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MYSLIVECKÁ KYNOLOGIE 

PŮVOD PSA 

O vzniku psa je několik teorií. V současné době se však odborná veřejnost přiklání k názoru, 

že předkem psa je s největší pravděpodobností vlk. Pro tuto teorii svědčí především nesmírná 

variabilita vlčí populace, protože největší polární vlci mají údajně až sto kilogramů a naopak malí 

indičtí vlci váží o málo více než vykrmený jezevčík. Pro vlčí předky hovoří také některé anatomické 

znaky, především je to hmotnost srdce a mozku. Šakalové jako další z potencionálních předků mají 

totiž menší mozek a srdce než vlci a psi. Vzhledem k tomu, že jedním ze znaků domestikace 

je zmenšování srdce a mozku, je tudíž nepravděpodobné, že by zdomácnělí potomci měli tyto orgány 

větší než jejich předkové. Přesto však určitý podíl šakalů na vývoji psů nelze jednoznačně zamítnout. 

Psi si totiž značkují své teritorium stejně jako šakalové. 

K ochočení a následné domestikaci docházelo postupně asi před osmi až deseti tisíci lety. 

Nejprve si naši předkové ochočovali jednotlivá mláďata vlků, ze kterých vytvářeli postupně izolované 

ochočené populace a tím vytvořili základ pro jejich zdomácnění. Ochočení vlci se mohli v zajetí křížit 

pouze mezi sebou a vlivem jejich života ve změněných životních podmínkách se měnilo postupně 

i jejich dědičné vybavení. Nejprve došlo ke změně psychických vlastností, protože ochočená zvířata 

se přestala bát člověka a začala jej považovat za vůdce smečky. Domácí psi se z nich však stali až poté, 

co došlo v důsledku nového způsobu života ke změnám anatomické stavby těla, při nichž se řada částí 

a orgánů zmenšila nebo naopak zvětšila. V souvislosti s tím se objevila řada prvků v chování psů, 

které u jejich předků neznáme. Je to například vytrvalé štěkání, vystavování u ohařů, ochota přinášet 

nejen zvěř, ale i předměty, a mnoho jiných vlastností, které jsou vlkům cizí. 

V rámci domestikace, která probíhala při malé hustotě osídlení, ve víceméně uzavřených 

lokalitách vznikaly na různých místech různé populace, které se od sebe začaly odlišovat. Člověk 

záměrně křížil zvířata, která uspokojovala jeho požadavky a z odchovů vybíral pouze ty jedince, 

kteří mu vyhovovali. Ty pak používal v chovu, a tak postupně vznikala různá plemena ustálená 

ve vzhledu i vlastnostech. Naši předkové bez hlubších znalostí základů genetiky vytvořili obdivuhodné 

dílo a zaslouží si náš obdiv. Vznik jednotlivých plemen psů byl vždy ovlivňován způsoby lovu 

a jejich loveckým využitím typickým pro dané historické období. V dobách, kdy naši předkové 

používali při lovu chladné zbraně, luky, kuše a kopí, byla populární především plemena honičů. 



 

 

Tito psi dokázali lovenou zvěř zastavit a udržet na místě až do příchodu nebo příjezdu lovce, 

který ji usmrtil. Chovy honičů pracovaly ve smečkách, které vynikaly držením teplé stopy a hlasitostí 

na stopě (bylo dbáno na sladění hlasových projevů při štvaní) při parforsních honech. 

Štvanice na jelena (či jiné spárkaté zvěře) se neobešla bez práce tzv. vodiče. To byli těžcí, 

pomalí a klidní psi, kteří vynikali ve sledování studené stopy vysoké zvěře, na kterou byli nasazeni. 

Za jejich pomoci byl jelen obeznán a postupně vytlačen do leče vhodné pro zahájení štvanice. 

Tady jejich práce končila a na čerstvou stopu byla nasazena smečka honičů, za kterou vyrazili jezdci 

na koních. V řídce zalesněných rovinách a ve stepích byli používáni k lovu chrti, kteří štvali zvěř 

na "viděnou" a zpravidla "němě". Štvanice byly ve středověku velmi rozšířené, oblíbené 

a ritualizované. V Anglii byly donedávna pořádány parforsní lovy na lišku, při nichž byli používáni 

teriéři i honiči. Teriéra vezl jezdec v sedlové brašně a použil ho k vyhnání lišky z nory. Na její stopu 

byla potom nasazena smečka honičů, která ji hlasitě štvala. Jestliže se liška znovu ukryla v noře, 

je opět vyhnána teriérem a štvána smečkou, která ji posléze zadáví. 

Štvanice zvěře se vyznačovaly značnou dávkou krutosti a jsou z hlediska současného pojetí 

myslivosti a myslivecké etiky zcela nepřijatelné. Přesto však, že je považujeme za přežilé, měly svůj 

historický, společenský a kulturní význam. Lov se cvičenými dravci ovlivnil vznik plemen slídičů 

a ohařů. K tomuto lovu byli používáni většinou sokoli, rarozi, orli a jestřábi, kteří seděli lovci na ruce. 

Lovenou zvěř vyháněli buď slídiči, kteří vyháněli z přehledné krytiny před sokolníkem na koni 

drobnou srstnatou nebo pernatou zvěř. Ten na vypíchnutou zvěř vypouštěl dravce. Pěší sokolníci zase 

používali ohaře, kteří nalezenou zvěř vystavili, lovec ji sám vypíchl a vypustil za ní dravce. Ohaři byli 

pro svůj klid a poslušnost používáni i k lovu koroptví do sítí. Pro tento způsob lovu se používali hlavně 

setři, protože ti při vystavování téměř ulehnou. Vystavené koroptve byly přikryty spolu s ležícím psem 

sítí zvanou tyras nebo příkrajník nesenou na dlouhých tyčích. Ohařům, kteří se vyznačovali tímto 

vrozeným vystavováním v leže, se říkalo "líhaví psi". Významným mezníkem v chovu loveckých psů 

bylo rozšíření střelných zbraní, především zadovek v 1. polovině 19. století. Nové způsoby lovu zvěře 

vedly k podpoře chovu rozličných plemen ohařů a zároveň k potlačení řady plemen honičů. 

 

 

 



 

 

CHOV LOVECK0HO PSA 

Výběr vhodného plemene 

Výběr plemene loveckého psa by měl být v prvé řadě ovlivněn potřebou té honitby, časovými 

možnostmi zájemce, možnostmi získávání potravy a ustájení a teprve v druhé řadě oblibou určitého 

plemene. V praxi tomu bývá často naopak. Rozhodnutí, zda si pořídíme štěně či dospělého psa, závisí 

především na našich časových možnostech a schopnostech úspěšně psa vychovat a vycvičit. 

