK - E1,K1,N5,P2,S1

ITCHY OF EASY HOPE

73 cm 52 kg
BK - C1

DKK A/A

MISCHA P. BORA Z MILOTIČEK

73 cm 64 kg
BK - E1,N5,Q1

DKK A/A

AGIRA NEMILSKÁ TVRZ

73 cm 53 kg
BK - E2, Q1

DKK A/A

AIKA LEON OD LAMBERKA

70 cm 68 kg
DKK A/A
BK - A1, E1, Q1, V1

ANIE NEMILSKÁ TVRZ

DKK A/A

70 cm 64 kg
DKK A/A
BK - C2, E1, L1, N2, Q3
z důvodu LPN1 „nechovný“

LPN1 D/N

BÁRA FACIES NIGRA

69 cm 54 kg
BK – C1, E1

CAROLLINE JÖKLL Galaxy Oss

70 cm 57 kg
BK - C1, E2

CELSEA od Bezdynky

68 cm 49 kg
DKK B/A
BK - A1,C1,E1,G1,K1,V2

CINDERELLA VANIKA VOM BAUERNHOF

70 cm 46 kg
BK – vše 0

DKK A/A

DKK A/A

CONNY JÖKLL Galaxy Oss

68cm 50 kg
DKK A/A
BK - I1,O1,S2,U3,Y3

FANY Me Dojet

71 cm 51 kg
BK - C1, E1

DKK A/A

FATY Me Dojet

71 cm 56 kg
BK - C1, E1,

DKK A/A
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Karty chovných psů a fen
Po shlédnutí karet chovných psů a
fen na našich webových stránkách
jsem zjistila, kolik chovných
zvířat nemá uveřejněnu ani
fotografii. A pokud už tam
fotografii má, jak málo je jich
opravdu hodných kvality na nich
zvěčněných
Leonbergerů.
Obracím se na majitele chovných
zvířat,
nepodceňujte
pěknou
fotografii na webových stránkách.
Proto své psy uchovňujete, aby se
zapojili do chovu. Je snadné říkat,
můj pes nekryje, nikdo ho
nedoporučuje,
případně
ho
pomlouvá, nebo někomu rozmlouvá. Ale pokud už se někdo po plemeníkovi, nebo při
výběru štěněte u feny matky orientuje podle fotografií, musí mu fotografie představit vaše
zvíře v tom nejlepším světle. Měla by co nejvíce vyzdvihnout přednosti a tak trochu se
snažit schovat nedostatky, které má svým způsobem každý pes. Hlavní postavou
fotografie má být Leonberger, ne upravená zahrada nebo bazén. Leonberger pokud možno
ve výstavním postoji. Leonberger zabírající podstatnou část fotografie, ne jen jako trpaslík
do zahrady. Rozhodně by fotografie neměla působit tak, že se pes tváří, jako přistižený při
páchání něčeho nekalého. Jen v případě, že pes na první pohled zaujme je šance na větší
zapojení do chovu. Mějte na paměti, že na naše stránky se dívají nejen příznivci
Leonbergerů z Čech, ale i ze zahraničí. Vím, vůbec není jednoduché psa pěkně vyfotit. Ne
každý má také focení rád. Náš Bertík ( Darvin v. d. Rasenmuhle ) focení miloval. Stačilo
zabzučení objektivu třeba jen z televizní reklamy a probudil se i z nejhlubšího spánku a šel
se předvádět. Udělat pěknou fotografii nebyl až tak velký problém. Zato jeho syn Dag bral
focení jako hroznou otravu. A když už se zdálo, že postoj i prostředí je v pořádku, stáhl
uši, nasadil znuděný obličej s trpným výrazem ,, tak dělej, ať už to mám za sebou“ a
výsledek nebyl k ničemu. V případě nutnosti si nechte udělat i profesionální fotografii od
někoho, kdo má s focením zvířat
zkušenosti. Nespoléhejte na to, že vaše
zvíře stejně všichni znají. Pěkná
fotografie je nejlepší reklamou. Pro
ilustraci k pěkným fotografiím patří
třeba foto chovného psa Andy Bady
Od Zeleného buku, nebo chovné feny
Havanna v. Dreiburgenland. Kdyby to
podobně vypadalo na všech kartách
chovných psů i fen, to by bylo
podívání!
M. Šilhavecká
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Výsledky klubové výstavní soutěže za rok 2012
Tak, jako každý rok s potěšením sledujeme naše členy, kteří reprezentují náš klub na
výstavách. Všem vystavovatelům děkujeme za reprezentaci klubu. Klubová soutěž za rok
2012 je již uzavřena, výsledky jednotlivých Leonbergerů do dalšího ročníku budeme
očekávat.
Nejúspěšnějším psem výstavní sezóny
2012 se stal Aron from Leos Home, maj.
Zeman Josef, Ing. Nejúspěšnější fenou
výstavní sezóny 2012 se stala Cinderella
Vanika vom Bauernhof, maj. Vaňková
Andrea
a
Hana.
Nejúspěšnější
chovatelskou stanicí výstavní sezóny
2012 se stala chovatelská stanice Vanika
vom Bauernhof, chovatelky Vaňkové
Hany. Vítězům srdečně gratulujeme.
První čtyři v pořadí z každé kategorie
převezmou pohár při vyhlášení vítězů,
které se bude konat po skončení Klubové
výstavy v Zubří dne 11.05.2013.

Celkové výsledky
PSI
ARON FROM LEO´S HOME

Zeman Josef Ing.

3415

CAPUCINO VANIKA VOM BAUERNHOF

Vaňková Andrea a Hana

2250

BADY OD BEZDYNKY

Koláček Ivan

1345

HAPPYMR.HART Z LEONKOVHO RAJA

Koláček Ivan

685

BARD OD BEZDYNKY

Švejda Zdeněk

425

CAMOS OD BEZDYNKY

Procházková Jitka MUDr.

375

ARTUŠ BELLA AMICIZIA

Plášková Aranka

360

FIDO NOBERT

Němec Oldřich

275

MONTY LESNÍ LOM

Stehlíková Helena

165

ORION LESNÍ LOM

Kubová Jana

165

ARNI Z POBĚŽOVICKÉHO KOPCE

Benáková Jarmila

150

FRAM ENSSON BOHEMIA

Špičáková Soňa Mgr., Mráček P.

145

ANDY BADY OD ZELENÉHO BUKU

Bardon Zdeněk

120

ARAMIS LONY Z VYŠEHOŘOVIC

Toncarová Hana

110

ASSAN U ODÉRSKÉHO SPLAVU

Kunstmüllerová Iveta

110

GARRY NOBERT

Kuklík Zdeněk

100

ARON Z POBĚŽOVICKÉHO KOPCE

Král Vítězslav

95

MISCHA P. BORA Z MILOTIČEK

Konečná Jarmila

90

GANDALFF NOBERT

Kratochvíl Michal

75

DEXTER VOM NONNENWALD

Čermákovi Jaroslav a Jaroslava

65

BERTINO VANIKA VOM BAUERNHOF

Cupáková Martina

55

ASSON Z CHÝŇAVY

Beer Emil

50

FOX ME DOJET

Bodeček Jiří

45

ALEX BONA MORAVIA

Vyleťal Ivo

45

AKIM NEMILSKÁ TVRZ

Neumannová Žaneta

45
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Konečná Jarmila

40

ARCHIBALD BELLA AMICIZIA

Burdychová Dana

40

THE BEST ZIELONA CIESZNIANKA

Felixová Jaroslava

40

KASPAR D. BORA Z MILOTIČEK

FENY

2110

CINDERELLA VANIKA VOM BAUERNHOF
GINNIE ENSSON BOHEMIA

Vaňková Andrea a Hana
Skovajsová,Rosívalová Mgr.,Mráček P.

CELSEA OD BEZDYNKY

Pimek Ludvík

DONATELLA ARCONDIA

Čekalová Eva

875

CAROLLINE JÖKLL GALAXY OSS

Pluhovský Miroslav

460

INA OD ŠPITÁLSKÉHO DVORA

Marek Miloš

425

AGNES BELLA AMICIZIA

Bejšovcová Eva

385

KATY LESNÍ LOM

Kubová Jana

330

MATYLDA P. BORA Z MILOTIČEK

Marek Miloš

280

GOLDIE NOBERT

Černý Miroslav

255

DONA ME DOJET

Šimkovská Anna

180

CORA MYSLIBOŘICKÉ POLESÍ

Plachý Ondřej

160

FANY ME DOJET

Wimer Jiří

155

NICOLA LESNÍ LOM

Kubová Jana

155

ERKI SEDMIDOMKY

Novák Petr

130

AGIRA NEMILSKÁ TVRZ

Šolcová Radka

130

HERIETT C. BORA Z MILOTIČEK

Novotná Hana

120

BELINDA Z VLČKOVSKÉHO ÚDOLÍ

Pimek Ludvík

115

FATY ME DOJET

Wimer Jiří

110

ALMA Z OKRASNÉ ŠKOLKY

Čapáková Markéta

100

AMELIE Z OKRASNÉ ŠKOLKY

Daňko Josef

95

HAVANNA VOM DREIBURGENLAND

Šimkovská Anna

85

LEA SISI P. BORA Z MILOTIČEK

Benešová Marcela

85

AYLIN Z PASKOVSKÉHO PANSTVÍ

Podzemná Veronika ing.,Ph.D

70

GABI ME DOJET

Kolářová Věra

65

ANNIE ROSE FACIES NIGRA

Dujičková Erika MUDr.

60

ANABEL Z POD POČERNICKÉHO DUBU

Novotný Karel

60

ARIN ALBRON ELENIA

Vaňková Hana

55

ARIA VON BENŠTEJN

Wimer Jiří

50

BIG ROSE SEDMIDOMKY

Novák Petr

50

DONNA LEON KOŇAKOV

Novák Milan

50

ANNDY DANTHE CARO

Plášková Aranka

45

BONNIE B. BORA Z MILOTIČEK

Mrázová Martina

45

UPOLETA LÖWE VON BLUMENGARTEN

Veselá Monika

40

ARRY VON BENŠTEJN

Švrček Vladimír

40

HONEY Z ALFOVY ZAHRADY

Kunstmüllerová Iveta

40

AIKA LEON OD LAMBERKA

Jurášek Marek

35

VANIKA VOM BAUERNHOF

Vaňková Hana

FROM LEO´S HOME

Zeman Josef Ing.

4415
3415

OD BEZDYNKY

Pimek Ludvík

3115

LESNÍ LOM

Kubová Jana

815

BELLA AMICIZIA

Plášková Aranka

785

NOBERT

Šimkovská Anna

705

ME DOJET

Wimer Jiří

555

GALAXY OSS

Mrázová Martina

460

1170
970

CHOVATELSKÉ STANICE

10

Z POBĚŽOVICKÉHO KOPCE

Benáková Jarmila

245

Z OKRASNÉ ŠKOLKY

Novák Milan

195

SEDMIDOMKY

Novák Petr

180

NEMILSKÁ TVRZ

Hrdlovičová Zuzana

175

Z PASKOVSKÉHO PANSTVÍ

Batková Markéta

FACIES NIGRA

Dujičková Erika MUDr.

60

KOŇAKOV

Daňko Josef

50

BONA MORAVIA

Calábková Zdeňka ing.

