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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 
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1. Výběr vhodného plemene  

Ovlivňuje: 

Honitba, 

 časové možnosti, 

možnosti získávání potravy, 

možnosti ustájení, 

 obliba plemene. 
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2. Výběr štěněte 

Sledujeme: 

 Exteriér a pracovní stránku rodičů či sourozenců, 

 zdraví psa, temperament, případně dlouhověkost 
předků, cvičitelnost, poslušnost, ovladatelnost a také 
rodokmenovou hodnotu, 

 u konkrétního štěněte sledujeme: čilost, zvídavost, 
rychlost reakcí, uplatnění ve hrách se sourozenci a 
matkou, nos (rozhozením několika kousků masa), 
chování štěněte k lidem. 
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3. Ustájení psa 

a)   V kotci (psinci) 

- umístění  (orientace) 

- velikost výběhu a boudy 

- podlaha  

 

b)   V bytě 
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4. Krmení štěněte a psa 

Potrava: 
 Dostatečná jak do kvality tak do kvantity (pozor na přežrání), 

 musí obsahovat bílkoviny, tuky, uhlohydráty, vitaminy, 
minerální látky a vlákninu ve vyváženém poměru 
odpovídajícímu skladbě psího těla. 

Intenzita krmení: (záleží na zvyku) 
  Štěňata častěji (3 –5x denně),  

 dospělého psa (2x denně), 

  čistota misek pro krmení. 
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5. Péče o psa 
 

 Dodržovat základní hygienická pravidla (čistota očí,  

       uší, nosu, genitálií a konečníku), 

 péče o srst (česání, kartáčování a trimování), 

 stříhání drápů, 

 čistota a desinfekce psince a boudy, 

 preventivní očkování a odčervení. 
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6. Zásady první pomoci 

  Většina majitelů psů nemá patřičné veterinární 
vzdělání, které by jim umožnilo odborně 
diagnostikovat onemocnění svého psa a správně 
jej léčit. Přesto však by mělo patřit k obecnému 
vzdělání schopnost poskytnout svému psovi 
odpovídající první pomoc v případě poranění 
nebo onemocnění (např. pokousání, autonehoda, 
poranění oka, zažívací potíže, ušní potíže, parazité 
nebo problémy při hárání). 
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Domácí úkol: 

• Prostudovat látku ze sešitu a text v učebnici                 
na str. 358 – 360.  
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Děkuji za pozornost! 

Seznam použité literatury je uveden ve složce word. 
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