Začátečníkům se zpravidla doporučuje pořídit si raději dospělého psa po zkouškách. Musí především 

zajistit, aby je pes co nejdříve považoval za vůdce smečky, aby se podřídil. Lze toho docílit jen 

prostřednictvím cviků poslušnosti, které nový majitel se psem procvičí. Rozhodneme-li se pro štěně, 

máme větší možnost výběru. Musíme ale přijmout značné riziko. Nevíme předem, co ze štěněte 

vyroste, ani jak bude pracovat. Toto riziko však stojí za možnost sledovat jeho vývoj a podílet 

se na něm. 

Výběr štěněte 

U většiny plemen je široká chovatelská základna. Je z čeho vybírat. Módní dovezená plemena 

ne vždy uspokojí naše představy. Ani cena nebývá v souladu s kvalitou. U případných matek a otců 

našeho budoucího štěněte, a je-li to možné i u jeho starších sourozenců, se snažíme při předběžném 

výběru zaměřit na výsledky zkoušek v hlavních disciplínách výsledky výstav, uplatnění rodičů 

či sourozenců v praxi (stopování, hlasitost, ostrost, u ohařů vystavování). Bereme v úvahu zdraví psa, 

temperament, případně dlouhověkost předků, cvičitelnost, poslušnost, ovladatelnost 

a také rodokmenovou hodnotu. 

Při konkrétním výběru štěněte u chovatele vybíráme, možno-li, z několika štěňat a sledujeme: 

čilost, zvídavost, rychlost reakcí, uplatnění ve hrách se sourozenci a matkou, nos (rozhozením 

několika kousků masa), chování štěňat k chovateli, cizím lidem a chování v nezvyklém prostředí apod. 

Čím déle se díváme, zvlášť díváme-li se opakovaně, tím více vidíme. Bude-li chovatel vidět náš zájem, 

jistě nám při výběru pomůže a poradí. Při odběru štěněte zhruba v sedmi týdnech sledujeme 

u pejska, zda má sestouplá varlata v šourku (nesestoupnou-li do 10 týdnů, je možné štěně vrátit je-

li to předmětem úmluvy), u fenky počet struků a jejich rozmístění (počítáme-li v budoucnu 

s chovností), dále sledujeme výživný stav, skus, sluch atd. Někteří chovatelé s nabyvateli uzavírají 

písemnou smlouvu s náležitostmi: kdy, kde, kdo, komu, co, zač, výživný stav, odčervení, očkování 



 

 

apod. Upozorní-li chovatel v této smlouvě na vady a poskytne slevu, nelze štěně vrátit. Seriózní 

chovatel pomůže a poradí pří výchově, poradí jak krmit, jak o štěně pečovat. Nový majitel, 

než si štěně pořídí, stane se odborníkem - teoretikem. Základní kurz nestačí. Je nutno čerpat 

z literatury, seznámit se se zkušebními řády, navštěvovat kynologické akce, výstavy a zkoušky, 

sledovat jednání těch vůdců se psy, kterým dobře pracují a nechat si poradit (ne však od každého). 

Ustájení psa 

Nejvhodnější ustájení je v kotci dostatečně velkém, na závětrném místě přiměřeně 

osluněném, v dosahu pána. Kotec může být zcela, nebo částečně, zastřešený, podlaha betonová, 

z dlaždic, zemitá, zčásti dřevěná. Bouda by měla být přiměřeně velká, dimenzovaná pro dospělého 

psa, dřevěná, dvojitá s tepelnou izolací a předsíní. Vchod do předsíně je u podlahy a do vlastní boudy 

u stropu, čímž se zabrání zbytečnému odvětrávání tepla. Pes si z podestýlky, nejlépe ovesné slámy, 

upraví kotlík a v zimě si dokonce někteří psi zakrývají podestýlkou vchod z předsíně do vlastní boudy. 

Zejména u krátkosrstých plemen psů je vhodné v zimě zakrýt vchod do předsíně látkou. Rozměry 

boudy by měly dovolit psovi postavit se v prázdné boudě, aniž by byl omezován na výšku i délku. 

Šířka bude o něco menší. Pro chovnou fenu by měla být vlastní bouda poněkud větší, čtvercového 

půdorysu. 

Jsme-li nuceni mít štěně v bytě, mělo by být alespoň z počátku ohrazeném prostoru, cca 1,5 x 

1 m, v kuchyni nebo předsíni, na linoleu nebo dlaždicích, které umožňují snazší úklid. Do ohrádky, 

která brání štěněti ve volném pobíhání po bytě, vložíme bedýnku s koberečkem na dně. Velikost 

bedny by měla štěněti a později dospělému psovi umožnit pohodlné ležení a stěny by měly být 

poněkud vyšší, než je výška ležícího dospělého psa. Štěně bychom měli v prvních dnech soustavně 

sledovat a vyvádět na místo, kde se může vyprázdnit vždy po každém probuzení a nakrmení. Těsně 

po vyprázdnění mu umožníme pohyb i po bytě, za předpokladu, že se mu můžeme věnovat. 

Je výhodné štěně ještě jednou odčervit a to asi 14 dní po posledním odčervení u chovatele. 

Krmení štěněte a dospělého psa 

Pes byl původně masožravec, avšak dlouhá domestikace způsobila, že se jisté míry 

všežravcem. To nám na druhé straně umožňuje sestavovat jídelníček tak, aby potrava psa obsahovala 

všechny potřebné živiny nezbytné pro jeho zdárný vývoj a výživu při pozdější pracovní zátěži. Krmivo 

musí obsahovat bílkoviny, tuky, uhlohydráty, vitaminy; minerální látky a vlákninu ve vyváženém 



 

 

poměru odpovídajícímu skladbě psího těla. Důležitou roli pochopitelně hraje velikost psa 

a jeho pracovní zatížení. Přičemž štěňata mají obecně mnohem vyšší nároky na výživné dávky 

než dospělí psi a závažné chyby ve výživě štěněte mají trvalé následky. Pro názornost si uvedeme 

význam a zdroje jednotlivých složek potravy. 

Bílkoviny tvoří asi 16 procent těla psa a jsou nezbytné pro růst a obnovu tělních tkání. 

Především u štěňat je nutné zajistit dostatečný přísun bílkovin pro zajištění jejich růstu. U dospělých 

psů jsou potřebné pro regeneraci organismu po vyčerpání nebo poranění a k růstu srsti, drápů 

a kůže. Nejvíce potřebných bílkovin získává pes z vajec, syrového masa a poněkud méně významný 

je přísun rostlinných bílkovin. Při nedostatku bílkovin v potravě psa dochází k nechutenství, hubnutí, 

zastavení růstu a v nejzazším případě i smrti. 