45

DANTHE CARO

Theimerová Dana

45

LEON OD LAMBERKA

Jurášek Marek

35

70

Pes na lovu
Snad každý z nás to někdy zažil. Jdete po polní či lesní cestě, krásné ráno, všude klid,
nikde ani živáčka. Pes si spokojeně očichává zajímavá místa, my se oddáváme kráse ranní
či večerní přírody a náhle je konec. Přes cestu nám provokativně přeběhne srna, nebo ještě
lépe, ne jedna. To aby se náš pes ujistil, že nemá vidiny. Jeho reakce bývá obdivuhodně
rychlá. Rozhodně vždy o chlup rychlejší než ta naše. Pak už scénář probíhá dle situace. Ze
psa pobíhajícího na volno vidíme jen ocas, pokud jsme na druhém konci vodítka
připoutaní my, jsme přímo katapultováni do směru, kterým se zvěř vydala. Lehčí váhy se
přistihnou, že vlastně zvěř pronásledují také, ti pevnější z nás to někde možná ubrzdí.
Přece jen sedmdesát kilo je sedmdesát kilo. Doba brzdění bývá závislá na délce vodítka,
největší zábava bývá, používáte li osmimetrové samonavíjecí. Zájem psa o pronásledování
zvěře a jeho nezvladatelnost při této činnosti je velkým problémem mnohých majitelů psů.
V první řadě je potřeba si uvědomit, že chování psa je v tomto ohledu je zásadně určováno
především jeho vrozenými vlastnostmi a také různými získanými formami chování.
K vrozeným vlastnostem každého normálního psa patří kořistnický pud a lovecké chování.
Většina majitelů má svého psa vychovaného jako bezproblémového v běžném soužití. U
psa je upevněno určité chování vůči jeho pánu, které oběma vyhovuje. Pohoda však trvá
jen do chvíle, kdy na psa zapůsobí některý ze silnějších podnětů. Tento podnět pak vyvolá
přirozenou reakci vrozeného chování. Psi se rodí s řadou vrozených, nepodmíněných
reflexů. Nepodmíněný reflex vyvolává určitou odpověď organismu na vnitřní nebo vnější
podráždění. Pro ilustraci je nepodmíněným reflexem již schopnost štěněte sát mateřské
mléko, nebo se pohybovat. Jelikož přirozenou potravou šelmy je zvěř, je tedy zcela
normální, když pes spatří zvěř, nebo najde její stopu, že na ni aktivně reaguje. Vrozené
chování mu totiž velí, aby zvěř pronásledoval a dostihl. Musíme tedy nalézt metodu,
abychom psu v jeho vrozeném chování zabránili. Převážná většina psů s probuzeným
loveckým instinktem svého pána ,,nevidí, neslyší“. Existuje pro něj silnější podnět a to je
lov. Zde nepomáhá hubování na nevděčnost psa a nepomáhá většinou ani trest, zvláště
když zpravidla přichází v tu nejnevhodnější chvíli. Pes prostě nemyslí jako člověk a
nedokáže zhodnotit dobrodiní, kterého se mu od nás dostává. Z lidského hlediska prostě
nedokáže být vděčný, není to jeho přirozenost. Můžeme ho pak klidně přesvědčovat o tom,
že nemusí lovit potravu, když ho doma čeká plná miska. Je potřeba se oprostit od snahy
polidšťování psa. Vrozené chování – nepodmíněné reflexy dávají psu omezený rozsah
možností k zajištění jeho plného a nekonfliktního života. Psi se musí přizpůsobovat
variabilitě prostředí i různým životním podmínkám. K tomu však nutně potřebuje i jiné
reakce, než jsou ty vrozené, které jsou schopné se měnit právě podle variability prostředí.
V průběhu života pes získává zkušenosti a vytváří nové, proměnlivé formy reakcí, které
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nazýváme naučeným chováním. K naučenému chování pes dospěje buď vlastní
zkušeností, nebo výcvikem. Těchto vlastností a schopností psa pak musíme využít k tomu,
abychom vhodným způsobem upravili a ovlivnili jeho vrozené chování tak, aby byl
zvladatelný a například svévolně neštval zvěř. V zásadě však platí, že naučené chování má
oproti vrozenému dočasný charakter a má li být uplatňováno trvale je nutné je soustavně
aktivovat, obnovovat a upevňovat. Pokud tedy má pes snahu lovit zvěř a svého pána
v tomto ohledu nerespektuje, nabízí se dvě možnosti. Buď se s touto skutečností smíříme a
provádíme taková opatření, aby pes se zvěří do styku nepřišel, což však většinou znamená
určitá omezení v pohybu. Psa v tomto případě venčíme jen na místech, kde se zvěř
nevyskytuje a smíříme se s tím, že se pes bude většinu života pohybovat na vodítku. Přes
veškerou péči mu tak připravíme život bez volného pohybu. Takový život sice prožívá i
značná část městských psů, bez velké újmy, ale pokud chceme psu dopřát opravdu bohatý
život, nezbývá nám nic jiného než možnost druhá, a to je vhodný výcvik. Slovo výcvik
však není vždy to samé, co výkonnostní výcvik psa, tak jak ho známe z kynologických
cvičišť. Myšlen je zde výcvik pro všední, každodenní potřebu. Výcvik, po jehož
absolvování může majitel poskytnout svému psu potřebnou volnost pohybu, prostor, ale
současně chce mít i sám pocit klidu. Výcvikem je rozuměn systematický postup, kterým
naučíme psa na pokyn majitele vykonávat určitou požadovanou činnost, nebo na pokyn
majitele určité činnosti zanechat. Teprve vycvičený pes přizpůsobí své vrozené chování
tak, že spatřenou zvěř neštve, ale zůstane klidný. Způsobů, jak naučit psa klidu před zvěří
existuje více, je nutno vybrat pro konkrétního psa ten nejvhodnější. Je však velkou utopií
si myslet, že bez celkové poslušnosti psa můžeme dosáhnout zvladatelnost výhradně pro
případ kontaktu se zvěří. Každý pes, nemá li být svému pánu na obtíž by měl znát alespoň
základní přivolání, chůzi u nohy a polohy sedni a lehni. Psa je vhodné učit klidu před zvěří
již ve věku tří nebo čtyř měsíců. K výcviku si vybíráme právě místo, kde je předpoklad, že
se zvěř hojně vyskytuje. V těchto místech psa odepínáme z vodítka a necháme jej volně
pohybovat. V tuto dobu je důležité nepřetržitě psa sledovat. Jakmile začne pes signalizovat
zájem o zvěř, či její stopu, což zjistíme ze změny chování psa a držení jeho těla, ihned
musíme jednat. Ostrým hlasem vyslovujeme zákaz ,,FUJ“ a prudce vykročíme směrem ke
psovi. Psa nehoníme a nepronásledujeme jej, důležité je však upoutat jeho pozornost. Naše
vystupování musí být razantní a nesmlouvavé a musí vést k okamžitému přerušení
nežádoucího chování. Takto mladý pes se většinou této změny našeho chování lekne. V tu
chvíli jej laskavě oslovíme, usedneme do dřepu, psíka k sobě přivoláme, pohladíme a
odměníme pamlskem za to, že k nám přišel. Poté pejskovi opět dopřejeme volnost. Ovšem
stále jej pozorně sledujeme. Pokud jsme reagovali správně, včas a s dostatečnou razancí,
měli bychom mít již téměř vyhráno. Pokud pes po čase opět zareaguje na zvěř, bývá jeho
vrozená reakce váhavější a nejistější, ale i v tuto chvíli musí přijít náš razantní zákaz,
jehož výsledkem musí být neprodlené zanechání nežádoucí činnosti. Při naší důslednosti
pes zakrátko pochopí, co od něj požadujeme a buď si zvěře nebude všímat vůbec, nebo při
jejím navětření nebo zahlédnutí přijde k majiteli sám. Chybou je pak pozdní reakce
majitele, kdy se psu již podařilo vyběhnout za zvěří a dostat se z jeho dosahu. Další
chybou je až příliš silná reakce psovoda, kdy se poté pes bojí k majiteli přiblížit. Případně
když se psu povede za zvěří utéci za podpory jiného psa. Daleko obtížnější, než naučit psa
neštvat zvěř bývá naopak odnaučit psa této činnosti. Pronásledování zvěře je jeho
vrozeným chováním a činí mu jistě potěšení. Je však třeba mít na paměti, že štvaní zvěře
není nectností psa, jemuž je vrozené, ale chyba je v přístupu majitele, který jej nedokázal
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ovládat výcvikem. Pokusit se o nápravu tohoto nežádoucího chování je možné, potřeba je
však se obrnit trpělivostí. Pro výcvik je opět potřeba vyhledat místo, kde je možno se
setkat ve větší míře se zvěří. Pro výcvik používáme dlouhé vodítko, v řádech metrů, někdy
i desítek metrů. Konec vodítka drží majitel pevně v ruce. Pes se věnuje svým záležitostem
a v momentě, kdy jeho pán zaregistruje změnu v jeho chování, souvisejícím se zvěří, vydá
silný a razantní povel ,,FUJ“ a zároveň silně trhne vodítkem k sobě. Trhnutí musí pes
pocítit. Nejedná se o nějaké přetahování, ale skutečné škubnutí. Pokud pes nežádoucí
činnost přeruší, přivoláme ho k sobě a odměníme pamlskem. Celý postup často opakujeme
do chvíle, kdy reakce na zvěř začínají slábnout. Postupem času již majitel nedrží konec
vodítka v ruce, ale psa je nechává táhnout po zemi. Je potřeba si uvědomit, že pro majitele
nesmí existovat nic jiného, než jeho pes tak, aby včas zachytil všechny signály, které by se
zvěří mohly souviset a stihl reagovat. Vždy je potřeba psa přivolat až k sobě. Postupem
času je možné dlouhé vodítko po dvou metrech zkracovat, až na obojku zbude jen malý
kousek, nebo budeme připínat jen samotnou karabinu. Staré známé přísloví říká, že za
chyby se platí. Při výcviku psa tomu není jinak. Při odnaučování štvaní zvěře se
dopouštíme nejčastěji chyb, kdy trhnutí vodítkem bylo použito pozdě. V dalším případě
nebylo trhnutí dostatečně silné, nedůsledně jsme svého psa po trhnutí přivolávali, psa jsme
po příchodu k pánovi zapomněli odměnit, pro výcvik jsme zvolili nevhodné prostředí, kde
psa ruší další lidé nebo psi.
zpracovala Šilhavecká
Hlídač štěňat.
Naše statná psí máma Baruška porodila
šest štěňátek. Sedmé štěňátko bylo ale
poněkud velké a proto jsme pospíchali s
Baruškou k veterináři na císařský řez.
Tohoto tvorečka se už ale bohužel
nepodařilo zachránit.
I po tomto nepodařeném lékařském
zákroku byla Bára v pořádku. Jen byla po
celkovém porodu poněkud vyčerpaná a tak
několik hodin po té, co přivedla na svět své
potomky, prospala. A toto byla příznačná
chvíle pro naši novou chůvu Aramis, který v ten moment vycítil svoji úlohu šéfa smečky,
ochranáře Báry a malých asiatů. Zvláštní bylo, že i když se Bára probudila, nechala
Aramise dál strážit jí i její ratolesti. Tak nám Aramis začal hlídat malé saoše.
U prvního Bářina vrhu tomu tak vůbec nebylo. To Aramis ani nemohl projít kolem jejího
pelechu, který měla v kuchyni. U našich dvou psích miláčků je docela normální, že si Bára
hlídá Aramise a kdo na něj zaútočí, nebo se špatně podívá, s tím si to Bára vyřídí svým
nekompromisním způsobem a asiatí útočností. A teď zase hlídá a ochraňuje Aramis Báru a
její malé mrňouse. Své ochranitelské pudy si trénuje především na našem kocourkovi
Zrzkovi, který se ložnici, ve které má nyní Bára pelíšek pro sebe a pro malé asiaty, vyhýbá
obloukem. Kdo se k nám přijede na malé chlupaté uzlíčky podívat, má co dočinění se
psem a ne s fenou.
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Jednou se k nám přijeli podívat majitelé krycího psa a nestačili se divit, jak Aramis
vyváděl a nechtěl je k našim miminům pustit. Doma mají dva asiaty a tak jsou na drsnější
přivítání zvyklí, ale to, co předvedl náš leonberger připomínalo drsné chování kavkazáků,
které znají ze srazů ruských plemen. Aramis stál u
vchodu, cenil zuby, měl naježenou srst a ani náhodou
je nechtěl pustit k miminům. Vrčel a vůbec dával
najevo, že pouze nám, své smečce, dovolí pohybovat
se v blízkosti svých chráněnců.
Ať už z návštěvy cítil respekt vůči své majestátnosti,
nebo pach Coffiho, táty štěňat, byl ve své úloze
ochranitele opravdu dosti přesvědčivý!
Aramis nám pomáhal i při výběru nových majitelů z
řad zájemců o štěňata. Jasně dával znát, kdo se mu
líbí a kdo ne. Leonberger vypadá na první pohled jako
dobrák, ale zdání klame, své terotorium a svou
smečku jak lidskou tak i tu čtyřnohou si dokáže
ochránit.
Hana Toncarová
Línání
Výměnu srsti u psa označujeme jako línání. Srst je většinou, ne však vždy rozdělena na
hustou měkkou podsadu, tvořící tepelně izolační vrstvu na těle a vrchní krycí srst,
složenou z jednotlivých, v trsech rostoucích chlupů – pesíků. Srst, stejně jako například
dráp patří mezi deriváty kůže a jako taková se musí čas od času ( periodicky ), nebo
průběžně ( kontinuálně ) obnovovat. Mimo línání periodického a kontinuálního
pozorujeme ještě línání mladých, kdy dochází k výměně srsti štěněčí za dospělou. Tak je
tomu u většiny plemen, kdy se štěňata rodí s více či méně odlišnou kvalitou srsti oproti
dospělým. Odlišnost spočívá nejen v druhu srsti, ale i v její bohatosti. U jednotlivých
plemen psů existují významné rozdíly v línání. Ovšem ne vždy plemenná příslušnost
rozhoduje o kvalitě srsti a o čase, ve kterém k línání dochází. Na srst mají významný vliv i
podmínky vnějšího prostředí, jako je kvalita a skladba krmiva, ustájení, péče o srst i její
případná úprava. Během roku dochází k pravidelnému střídání různě teplých období. U
psů se proto setkáváme během roku s pravidelně se opakující – periodickou výměnou srsti,
línáním. Na rozdíl od průběžného línání, které je přičítáno domestikaci, je periodická
výměna srsti považována za původní, zděděnou po divoce žijících předcích. Při
periodickém línání dochází k výměně srsti zpravidla dvakrát v roce. Na jaře, většinou
v březnu až květnu a na podzim, obvykle od září do listopadu. Od jarního línání do
podzimu má tedy pes srst letní a od podzimu do jara srst zimní. Výměna srsti je řízena
vnitřně, ovšem podléhá mnohým zevním vlivům jako je teplota okolí, výživa, vlhkost
vzduchu, zdravotní stav jedince atd. Délka trvání vlastního línání bývá různě dlouhá. Je
závislá na plemenné příslušnosti i podmínkách prostředí. Výměnu srsti usnadňuje a
výrazně zkracuje denní česání a kartáčování. Proces línání dělíme na tři přibližně stejná
období. Počáteční, vrcholné a konečné. V prostřední, vrcholné fázi je línání až
několikanásobně silnější než na začátku a konci. Zvláště v této vrcholné fázi je denní péče
o srst nutností, zvláště při jarním línání, kdy odchází hustá zimní srst. Některá plemena,
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jak již bylo zmiňováno línají průběžně, kontinuálně. U těchto plemen chybí období
výrazného línání a línají postupně v průběhu celého roku. Nelze však tvrdit, že by některá
plemena línala výhradně periodicky a jiná zase výhradně kontinuálně. Vždy záleží
především na podmínkách prostředí. Psi žijící trvale doma, ve vytápěných prostorech línají
zpravidla kontinuálně, jiní jedinci téhož plemene, ustájení trvale venku mohou línat
periodicky. Způsob ustájení má tak vliv nejen na druh línání, ale na kvalitu srsti jako
celek. Kvalitu srsti ovlivňuje významně také potrava a její skladba. Ze základních živin ji
ovlivňují především tuky, bílkoviny, dále některé vitamíny ( A, D, E, B ) a minerální
látky. Především měď a zinek. V době línání se tedy doporučuje psu podávat vitamínové a
minerální preparáty. U fen ovlivňují kvalitu srsti a línání také některé hormonální poruchy.
Pak i u dobře živených fen bývá srst špatná a proces výměny narušen. V tomto případě je
potřeba vyhledat odbornou veterinární pomoc. Pokud se jedná o kvalitu srsti, velmi
významně ji ovlivňuje i přítomnost vnitřních cizopasníků. I zde patří posouzení a léčba do
rukou odborníka.
zpracovala Šilhavecká
Leonbergeři v majetku slavných a známých osobností.
Další známou osobností, která si oblíbila plemeno Leonberger,
které údajně vlastnila jak jednotlivě, tak i celou smečku byla
neteř ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina, Natalie
von Oldenburg /1854 - 1937/. Tato vévodkyně žila na zámku
v Brodzanech, který se nachází ve středu západního Slovenska,
mezi městy Topolčany a Partizáské. Štěňata si dle informací
obstarávala ve Vídni a sama si je vychovávala a pečovala o ně.
Psi se směli volně pohybovat po zámku i přilehlém parku. Byli
údajně nekonfliktní a krom jednoho případu nikdy nikoho
nenapadli. Tím výjimečným případem bylo napadení a
pokousání na celém těle, včetně krku, tajemníka vévodkyně.
Tímto tajemníkem byl rakouský překladatel a spisovatel Fritz
Lemmermayer. V době útoku žil na zámku již dvacet čtyři let a dalšího půl roku se na
zámku ze zranění léčil. V té době mu bylo šedesátsedm let. Po uzdravení ze zámku odešel
a ve Vídni podal na vévodkyni žalobu. U soudu uspěl a byla mu vyplácena doživotní
renta. Nad vesnicí Brozdany nechala vévodkyně postavit letohrádek Babylon. V jeho
blízkosti zřídila hřbitov pro své psy i koně. Hroby byly osazeny mramorovými náhrobními
kameny, které se dnes již na původním místě nenacházejí. Pro zájemce o Leonbergery a
historii zároveň je možno doporučit knihu autorky Jany Judinyové, Natalia Oldenburgová
– zabudnutá perla Ponitria, kterou v lednu 2013 vydalo slovenské nakladatelství –
Vydavatelstvo Matice slovenskej, s. r. o. se sídlem v Martině. Kniha je ve slovenském
jazyce, některé části dvojjazyčné a obsahuje několik fotografií vévodkyně s jejími
Leonbergery. Básně a aforizmy vévodkyně jsou v jejím rodném jazyku, němčině a
v slovenském překladu. Resumé knihy je v němčině a angličtině. Více informací i na
<http://vydavatel.sk/kniha/natalia-oldenburgova-zabudnuta-perla-ponitria> ,
nebo na facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Nat%C3%A1lia-Oldenburgov%C3%A1zabudnut%C3%A1-perla-Ponitria/605264536156361
zpracovala M. Š.
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Proč spolu psi bojují?
Psi jsou tvorové sociální a
společenští, lze od nich tedy
očekávat
nejrůznější
životní
projevy. Některé není nutno řešit,
jiné naopak řešení přímo vyžadují.
To, co nikdo z nás pominout
nemůže je touha našeho psa se prát
s jiným psem. Každý pes je však
v tomto ohledu zcela jiný. Některý
se
nedá
k rvačce
snadno
vyprovokovat a bojuje, až když
nemá jiné východisko, jiný naopak
nevynechá jedinou příležitost
k boji a zpravidla bitky sám
vyvolává. Je nutno mít na zřeteli,
že za určitých okolností je schopný
se poprat i ten nejmírumilovnější
pes. A tak se většinou každý pes
minimálně jednou v životě dostane
do situace, kdy se chce poprat
s druhým psem, nebo je k tomu
přímo donucen. Existuje mnoho
příčin, které dokážou rvačku vyvolat. Příkladem prvním může být narušení hodnostních
vztahů. Pes, jako smečkové zvíře má určité hodnostní postavení. Prát se tedy může
z důvodu získání postavení vyššího, nebo naopak při obraně postavení svého. U volně
žijících smečkových zvířat má takovéto uspořádání zásadní význam pro přežití smečky.
Vůdčí jedinec bývá také nejschopnější, a v dané době nejzkušenějším členem smečky. Do
značné míry tak na něm závisí úspěch nebo neúspěch celé smečky. Jelikož hodnostní
postavení ve smečce není neměnné, pokouší se někteří níže postavení jedinci svou pozici
bojem polepšit. Potkají li se tedy dva dominantní psi, z nichž ani jeden neuznává nižší
postavení, může propuknout boj. K boji může docházet i při porušení teritoria. Pokud tedy
pes pokládá druhého psa za vetřelce ve svém teritoriu, může k boji dojít. Ale také nemusí.
Stává se, že vetřelec ustoupí a nárok na teritorium svému soku uzná. To jsou případy, kdy
i malý pejsek vyžene ze svého dvorku několikanásobně většího soka. Někdy může ke
rvačce dojít i na neutrálním území, které si každý z obou psů chce tak nějak přivlastnit.
Dalším faktem, který rvačku podporuje, je pud obranný a bud sebezáchovy. Připlete-li se
například do rvačky majitel psa, tím více většinou právě jeho pes druhého napadá. Zákon
smečky většinou velí psu svého majitele bránit a pomáhat mu. Šlo-li by některému psu
skutečně ve rvačce o život, nastupuje pud sebezáchovy. Pes řeší situaci podle toho, jak
silně se tento sebezáchovný pud projeví. Reaguje většinou tak, aby se zachránil. K tomu,
aby jednomu ze dvou peroucích se psů šlo o život, však dochází zcela výjimečně. Dost
často se naopak stává, že se dva na první pohled ne příliš přátelští psi obchází a zhodnocují
svou šanci na úspěch při případném boji. Pokud jeden z nich v tuto chvíli ustoupí, většinou
k boji nedochází. Existují však plemena, u kterých byl tento instinkt chovem záměrně
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potlačen a která se perou za každou cenu. Pak musí k obraně slabšího jednice opravdu
nastoupit člověk, to když projev, ,,poddání se“ od slabšího jedince, ,,nefunguje“. Je
potřeba však rozlišovat i mezi agresi ofenzivní – útočnou a agresí defenzivní – tak zvané
kousání ze strachu. To lze uvést právě na příkladu, kdy ve rvačce slabší pes jednoznačně
projevuje podřízenost, kterou silnější jedinec nebere v úvahu a dále útočí. Pak je vlastně
slabší pes zahnán do úzkých, a aby zachránil život, napadne silnějšího jedince o to
útočněji. Jde však, ale o agresi ze strachu. Jiná situace je u silně bojácných psů. Psi často
útočí ve chvíli, kdy předpokládají, že jsou ohroženi. Bojácní psi hůře odhadují míru
ohrožení a tak často zaútočí i zdánlivě bezdůvodně. I běžná situace, která nastala, může u
bojácných psů někdy vyvolat pocit nadměrného ohrožení. Posledním zmiňovaným
důvodem, proč se psi perou, bývá zdravotní stav. Nejedná se jen o zdraví psa psychické,
ale i fyzické. Tento stav často nastává v průběhu života psa, který se náhle stává útočným.
Příkladem jsou onemocnění mozku, ale i jiných orgánů. Zvíře se pak může stát útočným,
nebo naopak začne trpět neopodstatněným strachem. Stane-li se tedy pes zdánlivě náhle
útočným měl by být v první řadě zhodnocen veterinárním lékařem jeho zdravotní stav. Při
odhalení zdravotního problému a následné léčbě se pak stav projevu psa vrací rychle
k normálu.
zpracovala M. Šilhavecká
Kryptorchismus
S pojmem kryptorchismus se občas u psů setkáváme. Nesestoupené jedno, nebo obě
varlata způsobí často zklamání u majitelů psů, kteří plánovali s pejskem kariéru v chovu.
Co však přesně znamená pojem kryptorchismus? Označení kryptorchismus je odborný
termín, který vznikl ze spojení dvou řeckých slov. Kryptos – skrytý a orchis – varle.
Tento termín přesně vystihuje skutečnost, že varle je skryto a není viditelné ani hmatné
v šourku. Za normálních okolností sestupují varlata, která jsou během emryonálního
vývoje uložena v břišní dutině štěněte již v prvních dnech života do šourku. Sestup varlat
by měl být ukončen do desátého týdne věku štěněte. U velkých plemen dříve, u malých
později. To, že varlata nesestoupí je podmíněno geneticky a je důsledkem různých
problémů. Například krátkého semenného provazce, přílišného tahu svalu zvedače varlete,
úzkým průchodem tříselného kanálu, příliš velkým varletem, nebo také tím, že je varle
přirostlé ke stěně břišní aj. Podle místa, kde se nesestoupená varlata nacházejí se popisuje
kryptorchismus břišní ( abdominální ), tříselný ( inguinální ) a podle počtu jednostranný a
to levostranný nebo pravostranný a oboustranný. Oboustranný kryptorchismus, jak břišní,
tak i tříselný znamená, že psi jsou neplodní. Jejich varlata neprodukují oplodnění schopné
spermie, jsou však schopná vytvářet pohlavní hormony a samčí výraz kryptorchidů tak
zůstává zachován. Stejně zachován zůstává i jejich pohlavní pud, nejsou však schopni
hárající fenu oplodnit. Jednostranní kryptorchidi plodní jsou, jedno sestoupené varle je
schopno produkce oplození schopných spermií. Kryptorchismus je prokazatelně dědičnou
vadou. Způsob dědičnosti je recesivní, to znamená, že se objevují jak psi postižení, tak
zdraví jak geneticky, tak klinicky i klinicky zdraví přenašeči. Způsob dědičnosti je tedy
podobný, jako u polyneuropathie. Vyskytne li se tedy ve vrhu štěňat kryptorchid, pak
někteří jeho sourozenci mohou být přenašeči. Někdy se hovoří i o monorchismu. U
monorchismu je jedno varle normálně sestoupené v šourku, druhé však není vůbec
vyvinuté. Na rozdíl od jednostranného kryptorchizmu tedy druhé varle vůbec neexistuje.
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Další abnormalitou varlat, která
se u psů vyskytuje je ektopie
varlat. Varle, nebo varlata sice
sestoupila tříselným kanálem,
nedokončila však sestup do
šourku a uvázla v tukovém
vazivu stěny břišní. Dědičnost
ektopie varlat není dosud
prozkoumána. Ať se jedná o
kteroukoliv z výše jmenovaných
poruch, u psa, používaného
v chovu jsou požadovaná dvě
normálně vyvinutá varlata, úplně
sestoupená do šourku. A to nejen
pro to, že takový stav varlat vyžaduje většina standardů plemen, ale hlavně proto, že je to
základní podmínka správné funkce pohlavního ústrojí samce, nutná pro správný vývoj
spermií a tím i normální plodnost. Někdy majitelé postižených psů provádí různé masáže
tříselné krajiny a pokouší se tak o sestoupení varlat. Pokud masáže nepomáhají, zbývá pak
již jen léčba hormonální či chirurgická. Všechny tyto způsoby léčby jsou však potřebné
pro zdraví postiženého jedince samotného, aby nesestoupené varle nepůsobilo komplikace.
( tlak v tříslech, nádorové bujení ). Z pohledu genetického a chovatelského jde však vždy o
vadu vylučující z chovu, jejíž léčení by mělo být vždy zaznamenáno do průkazu původu i
v případě, že je léčbou dosaženo sestoupení varlete. Takový jedinec by nikdy neměl být
použit v chovu.
zpracovala Šilhavecká