Tuky tvoří téměř čtvrtinu psího těla a jsou důležitým energetickým zdrojem. Jejich nedostatek 

je doprovázen ospalostí a nervozitou. V řadě případů vyvolává i svědivé pocity na pokožce, ušní 

záněty a podobně. Mimo to je tuk důležitým dodavatelem některých vitaminů. 

Uhlohydráty neboli cukry, celulóza a škrob jsou v psím těle zastoupeny necelými dvěma 

procenty. Stejně jako pro lidi jsou i pro psy nejstravitelnější jednoduché cukry. Naopak pro mnoho 

dospělých psů je špatně stravitelné mléko, ve kterém je mléčný cukr - laktóza. Nejvhodnějším 

zdrojem uhlohydrátů jsou vařené brambory, rýže, mrkev a chléb. Nad vařenými bramborami 

se možná mnozí pozastaví, protože donedávna se tradovalo, že brambory nemají pro psa z hlediska 

jeho výživy význam. Ve spojení s bílkovinami jsou uhlohydráty důležitým energetickým zdrojem. 

Vitaminy jsou nezbytné nejen pro zdárný vývoj organismu, ale též podporují jeho imunitní 

systém a ovlivňují celou řadu metabolických pochodů v organismu. Důležitým zdrojem vitaminů 

jsou mléčné výrobky, pro štěňata mléko, dále syrové maso - hovězí i vepřové, vnitřnosti, vejce, 

zelenina, obilí a samozřejmě kompletní krmné směsi. 

Minerální látky ovlivňují veškeré životní pochody v organismu a jejich vzájemné vazby 

jsou nesmírně citlivé. V psím těle je obsaženo asi tři a půl procenta minerálií. Některé prvky 

jsou nezbytné v poměrně velkém množství, jako např. vápník, fosfor, draslík, a jiné naopak pouze 

ve stopových množstvích, jako je měď, mangan, jod a jiné. Jsou prakticky obsaženy ve všech krmivech 

bohatých na vitamíny. V některých případech může dokonce ve snaze o dokonalé zásobení minerální 

výživou dojít, hlavně u velkých plemen k předávkování a vyvolání chorobných stavů. 



 

 

Vláknina jako poslední uvedená složka potravy usměrňuje trávicí pochody, při nesprávné 

funkci jater pohlcuje některé jedovaté látky vzniklé při nedokonalém trávení potravy a je důležitou 

složkou redukčních diet. 

V současné době je na trhu celá řada speciálně připravených směsí psy různého věku 

a zatížení. Můžeme si vybrat mezi suchými krmivy, polovlhkými, konzervami a suchary. Jestliže raději 

připravujeme krmení psa ze svých zdrojů, měli bychom dodržovat základní poměr jednotlivých složek, 

což by mělo zajistit přibližně 40 % masa, 30 % výrobků z obilí, 20 % zeleniny, 10 % sýr, tvaroh, vejce, 

kosti, mléko. Nesmíme pochopitelně zapomenout na vitamínové a minerální doplňky, které musíme 

do krmení přidávat podle návodu nebo doporučení veterináře. Budeme-li krmit již hotové směsi, 

nemusíme kromě období mimořádné zátěže v dospívání, březosti a kojení žádné přídavky používat. 

V období růstu štěňat se energetická spotřeba zvyšuje 2-2,5 x, v období březosti přibližně 1,5 x 

a při laktaci asi 3-4 x. Mimo to musí mít pes stále k dispozici dostatek čerstvé nezávadné vody. 

Technika krmení se mění podle věku psa. Štěňata ve věku od 7. do 12 týdne budeme krmit nejlépe 

4 x denně tak, že ráno dostanou ovesné vločky namočené v mléce, v poledne a k odpolední svačině 

maso se suchary a nastrouhanou zeleninou, nejlépe mrkví a večer opět mléko s ovesnými vločkami. 

Krmení předkládáme tak, že v pravidelnou dobu předložíme štěněti jeho misku s krmením, 

dovedeme jej k ní a necháme žrát. Asi po 20 až 30 minutách misku odneseme, i když je v ní zbytek 

krmení. Od 12. týdne pomalu přestaneme dávat mléko a krmíme maximálně 3 x denně. Po šesti 

měsících pouze 2 x denně a od 9. měsíce pouze jednou denně. Někdy lze podle zátěže podávat 

krmení i 2 x denně. V současné době doporučují někteří výrobci granulovaného krmiva rozdělit denní 

dávku suchého krmiva do dvou krmení i u dospělého psa. Pamlsky podáváme psovi pouze 

jako odměnu při výcviku, jinak se tohoto zlozvyku vyvarujeme. Krmit bychom měli pouze na jednom 

místě a v případě, že krmíme více psů, je vhodné je krmit odděleně, protože jinak mohou nastat 

různé potíže. Žravější pes bude přetloustlý nebo se začnou mezi sebou prát, případně nezjistíme, 

zda jeden netrpí nechutenstvím a podobně. 

Pro ilustraci je vhodné připomenout základní typy výživových stavů: 

vychrtlost - značná podváha, nedostatečné osvalení, výrazně vystupující žebra a všechny obratle, 

hubenost - tělo je přiměřeně osvalené, podkožního tuku je minimum a kostra je znatelná, 



 

 

normální stav - tělo je dostatečně osvalené, žebra je možné nahmatat, ale nejsou při běžném 

pohledu vidět, 

mírná nadváha - na těle začínají být výrazné tukové polštáře, žebra lze nahmatat pouze za použití 

tlaku, 

obezita - celé tělo je obaleno tukovou vrstvou a projevují se pohybové potíže. 

Péče o psa 

Nejdůležitější zásadou při péči o psa je dodržovat základní hygienická pravidla. Majitel psa 

by měl mít přehled o tom, zda jeho pes má čisté oči, uší, nos a také z genitálií a konečníku nesmí mít 

výtok. Důležitý je též stav srsti, která musí být udržovaná a bez parazitů. Oči čistíme psům 

podle potřeby výplachem očními kapkami, jestliže však pracuje v noře nebo na kvetoucí louce, 

musíme je vyčistit a vypláchnout vždy. Také uši čistíme vlhkým vatovým tamponem a pečlivě 

je vysušíme. V případě zánětu ošetřujeme speciálními ušními kapkami podle rady lékaře. Běžná 

údržba srsti zejména u drsnosrstých a dlouhosrstých psů spočívá v pravidelném česání a kartáčování. 