Nepříjemní i nebezpeční příživníci
Blecha – jak odporně zní uším kynologa toto slovo. Jen pouhé podezření se zdá být jednou
z nejhorších urážek. A přitom je tak snadné si blechu přinést na svém psu domů. Stačí, aby
se opečovávaný mazlíček zastavil se zablešeným kolegou, nebo těsně za ním prošel určitá
místa a tento parazit rád přesedlá na nového hostitele. Mluvit o blechách bývá mezi
pejskaři tabu. Blecha totiž bývá spojována s nečistotou a zanedbaností. Není to však
pravda. Blechu si může přinést z výletu nebo výstavy i ten nejčistější pes. Blecha patří
mezi nejčastější vnější cizopasníky psa. Je až s podivem, jak jsou tito parazité
podceňovaní. Někdy se zdá až neuvěřitelné, jak málo o těchto příživnících kynologický
svět ví. To je také důvodem toho, že lidé nejsou schopni tyto cizopasníky účinně,
cílevědomě a soustavně tlumit. Přítomnost blechy u psa pozorujeme buď přímo nalezením
červenohnědého, drobného hmyzu ( 1,5 – 5 mm, samičky jsou větší ) , nalezením blešího
trusu podobného makovým zrnům v srsti ( nejčastěji se vyskytují na krku, hřbetu a kořenu
ocasu ), nebo si všimneme úporného škrábání psa. To je způsobeno jednak sáním krve,
nebo jen pohybem blech v srsti. Psi napadení blechami bývají neklidní a můžou i hubnout.
Blecha je cizopasící hmyz, patřící mezi hmyz s proměnou dokonalou. To znamená, že se
v životním cyklu blechy střídají čtyři vývojová stádia. Vajíčko, larva, kukla a dospělec.
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V dospělosti se blecha živí výhradně sáním krve. Nezdržuje se však stále na jednom
hostiteli. Naopak své hostitele dle možnosti často střídá. Právě toto střídání hostitelů může
mít z hlediska hygienického a veterinárního nepříjemné důsledky. Blecha je totiž
významným mezihostitelem tasemnice psí. Vedle mezihostitelství tohoto vnitřního
parazita škodí blecha psu přímo a to sáním krve a svým pohybem v srsti psa. Ranky na
kůži, vznikající sáním krve, nebo poškrábáním se můžou různě infikovat a způsobovat
druhotné problémy. Časté jsou i tzv. alergie na bleší kousnutí, vyvolávající ekzémy. Je li
v domě více psů, pak blecha přinesená z výstavy ohrožuje všechny. Samičky kladou
vajíčka do srsti, ta pak odpadávají do prostředí a zde se do týdne líhnou bleší larvy. Larvy
se opakovaně svlékají, přibližně po třech týdnech se zakuklí a po čtrnácti dnech se líhne
dospělec, který žije přibližně šest měsíců. Blecha má mimořádné skokanské schopnosti.
Přeskočit na jiného psa dokáže až na vzdálenost jednoho a půl metru. Nejlepší ochranou
před blechami je prevence. Použití různých protibleších spot-on přípravků bývá účinné a
dlouhodobé. Také častá péče o srst je výbornou prevencí napadení blechami. Naopak
likvidace blech na zablešeném psu a zablešeném prostředí již tak jednoduchá není.
Odblešení se provádí vhodným antiparazitálním přípravkem ve formě spreje, koupele nebo
spot on přípravku. Nejdůležitější fází dokonalého odblešení je důsledná desinfekce
prostředí, kde se pes pohybuje. To znamená boudy, podložky na ležení, koberců, sedacích
souprav, postelí, spár dlažby, spár v dřevěné podlaze a všech dalších míst, kde se pes
pohybuje. Z uvedeného vyplývá, že dokonalá likvidace zablešení není levnou záležitostí.
zpracovala Šilhavecká
Vitamín C a pes
Mezi kynology rozšířený názor, že vitamín C je jedním z mála vitamínů, které si vyrábí
pes sám a tudíž není nutno mu jej dodávat, platí
jen z části. Přesto se kyselina askorbová,
zjednodušeně řečeno vitamín C psu léčebně
v některých případech podává. Výzkum,
prováděný v roce 1976 v USA prokázal, že
podávání vitamínu C výrazně ulehčilo u psů
průběh některých infekčních onemocnění
virového původu. Zkušenosti potvrzují i
příznivý vliv vitamínu C u jiných onemocnění,
jako je například žloutenka, DKK, psincový
kašel nebo alergie. Uvádí se i příznivý vliv
vitamínu C na březí a kojící feny. Příznivý vliv
vitamínu C se projevuje i u stresu a také pro
zvýšení odolnosti proti chorobám. Pes si tedy
v játrech dokáže vytvořit určité malé množství
vitamínu C, toto množství však nepostačuje při
větších zátěžích organismu.
zpracovala Šilhavecká
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Výběr štěněte
Výběr štěněte, jak důležitá událost v životě každého majitele psa. Jak vybrat zaručeného
šampióna, pracovního psa nebo vítěze dostihů či jiných aktivit. To je přesně to, čím se
tento článek zabývat nebude. Na výběr štěněte se zaměříme spíše z hlediska zdravotního
tak, abychom pokud možno předešli zklamání, či případným sporům s chovatelem. Na co
si tedy při výběru štěňátka dát nejvíce pozor? V řadě prvé je potřeba řádně zkontrolovat
oči štěněte. Vzhled očí totiž často neodhaluje pouze stav tohoto orgánu jako takového, ale
je i odrazem zdravotního stavu jako celku. Oči štěňat musí být přiměřeně vystouplé a
jasné, bez jakéhokoli stupně zakalení rohovky a bez výtoku sekretu. Výtok patologického
sekretu nelze zaměňovat za ospalky. Ospalky zasychají ve formě hrudek ve vnitřním
koutku oka. Ospalky jsou způsobeny vířením prachu a jeho následným vyplavením z oka.
V tomto případě se jedná o zcela fyziologický proces, který nemívá s onemocněním nic
společného. O stavu očí se snadno přesvědčíme opatrným tahem za spodní víčko a
odhalením spojivky. Ta je u zdravého zvířete bledě růžová, dobře provlhčená slzami.
Příznaky zdravotních komplikací signalizuje spojivka zarudlá, viditelné drobné cévky,
nebo dokonce uzlíky velikosti až špendlíkové hlavičky, žlutočervené barvy. Důležité je
také všímat si orientace psíka v prostoru. Výjimečně se u psa může vyskytnout i zakalení
očních čoček. Všímáme si také nosní houby. Suchá nosní houba, oproti rozšířeným
pověrám, nemusí znamenat onemocnění. U některých psů se suchý nos vyskytuje po celý
jejich život. Něco jiného však může značit nos rozpraskaný, s přítomností příškvarků
okolo nosních dírek. Takový stav by mohl signalizovat jeden z prvních příznaků
infekčního onemocnění psinkou. Pozornost věnujeme i vnější kůži pysků, kdy přítomnost
drobných, bolestivých uzlíků může signalizovat počátek onemocnění juvenilní pyodermie.
Případné uzlíky se v pozdějším stádiu slévají, praskají a vytéká z nich hnisavý sekret.
Původcem tohoto onemocnění mohou být zárodky, přenosné i na člověka. Neléčené
onemocnění může končit až celkovou otravou a úhynem. Stav uší a vnějšího zvukovodu
posoudíme citlivým promnutím. Zdravotní poruchu, zánět prozradí bolestivost, zesílení
stěny zvukovodu, případně přítomnost zánětlivého sekretu v uchu. U starších štěňat
můžeme posoudit i stav výměny zubů. Kořen mléčného zubu je zhruba stejně dlouhý, jako
část vyčnívající z dásně. V případě, že je potřeba mléčný zub odstranit, je nutno vždy
vyhledat veterinárního lékaře. Na hrudníku je vhodné zaměřit pozornost na přechod žeber
v žeberní chrupavku ve spodní polovině hrudního koše. Hráškovité zduření v této oblasti
se nazývá rachitický růženec. Jde o metabolickou poruchu způsobenou absolutním
nedostatkem, nebo špatným poměrem mezi vápníkem, fosforem a vitamínem D. Případná
přítomnost blech se nejsnadněji zjistí především blízko kořene ocasu. Potřísněná a slepená
srst v okolí konečníku signalizuje prodělaný, nebo stále trvající průjem. Ten může mít
nejrůznější původ. Od dietní chyby až po vážné infekční onemocnění, například
parvovirózu. Průjem jako takový působí ztráty tekutin a není li včas odstraněn, může mít
závažné následky. Za povšimnutí stojí i objem břicha. Nápadné nafouknutí břicha může
znamenat i masivní invazi škrkavek. U některých štěňat můžeme také nalézt v oblasti
pupku větší či menší bulku, která se dá zatlačit dovnitř dutiny břišní. Jedná se o pupeční
kýlu. Až v 80% případů pupeční kýla zmizí spontánně. Případnou pupeční kýlu odborníci
doporučují operovat nejdříve po šestém měsíci věku. Případná bulka ve slabině na spodu
břicha vyvolává podezření na kýlu tříselnou. Zde bývá operace nezbytná. Na končetinách
je nutno si všímat případných deformací kloubů, nebo pružnosti a pevnosti šlach. Na
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pánevní končetině můžeme nalézt pátý prst, tzv. paspárek. To v případě, že jej chovatel
nenechal v nízkém věku štěněte odstranit. Provést lze i kontrolu sestoupení varlat. Zvláště
u štěňátka, kde se předpokládá kariéra chovného psa by měla být obě hmatná v šourku. U
některých štěňat však mohou varlata sestoupit o něco později.
zpracovala Šilhavecká
Zamyšlení nad činností klubu
Za poslední rok se v chovu
leonbergerů hodně změnilo, hodně se
diskutovalo, hodně zdůvodňovalo, někdy
objektivně častěji subjektivně. To je v této
chvíli vše minulostí, byť se výrazně
podepsala na současnosti a ještě se dlouho
podepisovat bude v chovu leonbergerů a
činnosti klubu. Vše nedávno minulé mě
zatáhlo do dění a já začala sledovat věci
okolo chovu a klubu, které jsem dříve ani
neregistrovala. Několika chovateli nezávisle
na sobě mi byla doporučena knížka Psí záležitosti aneb pes v hlavní roli od JUDr. Radany
Menšíkové. Jak jsem zmínila, před rokem bych její doporučení odbyla slovy – nic pro mě,
to je pro chovatele. Dnes mi to nedalo a pro pořízení jsem se rozhodla. Cena cca 220,- Kč
je v dnešní době pár korun. Po přečtení jsem byla nadšena, ukázala mi mnoho nových
souvislostí, donutila mě začít přemýšlet a vidět věci, jaké skutečně jsou. Proto bych velmi
ráda nalákala i další čtenáře menším zamyšlením, které shrnuje mé vnitřní polemiky, které
jsem prožívala při čtení této knihy a které ve mně zanechaly nesmazatelnou stopu.
Jeden z prvních paradoxů, který jsem si při čtení uvědomila, je funkce resp. náplň
činnosti klubů. Proč vznikaly a vznikají kluby pro jednotlivá plemena? Jednoznačnou
odpovědí je, že v klubech se vždy sdružovali milovníci konkrétního plemene, chtějí se
setkávat, diskutovat, dělit o zkušenosti, usnadnit začátky novým majitelům, zažívat
společně mnoho příjemného s plemenem, které milují. Klub by se měl snažit potlačit
„nelegální“ chov, měl by cíleně zpracovávat informace o populaci plemene, analyzovat
jeho vývoj a tvořit strategie, kam jej dále směřovat a jak realizovat. Měl by být sdružením
pro radost. Během roku jsou pořádány dva klubové srazy, které plní funkci sdružovací, ale
co dále? Začínající majitel leona by rád získával v přátelské a neformální atmosféře
informace o plemeni, specifikách chovu, zdraví, výživy,… Mnohdy by mu velmi usnadnil
život kontakt na jiného zkušeného člena v jeho blízkém okolí, který by byl nápomocen
radou a zkušeností. Nejeden začátečník by chtěl zkusit nové a nepoznané, ale sám si
netroufá do neznámého světa výstav a chovu, podrobné informace, co ho čeká, jak vše
„chodí“, to vše velmi usnadní život, o praktických zkušenostech a nácviku ani nemluvě. Je
třeba maximálně zviditelnit a propagovat chov s PP. Všemi prostředky bojovat proti
nelegálnímu a snad pouze výjimečně neetickému chovu leonbergerů. Nechceme, aby leon
byl za pár let raritou… Klub je dobrovolné sdružení, na žádnou z funkcí není požadováno
odborné vzdělání, zastávají je tedy laici s větší či menší mírou zkušeností z chovu. Pro
klub může být leccos z výše napsaného problém zajistit, ale na druhé straně v mnohém se
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klub prezentuje jako garant chovu leonbergerů, vzhledem k čemuž si ve svých
normativech dává právo sankcí, kontrol, příkazů a zákazů. Právě zmíněná kniha mě
v souvislosti s tím přivedla k následujícím zamyšlením.
Přejímka vrhu
Otázka přejímky vrhu poradcem chovu, který při tomto úkonu štěňata „hodnotí“, je
první velmi diskutabilní pravomocí klubu. Poradce chovu bývá zkušený chovatel
s několika odchovanými vrhy, mnohdy stále činný chovatel (tudíž střet zájmů a podjatost
se nedají eliminovat). Odborné vzdělání na tuto pozici požadováno není, je to tedy laik
s větším či menším množstvím chovatelských zkušeností. Nejedná se o odborníka z řady
veterinářů, který by mohl posoudit vrozenou vadu (jako vylučující z chovu dle standardu
či pravidel FCI). Až na výjimky není ani „akreditovaný“ posuzovatel exteriéru, který u
štěněte starého 6-10 týdnů rozpozná, zda vyroste v nestandardního jedince. Posouzení
vhodnosti podmínek odchovu spadá do kompetencí jiných a vyšších institucí konkrétně
Státní veterinární správy. Posouzení hmotnosti, zda odpovídá zápisnímu řádu klubu,
možné je. Ale co lze říci o štěněti, které v 8 týdnech váží 7,8 kg, tudíž nemá
„odpovídající“ hmotnost. V zásadě je to jedno, neboť k selekci do chovu slouží bonitace,
řešit hmotnost při přejímce vrhu je předčasné a zbytečný výdaj pro všechny zúčastněné.
Osobně jako rozumné vidím, má-li přejímka kontrolovat aktuální zdravotní stav štěňat a
matky, což jistě je součástí kontroly i nyní, potom ovšem není třeba zavalovat touto prací
poradce chovu, který pro zmíněné nemá stejně odbornost. Nejkompetentnější osoba pro
takovou činnost je veterinární lékař. A netřeba určovat veterináře konkrétního, veterinární
lékař je odborník na zdraví zvířat, je zbytečné, soudit jeho faktické zkušenosti
s leonbergery, rozhodující je právní odpovědnost za podpis pod zdravotním stavem vrhu.
Stejně tak případná odpovědnost za nákazu nebo jiné „poškození“ vrhu. Poradce je jistě
zodpovědný a s odchovy zkušený člověk, ale co v situaci, že vrh po jeho kontrole
onemocní? Pro všechny je mnohem rozumnější, nechat toto na povolaných, netřeba
vystavovat klub riziku pří, kdo odpovídá za onemocnění vrhu a kdo ponese náklady léčení.
Kárný řád, sankce
Dostávám se k dalšímu bodu pro
přemýšlení – kárný řád klubu. Je na místě, aby