Srst teriérů ještě tzv. trimujeme speciálním hřebenem. Přerůstání drápů svědčí o nedostatku pohybu, 

a to je v plné míře vina majitele. V takovém případě je nutné přerostlé drápy ostříhat. Při zkracování 

je třeba dbát na to, abychom odstřihli pouze odumřelou část drápů a neporanili živou tkáň. 

Důležitou součástí péče o zdraví psa je každodenní uklízení výkalů z kotce a pravidelné, 

nejlépe čtrnáctidenní čištění boudy včetně výměny podestýlky a dezinfekce. V případě silné invaze 

blech je vhodné provádět permanentní dezinfekci po dobu pěti týdnů, aby došlo ke zlikvidování všech 

jejich vývojových stadií. Dobře udržovaný psí kotec je vizitkou chovatele a svědčí o jeho vztahu nejen 

k psovi. Také zdraví psa je plně v rukou jeho majitele, neboť ten o něj pečuje a pracuje s ním. 

Základním předpokladem pro zdravý vývoj psa je jeho správná výživa, dostatek pohybu, vhodné 

ustájení, preventivní očkování a zejména vlídné zacházení. Abychom se vyhnuli problémům spojeným 

s léčením psa a případným následkům onemocnění, je nutné onemocněním předcházet. 

K tomu mimo již uvedené základní péče pochopitelně patří i preventivní očkování, které je v současné 

době existenční nutností. Nový majitel psa naváže na očkování, které štěně absolvovalo u chovatele. 

Společně s průkazem o původu štěněte by měl totiž každý chovatel předat novému majiteli i očkovací 

průkaz se záznamem o odčervení a první vakcinaci proti parvoviróze. Z těchto záznamů vychází další 

ošetřující lékař při následné péči. Ve 3. měsíci věku štěněte by mělo očkování pokračovat podáním 



 

 

tzv. polyvalentní vakcíny proti psinkovému komplexu, infekčnímu zánětu jater, leptospiróze, 

parvoviróze, infekčnímu kašli. V 6. měsíci je obvykle očkování zakončeno podání vakcíny 

proti vzteklině. Protože jsou však štěňata schopna vytvářet protilátky proti vzteklině již od 12. týdne 

života, je možné při použití některé moderní komplexní polyvalentní vakcíny ukončit vakcinační 

cyklus již ve 3. měsících. 

Vzhledem k tomu, že se vakcinační látky neustále zdokonalují a v každé oblasti může být jiná 

nákazová situace, je vhodné respektovat vakcinační schéma doporučené veterinárním lékařem. Také 

s odčervováním je nutné začít již v raném věku u štěňat, neboť ta se mohou již narodit se škrkavkami. 

Volbou odčervovacího preparátu a termíny odčervování je opět vhodné konzultovat s odborníkem. 

V žádném případě však nelze toto léčení odkládat, protože zamoření škrkavkami může negativně 

ovlivnit celý další vývoj štěněte. U některých plemen patří mezi první nezbytné veterinární zákroky 

kupírování prutu, případně odstranění tzv. vlčích drápů na zadních bězích. Oba tyto zákroky 

jsou prováděny jako preventivní zabránění možného poranění při pohybu v přírodě a při práci. 

Vhodná doba pro tyto drobné operace je mezi 3. a 5. dnem věku. 

Mimo tato nezbytná preventivní ošetření navštěvujeme se psem veterináře pouze v případě 

onemocnění. Každý chovatel by měl poznat, že jeho pes onemocněl a měl by umět popsat příznaky 

nemoci. Velmi tím veterináři usnadní práci při stanovování diagnózy. Rozdíl mezi zdravým 

a nemocným psem bývá většinou velmi výrazný. Zdravý pes je čilý, pozorně sleduje své okolí 

a reaguje na všechny podněty. Jeho nos je lehce vlhký, oko jasné a srst přirozeně lesklá. Naopak 

nemocný pes je většinou shrbený, skleslý a nemá zájem o dění ve svém okolí. Často může mít 

i průjem nebo zácpu a někdy i zvrací. Důležitým ukazatelem zdravotního stavu je tělesná teplota. 

Zdravý pes má teplotu obvykle mezi 37,5 a 38,5 °C. Stoupne-li jeho teplota nad 39 °C, je to příznak 

onemocnění. Potom je nutné vyhledat co nejrychleji pomoc odborníka. Amatérské zákroky omezíme 

na poskytnutí první pomoci. 

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. 



 

 

POKOUSÁNÍ 

Majitel temperamentních psů se často setkají s poraněním vzniklých při rvačkách. Po běžných 

pranicích na honech nebývají většinou poranění příliš vážná. Kratší tržné rány je vhodné nechat 

chvilku krvácet, aby se vyčistily. Většinou přestanou brzy samy krvácet a rychle se hojí. Rozsáhlá tržná 

poranění svěříme k ošetření veterináři. Sami pouze omezíme krvácení. Komplikace mohou nastat 

po pokousání malého psa velkým, který mu sice neroztrhá kůži, ale odtrhne ji od těla. Taková rána 

často začne hnisat a těžko se bez odborného léčení hojí. 

AUTONEHODY 

Snad nejnepříjemnější poranění vznikají při autonehodách. Jestliže je pes pohyblivý, musíme 

jej okamžitě uvázat na vodítko, aby nám pod vlivem šoku neutekl. Mohl by se ztratit. Jestliže nemá 

žádnou povrchovou ránu a pohybuje se bez zjevně bolesti, je vhodné s ním chvíli chodit a pozorovat 

jej. Když se uklidní a nejeví známky poranění, jeho oční spojivka je růžová a nebledne a bez potíží 

se vyprazdňuje; je zdráv. Je-li malátný, jeho oční spojivka bledne a má zjevné bolesti, potom utrpěl 

vnitřní zranění. V tomto případě je nutné okamžitě vyhledat veterináře. Stejně postupujeme 

v případě, že pes má otevřená krvácející zranění. Zůstane-li pes po srážce s motorovým vozidlem 

ležet na vozovce a žije, je třeba jej uložit nejlépe do deky a citlivě odvézt k veterináři na ošetření. 

PORANĚNÍ OKA 

Nejzranitelnějším tělesným orgánem jsou oči. Často se stává, že se do něho dostane cizí 

těleso. Může to být prach nebo travní semínko apod. V takovém případě stačí vypláchnout psovi oko 

vlažnou vodou nebo očními kapkami. Když se stav nezlepší, je nutné okamžitě navštívit veterináře. 

Zánět spojivek ale nemusí vyvolat pouze cizí předmět v oku. Mnohdy k jeho vyvolání stačí i delší 

pobyt v průvanu nebo vystrčená hlava z okna jedoucího automobilu. Když se však k zánětu očí připojí 

hnisavý výtok, celková apatie a nechutenství včetně zvýšené teploty, může být pes nakažen psinkou. 

V tomto případě vyhledáme rychle svého veterináře. 

UŠNÍ POTÍŽE 

Podobně jako do oka, může se dostat cizí těleso do ucha. Nejčastěji to bývá osina zapíchnutá 

do zvukovodu. Pes začne nosit hlavu nakloněnou na stranu a často s ní třepe. Když osinu vidíme, 

můžeme ji odstranit. Jestliže je ale již hlouběji, navštívíme raději veterináře. Časté třepání hlavou 

a škrábáni se v uších mohou znamenat také zánět zevního zvukovodu. Toto onemocnění je spojeno 



 

 

s nepříjemným zápachem a mělo by následovat odborné vyšetření zvěrolékařem, protože příčin 

může být mnoho. 

DUTINA ÚSTNÍ 

Cizí těleso může mít pes i v nose nebo dutině ústní. Pokud je vidíme, můžeme je odstranit 

sami. V ústní dutině psa se můžeme setkat ještě s řadou komplikací. Štěňata mohou mít problémy 

s výměnou mléčného chrupu, když jim vedle nich rostou trvalé zuby Tady pomáhá okusování velkých 

kostí nebo tvrdých sucharů. Často se přetrvávající mléčný zub uvolní při přetahování se o starý hadr. 

Vytržení takového zubu je poslední možností. Dospělí psi mívají často problémy se zubním kamenem, 

na který upozorní nejen tmavý povlak zubů, ale též nepříjemný zápach z ústní dutiny. Nejjednodušší 

je navštívit veterináře, který jej odstraní ultrazvukem. Preventivně je vhodné podávat psovi tvrdé 

suchary a nechávat jej okusovat velké kosti. Často se stává, že si pes ulomí část zubu. V takovém 

případě navštívíme zvěrolékaře, který bud' zlomený zub spraví nebo vytrhne. 

KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ A PARAZITÉ 

Zcela jiného charakteru jsou onemocnění kůže, které mohou mít řadu příčin. V současné době 

je rozšířeno mnoho ekzémů, jejichž domácí léčení nejen neúčinné, ale často i pro psa samého 

nebezpečné. Proto je nutné vždy po zjištění zvýšené svědivosti, vypadávání srsti nebo otevřených ran 

bez přítomnosti parazitů, obrátit na zvěrolékaře. Podobné, přinejmenším nepříjemné, stavy mohou 

mít totiž celou řadu příčin, počínaje alergií a konče vnitřním ekzémem (ekzém vyvolaný vnitřními 

endogenními vlivy), s jejichž léčením mají mnohdy problémy i zkušení veterináři. Často se však pes 

škrábe, protože má blechy nebo vši, případně obojí. V takovém případě pomůže důkladné vykoupání 

v dezinfekčním roztoku a důkladná, opakovaná dezinfekce boudy. Blechy se totiž po nasycení zdržují 

v okolí psa a kladou stovky vajíček, ze kterých se líhnou larvy. Ty se živí různými organickými zbytky 

a následně dokáží ve formě kukly přečkat řadu měsíců, než se k nim přiblíží jejich hostitel. V současné 

době jsme svědky velmi nepříjemné adaptace blech na teplé prostředí bytů a jejich invaze 

se neomezuje na jarní a podzimní období, ale je celoroční. Naštěstí dnes existuje již celá řada 

preparátů pro likvidaci těchto nepříjemných parazitů, od repelentních sprejů, přes ochranné obojky 

až speciální přípravky působící vnitřně. Vždy je však dobré ověřit si jejich účinnost, protože některé 

kmeny blech jsou již značně rezistentní. Blechy jako kožní parazité často přenášejí zárodky tasemnic. 

Tímto vnitřním parazitem se však může pes nakazit i při pravidelných procházkách venku. Vajíčka 



 

 

tasemnic mohou totiž být i v prachu na cestě. Průvodním znakem invaze tohoto parazitu je nápadné 

hubnutí a časté tzv. sáňkování psa po zadku. Spolehlivou odpověď' nám dá prohlídka. Nejlepší 

prevencí je pravidelné odčervování po 6. měsících. Většina nabízených přípravků ochrání v současné 

době psa také před klíšťaty. Když přesto najdeme přisáté a sající klíště, nejsnáze je odstraníme 

po potření olejem, který způsobí jeho udušení a následné samovolné odpadnutí, nebo je snadno 

vytrhneme. Typickým parazitem štěňat jsou škrkavky, kterými mohou být napadeny již v době svého 

vývoje v těle feny. Proto je nutné odčervit nejprve fenu v první polovině březosti. Narozená štěňata 

odčervíme společně s fenou poprvé 14 dnů po vrhu a tuto kúru opakujeme ještě nejméně dvakrát 

po dvou týdnech. 

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE 

Každý zodpovědný majitel psa sleduje nejen jeho chování, ale také konzistenci trusu a příjem 

potravy. Zdravý pes by měl mít pevný trus, nikoliv však příliš tvrdý. Jestliže se objeví průjem, je nutné 

hledat příčinu tohoto stavu. Obvykle dostane pes průjem po náhlé změně potravy, když například 

sežere syrová játra nebo zbytky sádla a podobně. V takovém případě se obvykle po návratu k obvyklé 

stravě stav rychle zlepší. Když však trvá silný průjem delší dobu, může to znamenat vážné 

onemocnění. V tom případě je vhodné podat psovi glukózu rozmíchanou ve vlažné vodě a rychle 

navštívit zvěrolékaře. Někdy způsobují průjem i střevní parazité, které však v trusu objevíme. 

V tom případě je nutné podat vhodný odčervovací preparát. Opakem průjmu je zácpa. Ta je většinou 

způsobena nevhodným složením potravy. Především u starších psů a těch, kteří trpí nedostatkem 

pohybu, ji může způsobit nadměrné množství kostí v krmení. Pokud nepomůže změna stravy, podání 

syrového masa, jater nebo vajec, je vhodné dát psovi opatrně klystýr s glycerinem. 

Když ani tato pomoc nebude účinná, nezbude než vyhledat pomoc u veterináře. U psů se často 

setkáváme též se zvracením. Obvykle to bývá po sežrání nevhodné potravy, nebo dokonce 

po přežrání. V těchto případech se stav rychle upraví a pes nemá další problémy. Když však pes zvrací 

neustále a dlouhodobě, může mít tento stav řadu závažných příčin. Může být vyvolán ucpáním střev 

po sežrání plastové fólie nebo hračky, či zauzlením střev. V tomto případě pomůže pouze okamžitá 

operace. 