v klubu, sdružujícím příznivce a majitele
plemene, kteří do klubu vstupují dobrovolně,
pouze s ohledem na svá přání a touhu (ideálně bez
nutnosti mít na zřeteli podmínky pro chov mimo
klub), existoval kárný řád a sankce? Neodporuje
toto samotné logice dobrovolného spolku? Jediné
sankce, které mi připadají rozumné a
opodstatněné, je napomenutí, důtka a případné vyloučení z klubu, dojde-li k hrubému
porušení normativů klubu. Nesmíme zapomínat, že klub je tvořen laiky. Není správné
klást na bedra funkcionářů, aby rozhodovali o vině či nevině, o její míře a velikosti trestu,
nemluvě opět o pravděpodobném střetu zájmů, kdy většina z funkcionářů jsou chovatelé
stejně jako ti, které mají „soudit“. Faktem je v důsledku napsaného i absence odbornosti a
potenciálně objektivity. Můžeme namítnout, že někdy je sankce nutná, třeba v případě
toho, kdo poruší Řád ochrany zvířat nebo podobný vyšší předpis. Ano ale kontrola tohoto
přísluší jiným orgánům. Je-li tedy jednání shledáno v rozporu s vyššími řády, odpovídající
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institucí je udělena sankce, potom může klub vyvodit důsledky. Mnohé je složité
rozhodnout i pro soud – instituci odbornou a povolanou dané tématice. Je pomluvou, když
se řadový člen vyjádří k poměrům v klubu, jeho činnosti, nebo vyjádří názor na práci
funkcionářů? Kritika není trestná! Co je svoboda slova a co již pomluva? Neklaďme
zodpovědnost soudit na bedra laikům, nechme ji institucím, kterým ji svěřil stát, toto laik
jednoznačně odborně zajistit nemůže.
Poplatky
Velmi diskutabilní je členství versus nečlenství a jejich zpoplatnění. Člen se
sdružuje zcela dobrovolně, platí členský poplatek a všechny ostatní služby platí jednotlivě
v předepsané sazbě. Dá se předpokládat, že cena služeb odpovídá nákladům, které musí
klub vynaložit, aby mohl službu členovi poskytnout. Maximálně může být zvýhodněna
(ponížena) částkou členského příspěvku, kterým si člen „předplácí“ služby klubu,
nepadne-li tato položka na zasílání zpravodajů a podobné služby každému členovi. Klub
nemá příliš možností financování, hlavním příjmem jsou členské příspěvky a něco málo
z výstav, nemůže členy „dotovat“ – nemá z čeho. V roce 2008 Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže rozhodl, že je v rozporu se zákonem, aby chovatelé nečlenové měli
chovatelskou činnost v zásadě znemožněnu. V důsledku tohoto musely kluby svůj přístup
upravit – umožnit chovat i nečlenům. Logické, v rámci demokracie nemůžeme nikoho
nutit sdružovat se, ale též mu nemůžeme znemožnit chov. Služby klub poskytuje nečlenovi
na základě smlouvy, ta je ze strany klubu pevně daná a neměnná. Pro chovatele nečlena
jakožto smluvní stranu nevýhodné, ale z pohledu klubu pochopitelné, klub je tvořen laiky,
smlouva musí mít určité právní aspekty, aby byla co nejméně „riziková“. Kdyby měl klub
v jednání s každým nečlenem tvořit novou smlouvu a zajistit její právní akceptovatelnost,
měl by neúnosné právní výdaje. Bohužel vzor této smlouvy je nepřístupný, není součástí
uveřejněných klubových normativů. Nemáme tak tušení, zda NÁŠ klub nabízí nečlenům
smlouvu takovou, se kterou bychom se ztotožnili a rozhodli se třeba chovat raději mimo
klub… Vyjdeme-li z toho, že chovatel nečlen se s podmínkami smlouvy ztotožní (kdyby
tomu tak nebylo, potom má jednoduše s chovem smůlu!), jaké služby a za jakých
podmínek klub poskytuje?
Uveřejněné klubové normativy neumožňují zjistit, zda klub zastřeší nečlena na dobu
a počet úkonů neomezené nebo zda je zastřešení nějak omezeno resp. specifikováno
(například konkrétní zvíře, chovatelský úkon,…). Za samotné podepsání smlouvy klub
účtuje pravděpodobně určitou částku, která členům klubu není známa, neboť není součástí
žádných publikovaných klubových normativů. Chovatel nečlen tedy zaplatí za uzavření
smlouvy o zastřešení. Zdá se logické, že člen zaplatí roční příspěvek, nečlen poplatek za
smlouvu, náklady na další služby jsou u obou stejné, tudíž další poplatky budou totožné.
Ale ne tak docela, pro člena klub poskytuje 80% slevu. Milé, ale kde bere klub peníze na
pokrytí rozdílu skutečných nákladů a snížené ceny pro členy? Rozdíl nemůže pokrýt roční
členský příspěvek, jehož částka je v tomto kontextu zanedbatelná. Nevím, jak si vysvětlit,
že například náklady na jedno štěně při kontrole vrhu jsou u člena 100,- Kč a u nečlena
500,- Kč, u průměrného vrhu 6 štěňat je rozdíl 3000 – 500 = 2500,- Kč. A to nečlen ještě
uhradí cestovní náklady, které se u členů zvlášť nehradí. Jsou-li náklady na tuto
chovatelskou činnost opravdu tak vysoké, z čeho klub hradí rozdíl u členů? Nebo jsou-li
náklady na tuto chovatelskou činnost opravdu tak nízké, proč klub v rozporu
s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (protože podmínky musí být
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nastaveny na základě objektivních skutečných nákladů) účtuje chovateli nečlenovi takové
částky?
Hlavním cílem klubu jistě je podporovat chov leonbergerů s PP bez ohledu na
členství či nečlenství v klubu. Neumím jakkoli zdůvodnit, jak může mít klub rozdílné
náklady na úkon u člena a u nečlena. Z čeho slevu (rozdíl) hradí, když hlavním příjmem
jsou členské příspěvky a něco málo z výstav? Napadají mě dvě vysvětlení, první, že se
z členských příspěvků osob, které aktivně neodchovávají, platí náklady na chov aktivních
členů. Nebo druhá možnost, nečlenům jsou účtovány neúměrné poplatky, jakožto další
zdroj příjmů pro klub. Upřímně věřím, že druhý případ není správný, byl by předmětem
k posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže… První případ je teoreticky
v pořádku, ale prakticky? Klubu by mohly nastat potíže, rozhodne-li se vrh odchovat ad
absurdum každý druhý člen. Potom klub nebude moci dostát svým schváleným cenám a
dostane se do velkých ekonomických a právních problémů. Tyto náklady jsou jistě
chápány jako pro plemeno a společný zájem. Což bezesporu jsou, ale proč potom nemůže
mít toto zvýhodnění i nečlen? „Členský příspěvek“ si zaplatil poplatkem při podpisu
smlouvy a jde mu o stejnou věc jako klubu a členům – dobro a etický chov plemene.
Klub garantem chovu
Mnoho z výše napsaných polemik může být zdůvodňováno slovy: „klub je garantem
chovu, musí mít něco v ruce“. Ale půjdu-li si koupit štěně, co může garantovat klub? Že
kupuji v dané chvíli zdravé štěně? Že mého psa nepostihne v budoucnu žádná vrozená
nemoc? Že z něj vyroste standardní leonberger? Že bude jednou uchovněno? Že bude
plnochrupé, s dobrou DKK a psovi sestoupí obě varlata? Při koupi štěněte není v moci a
pravomoci klubu garantovat NIC z toho. Za vše, co právně lze, ručí výhradně chovatel!
Opět se vracíme ke stejnému závěru – klub je dobrovolné sdružení laiků, tudíž může se o
leccos snažit, ale v rámci svých možností. Poradce chovu zná a využívá mnoho informací,
které začínající chovatel bude těžko shánět a přitom by ho přinejmenším zajímaly. Klub
má jistě za cíl poskytnout svým členům maximum materiálů pro přemýšlení a
chovatelskou činnost. Zpracovat klubu dostupné informace, které by poučeným amatérům
mohly něco říci, informace o chovu leonbergerů v zahraničí, jaké jsou podmínky
chovnosti v dalších zemích, jak velká populace plemene je zastoupena a další. Klub by
měl maximálně využít své možnosti v přístupu k osobním údajům a informacím členů, ke
kterým mají řadoví členové odepřený přístup. Tyto informace jistě standardně precizně
zpracovává, ale měl by je v mezích zákona na ochranu osobních údajů poskytovat i svým
členům ve formě různých statistik. Zdravotní informace k populaci českých leonbergerů –
analýzy stávající populace, vývoj nemocí, kroky k zlepšování plemene a potlačení
problémů, osvěta a informování chovatelů začátečníků, statistiky využití krycích psů
v českém chovu potažmo klubu, zda nedochází k „zamoření“ chovu stejnou krví, jaké
budou chovatelské možnosti za několik let, zhodnocení vývoje plemene na našem území,
délku života, statistiky odchovaných vrhů v kontextu s uchovněním, úmrtnost štěňat,
vstřebávání plodů, které je mimochodem stále četnější, …
Objevují se články ve zpravodajích, které se zdraví plemene věnují, ale často pouze
přebírají „žhavá“ témata. Není to tak dávno, kdy klub informoval své členy o nemoci
polyneuropathie. Objevil-li se článek s názorem odborníka, potom to byl vždy subjektivní
názor konkrétní osoby a snad nešťastnou shodou okolností se shodoval vždy s návrhem,
který předkládal klub. Mnohdy došlo k pochybením, kdy za odborný názor bylo
prezentováno vyjádření veterináře. Jistě se shodneme, že veterinář je odborník ovšem na
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zdraví zvířat, nikoli tak na genetiku, která je záležitostí specifickou a od samotného
veterinárního lékařství vzdálenou. Úmysl klubu byl bezesporu ten nejlepší, ale výsledek
byl velmi zavádějící. Připomínám, že klub je dobrovolné sdružení, nelze předkládat
informace směřující cíleně čtenáře k určitému stanovisku, klub musí dát svým členům
všechny dostupné objektivní informace a fakta (výsledky výzkumů, statistiky, apod.), na
jejichž základě si každý vytvoří VLASTNÍ názor a rozhodne většina. Klub chovatelům
nemá přikazovat, ale vést je, nejjednodušší cesta je poskytovat jim dostatek podkladů a
oslovovat je fakty, která by mluvila sama za sebe. Výsledkem přístupu klubu, který se
mylně postaví do pozice garanta chovu, je situace, kdy „klub rozhoduje, aniž by
odpovídal, chovatel odpovídá, aniž by měl tomu odpovídající svobodu rozhodovat“
(Menšíková, 2012, s. 208). Někdo namítne, komu se pravidla klubu nelíbí, nemusí být
členem. S jistotou je nečlenství ekonomicky mnohem náročnější, čímž mizí možnost
pomyslné svobodné volby o členství z čistého zájmu. Zde ono zásadní nepochopení
smyslu klubu – klub je dobrovolné sdružení, které tvoří jeho členové! Tudíž má být
v souladu s vyššími předpisy takový, jaký si ho přeje většina členů. Není-li tedy někdo
s čímkoli spokojen, pak jediným správným krokem je změnit to. Týká-li se to většiny
členů, potom jsou řešením změny, nikoli opuštění NAŠEHO klubu.
Závěrem
Tento text může vyznívat poněkud kriticky, ale kritika může být konstruktivní a
motivovat k dalším zlepšením. Měli bychom se zamyslet, nad skutečným smyslem,
posláním a možnostmi klubu. Proč komplikovat a prodražovat chov nečlenům, když nám
všem jde o stejnou věc – dobro plemene? Klub je dobrovolné sdružení laiků, z tohoto
musíme vycházet! Mnoho věcí při sebelepší vůli není laik schopen zajistit resp. zajistit
odborně a tudíž precizně. V českých podmínkách není šance, aby jednotlivé kluby měly ve
svých funkcích skutečné odborníky, to by finančně nebylo únosné, proto odbornou práci
přenechejme jiným a věnujme se té činnosti, kterou v rámci klubu jsme schopni zajistit
k maximální spokojenosti všech. Nepouštějme se do takových pokusů, jako tvořit
„zákony“ na ochranu leonbergerů, když na toto zákony již jsou a jsou i instituce, které
dbají na jejich dodržování. Nechtějme posuzovat exteriér a zdravotní stav, když na toto
mají vzdělání posuzovatelé exteriéru a veterinární lékaři, kteří mimochodem mají posléze i
vymahatelnou odpovědnost. V případě podezření stačí odpovídající instituci předat
podnět. Proč se tvářit jako stát ve státě se svým „právem a tresty.“ České právo není
dokonalé, ale pokrývá vše, co se s etikou a zákony neslučuje. Upustí-li klub od činností,
pro které při sebevětší snaze nemá kompetence (resp. jeho představitelé), bude moci
věnovat úsilí tam, kde bude pro členy a chov mnohem přínosnější a co bylo původní
myšlenkou při jeho vzniku.
Oblíbená alibistická hláška zní, je to v lidech, nedá se cokoli změnit, ale: „… platí,
nikdo není nad zákonem, jinak řečeno: zákon panuje nad lidmi, ne naopak!“ (Menšíková,
2012, s. 208). Dobré fungování klubu obnáší mnoho práce a není v možnostech několika
lidí, kteří byli zvoleni do vedoucích funkcí, byť se snaží sebevíc, aby v rámci svých
laických dovedností zajistili vše. Můj alibismus a alibismus mnoha dalších z nás, že
nemáme dostatek znalostí, abychom se do diskutování a hlasování o důležitých věcech
v chovu zapojovali, má jediný výsledek – vše necháváme na bedrech skupiny lidí, která se
angažovat chce, ale tvoří menšinu členské základny! Potom se mnohdy staneme součástí
něčeho, s čím v zásadě nesouhlasíme, ale fakticky jsme se sami zapříčinili o přijetí.
Nemluvě o faktu, že více hlav, VŽDY více ví! I příspěvky do diskuse chovatelského laika
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jsou přínosem, tito laikové konec konců tvoří většinu členské základny klubu. Pomožme
všichni dosáhnout společné spokojenosti. Pro začátek stačí maličkost – pročtěme si platné
klubové normativy (stanovy, směrnice, zápisní
řád,…) a mnoho vyplyne z toho. Těžko si po přečtení
neuděláte vlastní názor na platné klubové předpisy.
Letos nás opět bude čekat členská schůze, kde se
veškeré klubové normativy mohou upravovat.
Ušetřeme tedy mnoho práce vedení klubu tím, že
sami předložíme návrhy změn. Nejde o žádnou
právní analýzu! Jde jednoduše o to, abychom
normativy měly co nejvstřícnější NÁM ČLENŮM. A
vedení klubu, byť se snaží sebevíc, do hlav nám
nevidí, těžko tak upraví předpisy k většinové
spokojenosti. Mnoho chovatelů není v klubu
spokojeno, pak existuje jednoduché řešení, změňme
si NÁŠ klub k obrazu svému!
použitá literatura: JUDr. MENŠÍKOVÁ, Radana.
Praha: Pražská vydavatelská společnost, 2012. 285 s.
ISBN 978-80-7250-635-4
Mgr. Soňa Špičáková

Trocha historie, standard plemene Leonberger z 03.09.1973
Tentokrát vám přinášíme standard z 03.09.1973, jedná se o dnes již neplatnou verzi.
Celkový vzhled: velký silný, svalnatý pes, sebevědomě klidný, s živým temperamentem.
Barva: lví zbarvení zlatožluté až červenohnědé s tmavou maskou.
Hlava: mírně klenutá mozkovna, ne tak vysoká a široká jako u svatobernardského psa.
Lícní partie výrazně nevystupuje, takže hlava se zdá spíše hlubší, než širší. Nosní hřbet je
široký a rovný, až lehce klenutý. Nosní houba je černá, nesmí být hnědá. Rovněž pysky
musí být černé. Kůže na čenichové partii těsně přilehlá, netvoří vrásky. Silný, ušlechtilý
krk bez volné kůže nebo laloku. Uši jsou vysoko nasazené, spadající, přilehlé k hlavě.
Zuby silné, úplný chrup, skus nůžkový. Oči jsou středně velké, s chytrým výrazem,
světlehnědé až tmavěhnědé barvy.
Výška v kohoutku: u psů 72 až 80 cm, u fen 65 až 76 cm. Žádoucí výška u psů 76 cm, u
fen 70 cm.
Hrudní končetiny: rovné, normálně postavené, nepříliš vysoké, se silnými kostmi, dobře
osrstěné, tlapy uzavřené, spíše kulaté, prsty jsou spojeny plovací blánou, polštářky vždy
černé.
Pánevní končetiny: silná, dobře osvalená stehna, dobře utvářená kolena, dobře zaúhlená
šlachovitá hlezna. Paspárky jsou nežádoucí, odstraňují se.
Trup: poněkud delší než kohoutková výška. Hřbet rovný, silná bederní partie. Hrudní koš
hluboký, nikoli sudovitý.
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Ocas: dlouhý a silný, velmi bohatě osrstěný, nesený polosvisle, nikdy ne vysoko, nebo
svinutý nad hřbetem.
Osrstění: středně jemná až drsná, bohatá, dlouhá srst, převážně rovná, může se lehce vlnit,
ne však kroutit. Na krku a na hrudi je bohatá hříva.
zpracovala Šilhavecká
Výsledky výstav:
06.01.2013
PSI:
Mezitřída:
V1, CAC
V2, res. CAC