 

 



 

 

OTRAVY PSŮ 

Tato onemocnění nebývají příliš hojná, ale přesto je nutné s nimi počítat. Snad nejméně 

častou otravou je uštknutí zmijí. Většinou je pes uštknut do čenichu. V takovém případě je nutné 

přiložit studený obklad a okamžitě vyhledat zvěrolékaře, který podá sérum proti hadímu jedu. 

Bohužel častější je otrava jedem na krysy. Jestliže zjistíme, že pes právě před okamžikem sežral 

otrávenou návnadu, je naděje na záchranu velmi pravděpodobná. Dřív, než začne jed působit, může 

totiž veterinář vyvolat zvracení a podat protijed. Pokud se ale u psa objeví akutní příznaky otravy 

ve formě krvavých slin, moči a trusu, bývá obvykle na záchranu již pozdě. Tyto příznaky 

totiž nastupují až po dvou až třech dnech, kdy dojde k rozsáhlému vnitřnímu krvácení. Důležité 

je též sledovat ošetřovaní zemědělských kultur v našem okolí prostředky na ochranu rostlin, 

které mohou vyvolat smrtelné otravy Jestliže se pes proběhne v takto ošetřeném poli a není okamžitě 

léčen, většinou není již šance na záchranu. Především tehdy, když neznáme přípravek použitý 

při ošetření plodin na poli. 

PROBLÉMY PŘI HÁRÁNÍ 

Zásadním problémem při hárání je nežádoucí krytí nevhodným psem. 

Jestliže k této nepříjemné události dojde, nezbývá než v klidu nechat akt proběhnout. V případě 

násilného přerušení svázání bychom mohli oběma značně ublížit a navíc by nás mohli pokousat. 

Raději se proto dohodneme s veterinářem na očkování, po kterém opustí oplodněná vajíčka dělohu 

feny. Ale pozor, po tomto zásahu se hárání opakuje znovu! 

ROZDĚLENÍ PLEMEN LOVECKÝCH PSŮ 

Veškerá plemena psů se rámcově dělí do čtyř kategorií: 

1. ovčáčtí, služební a hlídací, 2. lovečtí, 3. společenští, 4. chrti. 

Toto základní rozdělení přibližně 400 známých plemen psů schválila Mezinárodní kynologická 

federace FCI v roce 1987 a od roku 1990 platí podrobnější dělení podle jednotlivých plemen 

do 10 skupin: 

I. psi ovčáčtí, pastevečtí, kromě švýcarských salašnických psů, II. pinči a knírači, dogovití psi a švýcarští 

salašničtí psi, III. teriéři, IV. jezevčíci, V. špici a primitivní plemena, VI. honiči a barváři, VII. ohaři, 

VIII. retrívři, slídiči a vodní plemena, IX. společenští a doprovodní psi, X. chrti a příbuzná plemena. 



 

 

Z hlediska myslivecké praxe rozdělujeme používaná plemena do sedmi základních pracovních 

skupin na honiče, barváře, ohaře, slídiče, přinašeče (retrívři), teriéry a jezevčíky. Toto členění 

se v podstatě shoduje s členěním FCI a jednoznačně vyjadřuje pracovní použitelnost jednotlivých 

plemen. 

ORGANIZACE MYSLIVECKÉ KYNOLOGIE 

Člen Fedaration cynologigue internationale (FCI) 

Sídlo Belgie - světová kynologická organizace 

↓ 

Českomoravská kynologická unie (ČMKU) 

zastřešuje organizaci kynologie v ČR 

↓ 

Českomoravská kynologická jednota (ČMKJ) 

Člen ČMKU zastřešuje chovatelské kluby loveckých psů 

↓ 

Chovatelské kluby 

Mají právní subjektivitu a jsou zodpovědné za chov 

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE 

Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných psů dle standardů 

uznaných FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh 

a vlastností, specifických pro jednotlivá plemena. 

 I. Úvodní ustanovení 

 II. Chov a jeho řízení 

 III. Chovní jedinci 

 IV. Chov, majitel chovného psa 

 V. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny) 



 

 

 VI. Krytí 

 VII. Vrh 

 VIII. Chovatelská stanice 

 IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy 

 X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy 

 XI. Zápis jedinců do registru 

 XII. Průkaz původu 

 XIII. Vývoz 

 XIV. Závěrečná ustanovení 

I. Úvodní ustanovení 

1. Chovatelský a zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU. 

2. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. 

3. Speciální chovné podmínky určují chovatelské kluby, které jsou povinny dodržovat následující 

všeobecné platné předpisy, vytvořené v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy. 

4. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu. 

II. Chov a jeho řízení 

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba. 

2. Druhy chovu: čistokrevná plemenitba křížení (ve smyslu předpisů FCI). 

III. Chovní jedinci 

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní platný průkaz původu vystavený 

nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných 

podmínek stanovených příslušným klubem. 

2. Podmínky pro zařazení do chovu určují chovatelské kluby ve své kompetenci při respektování 

platného standardu FCI. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, musí mít stejné chovné 

podmínky. 



 

 

3. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do přílohy průkazu původu. Majitel 

chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince 

do evidence chovných jedinců. 

IV. Chov, majitel chovného psa 

1. Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která jedince právoplatně nabyla 

a může to prokázat jeho průkazem. 

2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. 

3. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat 

je k chovu. 

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo úhyn musí být do 14 dnů oznámena písemně 

vedení chovatelského klubu a plemenné knize. 

5. Změna v držení: 

u chovného psa neprodleně, 

u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize. 

6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské 

stanici nového majitele nebo držitele feny, a pokud není stanoveno jinak, převádí se na něj všechny 

povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. 

7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis 

na chovatelskou stanici zemřelého. 

8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým 

právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli, ev. všemi spolumajiteli. 

V. Krycí list (doporučení nebo potvrzení o krytí feny) 

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy (není-li klubem určeno 

jinak). 

2. Platnost krycích listů je neomezená (není-li klubem určeno jinak). 

3. Krycí listy musí obsahovat následující údaje: 



 

 

a) jméno psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu, 

b) jméno feny a číslo jejího zápisu, 

c) jméno a adresu majitele nebo držitele psa, 

d) jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny, 

e) podpisy obou majitelů (držitelů), 

f) místo a datum krytí. 

4. Řádné vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné 

k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu. 

5. Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí chovatelský klub 

sám. 

VI. Krytí 

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu. 

2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě. 

3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Fenu ke krytí doprovází její majitel nebo jím 

pověřená osoba. 

4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, pak veškeré náklady s tím spojené 

s dopravou zpět hradí majitel feny. 

5. Držitel psa je povinen se v té době o fenu řádně starat a ručí i za škody, které by v této době 

způsobila třetí osobě. 