NVP Brno

Jandová Jiřina

Camos Od Bezdynky
Happy Mr Hart Z Leonkovho raja

maj. Procházková Jitka MUDr.

VD3

Aron Blue Amazing Leon

maj. Koláček Ivan
maj. Homa Igor
Třída vítězů:
V1, CAC, NV
FENY:
Třída štěňat:
VN1

Aron from Leos Home

maj. Zeman Josef Ing.

Arcona Zodiac Z Richardovských skal
maj. Fišerová Hana

Třída dorostu:
N1
Třída mladých:
V1, CAJC, BOJ
Mezitřída:
V1, CAC, NV, BOB
V2, res. CAC

Beatrice Bona Moravia

maj. Calábková Zdeňka Ing.

Jura Löwe v. Thüringen

maj. Kubová Jana

Celsea Od Bezdynky
Blueberry President z Merboltic

maj. Pimek Ludvík
maj. Marková Marie
maj. Čekalová Eva

V3
V4

Donatella Arcondia
Radiant Stars Adorable Aniara

VD
Třída otevřená:
V1, CAC
V2, res. CAC
Třída veteránů:
V1, BOV

Ami Amazing Leon

maj. Glabazna Tomáš
maj. Homa Igor

Faty Me Dojet
Cessi Severní souhvězdí

maj. Wimer Jiří
maj. Homa Igor

Arista Od Grabštejského hradu
maj. Krupicová Marie

02.02.2013
PSI:
Třída štěňat:
VN1
Třída dorostu:
VN1
VN2
Třída mladých:
V1, CAJC, BOJ
V2
Mezitřída:
V1, CAC, res. CACIB
V2
VD3
Třída otevřená:
V1, CAC
V2, res. CAC
V3
V4
VD
VD
Třída šampiónů:
V1, CAC, CACIB
V2
V3
V4
Třída veteránů:
V1

MVP Brno

Heinila Maija, NOR

Aslan Zodiac Z Richardovských skal

Maj. Kunstmüller Roman

Arwin Leon Czech Canada
Cleon Myzelli Malachite

Maj. Matoušková Šárka
Maj. Kauperer Anželika

Alfie Holmes Maxilev
Laser Bug Of The Bernese Garden

Maj. Mostová Hana
Maj. Wolf Otakar

Paddys Paquino v. Löwengarten
Alfréd Amazing Leon
Happy Mr.Hart Z Leonkovho raja

Maj. Palfyová Katarina
Maj. Budín Petr
Maj. Koláček Ivan

Anrico Z Mratínského mlýna
Curlie Amad Happy Leon
Caruso Z Kazmiersikej krajiny
Kinglords Mr. Maurice
Aarre Roy Amazing Leon
Camos Od Bezdynky

Maj. Klipec Tomáš
Maj. Bárta Otakar
Maj. Kauperer Anželika
Maj. Vitásková Irena
Maj. Kubicovi Milan a Táňa
Maj. Procházková Jitka MUDr.

Capucino Vanika vom Bauernhof
Bard Od Bezdynky
Aron From Leos Home
Bady Od Bezdynky

Maj. Vaňková Hana a Andrea
Maj. Švejda Zdeněk
Maj. Zeman Josef Ing.
Maj. Koláček Ivan

Caygar Bee Od Mlýnského rybníka

Maj. Vagrčka Ladislav
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FENY:
Třída štěňat:
VN1
Třída mladých:
V1, CAJC
V2
VD3
neposouzen
Mezitřída:
V1, CAC
V2, res. CAC
V3
V4
D
Třída otevřená:
V1
V2
V3
V4
VD
Třída šampiónů:
V1, CAC, CACIB, BOB
Třída veteránů:
V1
V2
03.02.2013

Arcona Zodiac Z Richardovských skal

Maj. Fišerová Hana

Magic Life In Kenya Ginger Heaven
Inka v. d. Aigner Obermühle
Jura Löwe v. Thüringen
Bibi Dil Ka Rishta

Maj. Dopierala Izabella Agnieszka
Maj. Mudržaková Veronika
Maj. Kubová Jana
Maj. Dopierala Izabella Agnieszka

Sagitta Alfa Leonis
Blueberry President z Merboltic
Erki Sedmidomky
Ami Amazing Leon
Honey Z Alfovy zahrady

Maj. Dopierala Izabella Agnieszka
Maj. Marková Marie
Maj. Novák Petr
Maj. Homa Igor
Maj. Kunstmüllerová Iveta

Donatella Arcondia
Celsea Od Bezdynky
Suhail Alfa Leonis
Faty Me Dojet
Agnes Bella Amicizia

Maj. Čekalová Eva
Maj. Pimek Ludvík
Maj. Endzelm Anna
Maj. Wimer Jiří
Maj. Bejšovcová Eva

Cinderella Vanika vom Bauernhof

Maj. Vaňková Hana a Andrea

Cácorka H. Bora Z Milotiček
Anny Ze Sněženského dvora

Maj. Šmrhová Jaroslava
Maj. Rambousek Jaroslav

MVP Brno

Tapio Eerola, FIN

Aslan Zodiac Z Richardovských skal

Maj. Kunstmüller Roman

Cleon Myzelli Malachite

Maj. Kauperer Anželika

Alfie Holmes Maxilev
Laser Bug Of The Bernese Garden

Maj. Mostová Hana
Maj. Wolf Otakar

Paddys Paquino v. Löwengarten
Happy Mr.Hart Z Leonkovho raja
Arty Pod Štěpánkou

Maj. Palfyová Katarina
Maj. Koláček Ivan
Maj. Konvalinka Ivo

Caruso Z Kazmiersikej krajiny
Kinglords Mr. Maurice
Curlie Amad Happy Leon
Camos Od Bezdynky
Arni Z Poběžovického kopce
Aarre Roy Amazing Leon

Maj. Kauperer Anželika
Maj. Vitásková Irena
Maj. Bárta Otakar
Maj. Procházková Jitka MUDr.
Maj. Benáková Jarmila
Maj. Kubicovi Milan a Táňa

Capucino Vanika vom Bauernhof
Aron From Leos Home
Bady Od Bezdynky

Maj. Vaňková Hana a Andrea
Maj. Zeman Josef Ing.
Maj. Koláček Ivan

Arcona Zodiac Z Richardovských skal

Maj. Fišerová Hana

Inka v. d. Aigner Obermühle
Magic Life In Kenya Ginger Heaven
Jura Löwe v. Thüringen
Bibi Dil Ka Rishta

Maj. Mudržaková Veronika
Maj. Dopierala Izabella Agnieszka
Maj. Kubová Jana
Maj. Dopierala Izabella Agnieszka

Suhail Alfa Leonis
Blueberry President z Merboltic
Ami Amazing Leon
Honey Z Alfovy zahrady
Erki Sedmidomky

Maj. Endzelm Anna
Maj. Marková Marie
Maj. Homa Igor
Maj. Kunstmüllerová Iveta
Maj. Novák Petr

Sagitta Alfa Leonis
Celsea Od Bezdynky
Faty Me Dojet
Donatella Arcondia
Agnes Bella Amicizia

Maj. Dopierala Izabella Agnieszka
Maj. Pimek Ludvík
Maj. Wimer Jiří
Maj. Čekalová Eva
Maj. Bejšovcová Eva

Cinderella Vanika vom Bauernhof

Maj. Vaňková Hana a Andrea

Cácorka H. Bora Z Milotiček

Maj. Šmrhová Jaroslava

PSI:
Třída štěňat:
VN1
Třída dorostu:
VN1
Třída mladých:
V1, CAJC, BOJ
VD2
Mezitřída:
V1, CAC, CACIB, BOB
V2, res. CAC
VD3
Třída otevřená:
V1, CAC
V2, res. CAC
V3
VD4
VD
D
Třída šampiónů:
V1, CAC, res. CACIB
V2, res. CAC
V3
FENY:
Třída štěňat:
VN1
Třída mladých:
V1, CAJC
VD2
VD3
neposouzen
Mezitřída:
V1, CAC, CACIB
V2, res. CAC
VD3
VD4
VD
Třída otevřená:
V1, CAC
V2, res. CAC
VD3
VD4
VD
Třída šampiónů:
V1, CAC, res.CACIB
Třída veteránů:
V1, BOV
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Termíny výstav
Mezinárodní výstavy
26.05.2013
Nord Bohemia Canis Litoměřice
P. O. BOX 178
412 01 Litoměřice
e-mail: nord_bohemia_canis@seznam.cz
nordbohemiacanis@seznam.cz
uzávěrka I. 31.03.2013
uzávěrka II. 15.04.2013
rozhodčí: Libuše Ubrová
30.06.2013
Intercanis Brno
INTERCANIS – MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ,
VŠETIČKOVA 5,
602 00 BRNO, CZ
Tel. : 543 211 558, Fax: 543 212 026, Mobil: 607 879 875
E-mail: info@intercanis. cz, http://www. intercanis. cz
uzávěrka I. 03.05.2013
uzávěrka II. 16.05.2013
uzávěrka III. 24.05.2013
Rozhodčí: Václavík Miroslav
21.07.2013
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
INTERDOG BOHEMIA, MVP
Luční ul. 286
293 01 Mladá Boleslav
tel/fax: +420 326 327 220
fax: +420 326 331 041
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
www.interdogbohemia.com
uzávěrka I. 15.05.2013
uzávěrka II. 10.06.2013
uzávěrka III. 17.06.2013
rozhodčí: Szutkiewicz Andrzej, PL

06.10.2013
MVP v Českých Budějovicích
02. a 03.11 2013
Mezinárodní výstavy psů v Praze
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Národní výstavy
16.06.2013
Národní výstava psů Klatovy
Český kynologický svaz
NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ KLATOVY
P.O. BOX 1
384 11 NETOLICE
tel. +420 - 725 833 320
email: vystava@vystavaklatovy.info
uzávěrka I. 19.04.2013
uzávěrka II. 03.05.2013
uzávěrka III. 17.05.2013
rozhodčí: Hodan Josef
25.08.2013
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi
Interdog Bohemia
Luční ul. 286
293 01 Mladá Boleslav
tel/fax:+ 420 326 327 220
fax: +420 326 331 041
e-mail: interdogbohemia@seznam.cz
www.interdogbohemia.com
uzávěrka I. 25.06.2013
uzávěrka II. 25.06.2013
rozhodčí: Václavík Miroslav, CZ

08.09.2013
Moravskoslezská národní výstava psů v Brně
Speciální výstava
12.05.2013
Speciální výstava Leonbergerů Zubří
rozhodčí: Yvonne Natterer ( D ), Karel Hořák
Klubové výstavy
11.05.2013
Klubová výstava MSKCHPL se zadáváním KV Zubří
rozhodčí: Yvonne Natterer ( D ), Karel Hořák
14.09.2013
Klubová výstava MSKCHPL bez zadávání KV Zubří
07.09.2013
Klubová výstava KCHL bez zadávání KV Plasy u Plzně
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Anglicko – český slovník pro kynologii
V minulém čísle Zpravodaje jsme vám přinesli slovníček česko – německý. V tomto čísle
uvádíme slovníček kynologických výrazů anglicko - český. Některé výrazy, které se týkají
kynologie se jen obtížně v běžných slovnících hledají.
abdomen
ability
abnormal
above topline
across
active
adenoid
adiposity
agil
alert
almond shaped
anal
ancestor
amygdaloid
angular
animal
appearance
apple headed
apprecitation
arc
arm
artificial insemination
Atlas
auricle
back
backward
barking
barrel hocked hindquarters
bastard
beety
belly
bend
bite
black
blanket
blocky square headed
bloom
body
blod
bony
breastbone
breeder
breed standard
brisket
brown
bulgy
butterfly nose
Caesaren operation
canine madness
canter
carpus
caudal
cervix bones
certificate
cheek
cherry nose
chestnut
chiselled
claw
climb
close
clumsy
coating
cocktailed
collar
xolour
condition
conjuctiva
continuation
corky
couple
courage
cow hocked

břicho
schopnost
výjimečný
nad linií hřbetu
napříč
aktivní, čilý
žlázovitý
tučnost
čilý
ostražitý
mandlový tvar
řitní
předek
mandlový tvar
hranatý
zvíře
vzhled
jablkový tvar
ocenění
obouk
rameno, paže
umělé oplodnění
1 krční obratel
ušní boltec
hřbet, záda
směřující vzad
štěkavý
sudovitý postoj PK
kříženec
silný, svalnatý
břicho
ohyb, zakřivení
skus
černý
deka
příliš těžká hlava
stav srsti
tělo, trup
odvážný
kostnatý
předhrudí
chovatel
standard plemene
prsa
hnědý
vydutý
prokvetlý nos
porod císařským řezem
vzteklina
klus
zápěstí kosti
ocasní
krční obratle
ověřující průkaz
líce
nos bez pigmentu
kaštanově hnědý
suchá hlava
dráp
vzestup
uzavřený
těžkopádný
osrstěný
smíšený původ
znak na krku
barva
kondice
spojivka
pokračování
aktivní, živý
spojení, spáření
odvážný
kravský postoj PK

abdominal
ablebodied
abortive
ache
action
adaptability
adequate
age
agoing
almond
amble
anathomy
ancient
angle
angulation
apart
apple
apple of the eye
apron
arched
arrowy
ashy
attitude
Axis
backbone
bark
barrel chested
basic stock
bay
bellow topline
bench show
bent
bitch
black and tan
blaze
blood
blue
body temperature
bone
breast
breed
breeding
brisk
broad
brush
burr
button ear
camel back
canine race
carpal
cartilage
cat foot
cervical vertebrae
champion
cheek bone
chest
chippendale front
circumference
clean
cloddy
cloven
coat
cobby
coition
colostrum
concave
conjunct
conk
convex
corporal
coupling
cover
crabbing
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břišní
tělesně schopný
neplodný
bolest
činnost
přizpůsobivost
přiměřený
věk, stáří
v pohybu
mandle
pomalý krok
anatomie
starý
úhel
zaúhlení
po stranách
jablko
zřítelnice
delší srst v partiích
klenutý
šípovitý
popelavý
postoj
2 krční obratel
páteř
štěkot
sudovitý hrudník
původ
hluboký štěkot
pod linií hřbetu
výstava psů
skloněný
fena
černý s pálením
hárání
krev
modrý
tělní teplota
kost
hruď
plemeno
chov
živý, čilý
široký
silně osrstěný ocas
vnitřní strana ucha
dopředu klopené ucho
kapří hřbet
plemeno psa
zápěstí
chrupavka
kočičí tlapka
krční obratle
vítěz, šampión
čelist
hruď
francouzský postoj
obvod
čistý, souměrný
nízký,těžký,silný
rozeklaný
srst
kompaktní
spojení, spáření
mlezivo
proláklý
spojený
čumák
vypouklý
tělesný
páření
pokrývka, krýt
houpání těla do stran v pohybu

cranial

lebeční

crank tail

cream
crispate
crown
culotte
curvature
curved tail
cut
cuticle
dam
dead
deep
delivery
depression
descendend testicles
dewlap
disqualification
dog
double coat
dry
ear
elastic
elongated
even
exhibiting
eye brow
eyelid
eyetooth
face
fail
fallow
fast
fault
fearful
feel
feet east and west
feel
femoral
feral
fiddle front
fixed
flaggy
flank
flea
flews
fluffies
foot
forearm
forefoot
forehead
form
free
frontalbone
full
full coloured
furred
fuscous
gait
gastric
gay tail
general
generic
glance
golden
gradually tapering
grey
groove
growl
hair
handler
hard
hazel nut
heart
heavy
hind
hip dysplasia
hock
hollow eyed
hue
inbreeding