6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit náhradní pes jen se souhlasem majitele (držitele) 

feny. 

7. Při neplánovitém krytí jiným psem než smluveným je držitel psa povinen toto majiteli (držiteli) feny 

ohlásit a nahradit všechny vzniklé škody. Držitel psa nesmí po takovémto krytí žádat od majitele feny 

žádné finanční vyrovnání. 

8. Pokud by došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, nechá tento 

na své náklady zjistit příčinu úhynu a podá o tom zprávu majiteli (držiteli) feny. 



 

 

9. Pokud smrt nastala z viny držitele psa, je tento povinen její ztrátu nahradit. Pokud toto zavinění 

nevzniklo, je majitel feny povinen uhradit držiteli psa veškeré náklady, které mu smrtí feny vznikly. 

10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy. 

11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodou písemně. Při úhradě krytí 

formou štěněte přísluší první volba chovateli. Další má být sepsáno v dohodě, která musí hlavně 

obsahovat tyto body: 

a) doba výběru štěněte majitelem psa, 

b) doba odběru štěněte majitelem psa, 

c) doba, po které právo na výběr štěněte zaniká, 

d) doba, po které právo na odběr štěněte zaniká, 

e) vyrovnání výloh s dopravou, 

f) zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata nebo jen jedno štěně, případně, 

že štěně zvolené majitelem psa do doby odběru uhyne. Nedodržení dohody je předmětem občansko-

právního řízení. 

12. Je povoleno užít umělou inseminaci. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá 

(zákon č. 87/1987 Sb.), a musí svým podpisem stvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého 

psa). Náklady na inseminaci hradí majitel feny. 

13. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno 

bezplatné krytí stejné feny stejným psem. 

14. Právo krytí zdarma zanikne úhynem psa nebo feny. 

15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz 

uhrazených za akt krytí. 

16. Určit podmínky zahraničního krytí je v kompetenci chovatelského klubu. Užitý pes musí být 

ve své zemi chovný. 

17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. 

 



 

 

VII. Vrh 

1. Fena a vrh má být umístěna u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této 

skutečnosti uvědomen příslušný chovatelský klub. 

2. Určit počet vrhů feny v kalendářním roce je v pravomoci chovatelského klubu. 

3. Chovatel je povinen ponechat takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici feny, reálným 

možnostem a konkrétním podmínkám chovatele. Doporučuje se použít kojnou fenu. 

4. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a držiteli 

psa, která obsahuje: 

základní identifikační údaje, 

datum krytí a vrhu, 

počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat, 

pohlaví, 

barvy štěňat, 

zda štěňata jsou ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i adresu držitele kojné 

feny a počet štěňat u ní umístěných. 

5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 

dnů po krytí. 

6. Maximální věk pro odběr štěňat od feny je 49 dnů. 

VIII. Chovatelská stanice 

1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU. 

2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet 

chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní. 

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze 

měnit. V platnost zůstávají chráněné v národním rejstříku k 31.8.1993. 

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze právně způsobilá fyzická osoba. 



 

 

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. 

6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný (dědickým převodem 

nebo smluvním odstoupením). 

7. Registrace chovatelské stanice zaniká: 

a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení, 

b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice. 

8. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně 

ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU. 

IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy 

1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je přihláška vrhu. 

2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu 

původu včetně dokladu o jeho chovnosti. 

3. Vrh musí být hlášen k zápisu najednou a celý. Není přípustné dodatečné hlášení jednotlivých 

štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu. 

4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně 

(vzestupně) za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici zvláštní abecední 

řadu. 

5. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat. 

6. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: 

zkratka plemenné knihy/identifikační značka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci dílčích 

plemenných knih rozhodnout, zda budou čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považují za důležité 

pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). 

7. Štěňata se zásadně zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště. 

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy 

1. Jedincům dovezeným s průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi uznanými FCI, přiděluje 

příslušná dílčí plemenná kniha číslo zápisu podle výše uvedeného schématu. V případě, 



 

 

že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno před 

číslem jejich zápisu uvádět i zkratku původní plemenné knihy (původní plemenná kniha/česká 

plemenná kniha/zkratka plemene/číslo zápisu). 

2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem. 

XI. Zápis jedinců do registru 

1. Registr je součástí plemenné knihy, do které se zapisují: 

a) importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách neuznaných FCI (z nečlenských zemí 

FCI či disidentských organizací), 

b) štěňata pocházejí z vrhu po rodičích, kteří nemají tři plné generace předků řádně zapsaných v 

plemenných knihách uznaných FCI, 

c) jedinci bez průkazu původu. 

2. Podmínkou pro zapsání do registru: 

viz bod a) - souhlas příslušného chovatelského klubu, který může stanovit případné další podmínky, 

viz bod c) - souhlas příslušného chovatelského klubu. Jedinec musí být posouzen na dvou výstavách 

dvěma různými rozhodčími a oceněn nejméně známkou "velmi dobrá". V dalším chovu by měl, 

dle doporučení FCI, mít jeden z rodičů úplný rodokmen. 

3. Průkaz původu jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem: "MKU-

registr". 

XII. Průkaz původu 

1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU. 

2. Průkaz původu musí obsahovat: 

rodokmen, nutné identifikační údaje o psu - feně, 

nejméně tři generace předků, 

přílohu, část určenou k zápisu výsledku z výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací. 

3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. 



 

 

4. Ztráta průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz je možno 

vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v časopise Pes nebo dalších 

kynologických časopisech vystavit duplikát. 

5. Zápisy do rodokmenu smí provádět pouze plemenná kniha. 

6. Zápisy do přílohy provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní 

kancelář, veterináři, poradci chovu). 

7. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu ručí svým podpisem ten, kdo zápis provedl. 

XIII. Vývoz 

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být plemennou knihou ČMKU označen 

vytlačeným znakem ČMKU a adresou nového majitele. 

2. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný ve smyslu 

předpisů FCI a poslání ČMKU. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu ČMKU se chovatel nebo majitel (držitel) 

chovného jedince vystavuje možnosti kárného stíhání. 

2. Chovatelský řád jednotlivých chovatelských klubů musí respektovat ustanovení tohoto 

chovatelského řádu a závazné právní předpisy. 

3. Prováděcí pokyny pro zápis do dílčích plemenných knih vydává ČMKU a příslušné plemenné knihy 

je musí akceptovat, aby byl zaručen jednotný postup. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEMOCI PSŮ 

Při stručné charakteristice některých důležitých nemocí psů je třeba nejprve objasnit základní 

pojem - nemoc. Nemoc je zevní výraz procesů nebo stavů, které se odchylují ve větší nebo menší 

míře od normální funkce nebo normálního stavu zdravého organizmu. Nemoci mohou být způsobeny 

zevními nebo vnitřními činiteli a mají charakter infekční nebo neinfekční. Některé nemoci zanechávají 

na orgánech změny různého charakteru, jiné probíhají tak že je lze diagnostikovat pouze z projevů 

zvířete, jež jeví poruchu určité funkce. 