smetanově bílé zbarvení
zkadeřený
vrchol hlavy
delší srst na zadní straně PK
zakřivení
dolů nesený, zakřivený ocas
řez, sek
kůže
matka, fena
odumřelý
hluboký
porod
proláklina
sestouplá varlata
lalok
vyloučení pro vadu
pes, samec
srst s podsadou
suchý
ucho
pružný
prodloužený
rovný, hladký
projevující
obočí
oční víčko
špičák
tvář, výraz
chybět
krémový, plavý
pevný, rychlý
chyba vada
bázlivý
omak
vně vytočené prsty tlap
kůže, srst
stehenní
divoký
francouzský postoj HK
pevný
ochablý
slabina
blecha
pysky, volně visící líce
extrémně dlouhá srst
tlapa
předloktí
přední noha
čelo
tvar
volný
čelní kost
plný
plně zbarvený
osrstěný
tmavohnědý
krok
žaludeční
vzhůru nesený ocas
hlavní, všeobecný
druhový
lesk
zlatý
postupně se zužující
šedý
rýha na čele
vrčet
srst, chlupy
průvodce psa
tvrdý
barva oříšku
srdce
těžkopádný
záď
DKK
hlezno
se vpadlýma očima
barva, odstín
úzká plemenitba příbuzenská

crest
croup
cry
currish
curve
cushion
cutaneous
cynology
dark
deaf
defitient
dentition
depth
dewclaw
digit
divergent hocks
dog collar
downward
dudley nose
easy all round
elbow
erect
excrement
eye ball
eyelash
eye socket
ewe neck
facial
fair haired
fang
fat
fawn
feathering
feet
feline
female
femur
ferocious
firmly carried
flag
fair
flat
fleck
floating ribs
food
force
fore face
fore front
forequarters
foul colour
front
fubsy
full blooded
fulvous
furrow
gaily
gallop
gay
geld
general appearance
genetic
gloss
goose rump
gradually thickening
grostle
gross
hackney action
ham
hang
haw
head
heat
height
hindquarters
hip joint
hocking out
huckle
humerus
in front
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dolů nesený, na konci vyhnutý
ocas
vrchní, vyklenutá část krku
záď
vytí
vrčivý, kousavý
křivka
plná, tlustá partie horních pysků
kožní
kynologie
tmavý
hluchota
nedostatečný
vývoj zubů
hloubka
paspárek
prst
sudovitý postoj
obojek
směřující dolů
masový nos
lehký pohyb
loket
vzpřímený
výkal
oční bulva
řasa
oční důlek
zaoblení krku
obličejový
světlý, plavý
špičák
tučný, tlustý
plavý, světlehnědý
delší srst v partiích
tlapy
kočičí
fena
kost stehenní
divoký, dravý
pevně nesený
dlouhý, vysoko nesený ocas
dobrý čich
plochý, rovný
skvrna
13. volný pár žeber
krmivo
síla
obličejová partie
přední strana
hrudní končetiny
netypické zbarvení
přední strana
tlustý, zavalitý
čistokrevný
žlutohnědý
čelní brázdička
vesele
běh, trysk
veselý, živý, čilý
kastrát
celkový vzhled
genetický
hladký, lesklý
strmá záď
postupně se rozšiřující
chrupavka
tlustý
vysoký chod HK
osvalení stehen
zavěsit
vnitřní strana víčka
hlava
hárání
výška v kohoutku
pánevní končetiny
kyčelní kloub
vně vytočená hlezna
kyčel
ramenní kost
vpřed

incisor
inward
itch
jawbones
joint
judge
kidney
knee
large
lay back
leather
lenght
level
level bite
light coloured
limp
lion color
lippy
live
lock
long
long headed
loose
low
lower jaw
lumbar vertebrae
lymph
male dog
mantle
marked
mask
metacarpus
milk teeth
monorchid
movement
nail
nasal
neck
nipple
nostril
nut brown
obedience
occiput
open bitch
organ
overlap
pace
paper foot
parallel
out at elbows
outgrow
over head
peak
pelvic
perfect
pigment
pince bite
plume
prognathism
pump handle
puppy
pure bred
rabid
rangy
ribs
roach back
rosy
ruff
saber tail
saliva
scapula
self colour
shedding
show
side
single tracking
skin
slab sided
sloping shoulder
smell
snipy

řezák
vnitřní
svrab
kost čelistní
kloub
rozhodčí
ledvina
koleno
velký, objemný
úhel ramenní kosti
lalok ucha
délka
vodorovný
klešťový skus
světle zbarvený
kulhání
plavě zbarvená
volné pysky
živý
kudrna
dlouhý
dlouhá hlava
volný
nízký
dolní čelist
bederní obratle
lymfa, míza
pes samec
plášť
zřetelný
maska
zápěstí
mléčný chrup
1 varle
pohyb
dráp
nosní
krk, šíje
první bradavka
nosní dírka
ořechově hnědý
poslušnost
týlní hrbol
fena před porodem
orgán
přečnívající část
valivá chůze
plochá tlapa
rovnoběžný
vytočený loket
přerůst
visící po hlavě
týlní hrbol
pánevní
dokonalý
pigment
klešťový skus
vlajka na ocase
předkus
vysoko nesený ocas
pes do 1 roku
pes s PP
vzteklý pes
dlouhého těla
žebra
klenutý hřbet
růžově zbarvený
hříva
ocas do půlkruhu
slina
lopatka
jednobarevný
línání
výstava
strana
rovný pohyb
kůže
plochá žebra
správně položená lopatka
čich
špičatá nosní partie

indent
isabella
jaw
jaw tooth
jowl
kennel
kink tail
knuckle bones
lateral
lead
leg
lethal
level back
lights
limb
line
lip
litter
liver
loin
longevity
look
loose limbed
low browed
low lying
lungs
mad dog
mane
mark
maroon
median line
metatarsus
molars
mouth
muzzle
narrow
natal
neck well set on
nose
nourishment
nutrition
oblique shoulders
oestrus
orbit
origin
overshot
pad
papilla
part
outer
oval chest
pastern
pedigree
pelvis
pigeon breast
pile
pincers
point
pud
pup
pupydom
quadrate
rabies
red
ring stern
root
round
rump
sable
sandy
scrotum
set
shoulder blade
sickle hock
sinew
skeleton
skull
slim
small
smoth
soft
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prohlubeň
plavé zbarvení
dáseň, čelist, tlama
stolička
tvář, čelist
chov. stanice
stočený ocas
články prstů
boční, postranní
vodítko
noha, končetina
smrtelný
rovný hřbet
plíce
končetina
linie
pysk
štěně
játra
bedra
věk
výraz
pružné končetiny
svislý
nízko položený
plíce
zuřivý pes
dlouhá srst na krku
skvrna, znak
kaštanový
čelní žlábek
nárt
stoličky
tlama
čenich
úzký
vrozený
dobrá linie krku
nos
potrava
výživa
dobře vzad položené lopatky
hárání
oční důlek
původ
podkus
polštářek tlapy
bradavka
část
vnější
oválný hrudník
zápěstí
rodokmen
pánev
vypouklá hruď
hustá podsada
kleště
postoj na výstavě
tlapka
štěně
štěněcí věk
čtvercový
vzteklina
červený
ocas nad zádí
kořen ocasu
okrouhlý
záď
uhlování
pískové zbarvení
šourek
držení
lopatka
zaúhlení hlezen
šlacha
kostra
lebka
štíhlý, hubený
malý
hladký, rovný
měkký, jemný

solid
splay foot
square built
sternum
stifle joint
stop
straight front
stria
strong
sub caudal
subciliary
swarthy
tail
tapering
thews
thick
thigh bone
throat
tight
tip
tongue
top
tough
tread
turn
undershot
upper arm
use
vaccine
ventral
vital
wary
wavy
wll let down
wheel back
white
wide
withers
wriggle
wrist
wry
yellow
yowl
zygomatic arch

pevný
ploché tlapy
hranatý urostlý
prsní kost
kolenní kloub
stop
rovný postoj HK
žlábek
silný
podocasní
nadoboční
tmavý
ocas
zužující se
svalstvo
tlustý, silný
stehenní kost
krk, hrdlo
pevný
špička
jazyk
vršek
silný, tuhý
krok, chůze
otočení
předkus
ramenní kost
používání
vakcína
břišní
živý, svěží
ostražitý
zvlněný
s krátkými hlezny
klenutá bedra
bílý
široký
kohoutek
vrtění
zápěstí
zkroucený
žlutý
skučení
nadočnicový oblouk

spaying
spot
standard
stiff
stomach
straight
strenght
stride
stud dog
sufficient
surface
sway back
tail bones
tarsus
thewy
thigh
thoracic vertebrae
throatiness
timber
toe
tooth
topline
trace
trot
under
up
upper jaw
vaccination
vein
vertebra
waddie
watch dog
weedy
wet neck
whelp
whole coloured
widely
wolly
wrinkle
wrong
yawing
young
zygoma

sterilizace feny
skvrna
standard
tuhý
žaludek
rovný
síla
dlouhý krok
chovná fena
dostatečný
povrch
proláklý hřbet
ocasní obratle
záprstní kosti
svalnatý
stehno
hrudní obratle
lalok
kost
prst
zub
linie hřbetu
maska
klus
pod
nahoru, vzhůru
horní čelist
očkování
žíla
obratel
kolébavý krok
hlídací pes
slabé nedostatečně vyvinuté kosti
krk s lalokem
štěně
jednobarevný
daleko od sebe
vlnitý
vráska
nesprávný, chybný
houpavý pohyb
mladý
lícní kost

zpracovala Šilhavecká
LITERATURA
Průvodce psí reprodukcí
Autor: MVDr. Renata Kvapilová a MVDr. Roman Kvapil
Kniha, která Vás provede celým procesem
reprodukce psů. Naleznete v ní vše týkající se
rozmnožování psů od anatomie pohlavních
orgánů, krytí, březosti, porodu, vývoje štěňat až
po výživu feny a abnormality spojené s
pohlavním aparátem. Tuto velice zajímavou a
poučnou knihu si můžete přímo objednat na
www.reprodukcepsu.com
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Přírodní medicína pro psy a kočky
Autor: Pitcairn, Richard H. a kolektiv
Klasická kniha péče o domácí mazlíčky od dvou slavných veterinářů,
specialistů na výživu bez chemických látek a na přirozenou péči a léčbu
zvířat, nabízí cenné rady na řadu témat týkajících se jídelníčku, cvičení,
prostředí, vyrovnání se se smrtí zvířete. Uvádí rady jak pečovat o zvíře
nemocné, jak zvíře podomácku prohlédnout, recepty pro zdravější jídlo
i zdroje herbálních a homeopatických potřeb a další. Kromě důkladného
probrání výše uvedených témat obsahuje příručka slovníček pojmů o
zvířecích nemocech seřazený podle abecedy, kde je každá nemoc
popsána spolu s uvedením preventivních opatření a přirozených a
celostních způsobů léčby jak pro psy, tak pro kočky. Knihu doplňují
nákresy, informativní grafy a tabulky.
Kynologická příručka
Autor: Vladimíra Tichá
Příručka pro rozhodčí exteriérů psů, poradce chovů, majitele
chovatelských stanic i všechny ostatní, kteří se zabývají chovem psů.
Kniha je dílem předních odborníků a vznikla ve spolupráci s
Českomoravskou kynologickou unií.

Psí záležitosti aneb v hlavní roli pes
Autor: Radana Menšíková
Kniha přináší neocenitelné praktické rady týkající se našeho života se
psem. U některých si ani možná neumíme představit, že je můžeme
potřebovat. Ale takto souhrně celá problematika práva kolem psů byla
vydána knižně poprvé.

Najdete zde:
• všechno o koupi psa, jak má vypadat správná smlouva a jak uplatnit její důsledky
• import a export psa ocení chovatelé i ti, kdo si chtějí dovést u nás netradiční
plemeno
• pes v autě a paragrafy
• poplatky ze psů - rámec zákona a obecních vyhlášek
• psi a občanské soužití, včetně možnosti volného pohybu psů
• problémy, které budou zajímat především chovatele (chov psů, spoluvlastnictví
psů,, zdravotní testy, bonitace atd. atd...)
• celá velká kapitola se zabývá právními aspekty chovatelských klubů
• Všechno je doplněno velkým množstvím vzorů právních dokumentů a smluv.
zpracovala Ing. Veronika Podzemná, Ph.D.
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