INFEKČNÍ NEMOCI jsou nemoci, jejichž původci jsou živé mikroorganizmy (patogenní bakterie, 

houby, viry, rickettsie, chlamydie, protozoa), schopné pronikat do organizmu zvířat, vyvolat 

onemocnění a dále se přenášet na zdravé jedince. Přenos infekčních nemocí je realizován přímým 

nebo nepřímým (zprostředkovaným) vzájemným kontaktem nemocného zvířete se zdravým. Bránou 

vstupu původce onemocnění je kůže a viditelné sliznice očí, dýchací, trávicí a močopohlavní systém. 

Každé infekční onemocnění má svoji inkubační dobu. Inkubační doba je časový úsek, který uplyne 

od okamžiku vniknutí patogenního činitele do organizmu až do okamžiku, kdy se objeví první příznaky 

onemocnění. Inkubační doba je u různých onemocnění různě dlouhá. Způsoby zavlečení infekčního 

onemocnění do stavu služebních psů jsou různé. Může k němu dojít zejména při kontaktu služebních 

psů s nakaženými zvířaty, při přechodném ustájení v cizím a po zdravotní stránce neznámém 

prostředí, popř. ustájení nově přivedeného nakaženého psa v prostoru ustájení služebních psů, 

dále prostřednictvím infikovaných předmětů, krmiv, osob, hmyzu, případně dalšími způsoby. 

Při prvních příznacích infekčního onemocnění psa je nutné vždy co nejdříve vyhledat veterinárního 

lékaře, který psa odborně vyšetří a zahájí odpovídající léčbu. Infekční onemocnění ohrožuje nejen 

zdraví a život postiženého psa, ale i ostatní psy, se kterými přijde do kontaktu. 

Vzteklina (rabies, lyssa) 

Vzteklina je nakažlivé onemocnění zvířat a člověka s akutním průběhem, končící smrtí. 

Onemocnění postihuje především centrální nervový systém. 

Původce: 

Původcem vztekliny je virus, který je poměrně odolný vůči vlivům vnějšího prostředí, např. 

při teplotách až do -70 °C neztrácí schopnost vyvolat onemocnění po několik roků. Virus se v těle 

nemocného zvířete nachází zejména v mozku, míše, slinných žlázách a slinách. 



 

 

Způsob nakažení: 

Vzteklinou mohou onemocnět všechny druhy teplokrevných zvířat, extrémně vnímavé 

k onemocnění jsou lišky. V přírodě se vzteklina vyskytuje především u lišek, lesní zvěře a u vlků. 

Z domácích zvířat rozšiřují tuto nemoc zejména toulaví psi a kočky. Přenos vztekliny se děje 

porušenou kůží, především po kousnutí nemocným zvířetem, kdy je v jeho slinách přítomen původce 

onemocnění. Inkubační doba v případě výskytu vztekliny u psa trvá zpravidla 2 až 5 týdnů. Délka však 

závisí na množství viru, který se dostal do rány, a na místě pokousání (čím blíže krajinám hlavy, 

tím je průběh onemocnění rychlejší a nebezpečnější). 

Klinický obraz: 

Klinicky se u psů vzteklina projevuje ve dvou základních formách, ve formě zuřivé a ve formě 

tiché. V případě zuřivé formy rozeznáváme tři stadia. Začáteční stadium trvá 1 až 3 dny. Zvíře bývá 

posmutnělé až apatické, přestává poslouchat, schovává se na tmavá místa, nereaguje na povely, 

přestává rozeznávat známé lidi, předrážděně reaguje na vnější podněty, často vstává a znovu uléhá, 

chodí dokola, určí, vyje, vrhá se vpřed. Je možné pozorovat svrbění kousnutého místa, které si pes 

líže, mnohdy hryže. Typickým příznakem je požírání různých předmětů. Později se v důsledku obrny 

hltanu dostavuje těžkostí při polykání, zvíře nemůže pít a přijímat potravu a nastává vylučování slin. 

Tělesná teplota bývá zvýšená až na 40 - 41 °C. Druhé stadium, stadium zuřivosti, trvá 3 až 4 dny. 

Příznaky onemocnění jsou poněkud výraznější než ve stadiu počátečním. Pes má snahu utéct kouše 

do všeho živého i neživého, je útočný, zuřivě štěká, bez výstrahy napadá člověka i zvířata, 

má vytřeštěný pohled, často bývá zornice na jednom oku rozšířená, na druhém zúžená. Psi zavření 

v kotcích se bez příčiny vrhají na mříže a boudy, přičemž si zraňují dásně, jazyk, zuby a mohou 

si zlomit i sanicí. Ve třetím stadiu - paralytickém, se pes uklidní, ochrne na zadní končetiny, nemůže 

polykat, má vyplazený jazyk, v důsledku obrny hlasivek nemůže štěkat. Původně vysoká tělesná 

teplota klesá na normál a pes hyne. Třetí stadium trvá 4 až 5 dní. Při tiché formě jsou příznaky 

podobné jako v začátečním stadiu formy zuřivé, náhle však stav přechází do stadia paralytického bez 

známek zuřivosti a pes po 3 až 5 dnech hyne za příznaků celkového ochrnutí. Tato forma se u psů 

vyskytuje v 15 až 20 % případů. 

 

 



 

 

Prevence: 

Vzteklina je smrtelná a nelze ji zatím léčit. Je proto velmi důležité dodržovat řadu opatření 

týkajících se této choroby. Předně je nutné pravidelně provádět preventivní ochranné očkování proti 

vzteklině u psů starších 6 měsíců (možno očkovat již od 3 měsíců stáří) a opakovat ho každý rok. 

Při přemisťování služebních psů mimo hranice okresu je povinností každého majitele dodržovat 

nařízení příslušných veterinárních správ a splnit podmínky přesunu. V současné době platí povinnost 

předvedení psa k veterinární prohlídce v případě, že poranil člověka. První prohlídka má být 

provedena do 24 hodin po poranění, druhá za 5 dní. Je-li výsledek vyšetření negativní, vystaví 

veterinární lékař protokol o zdravotním stavu zvířete pro zdravotnické zařízení, které ošetřuje 

poraněného člověka. Vzhledem k závažnosti onemocnění je nutné přivést psa k prohlídce vždy, 

i při sebemenším poranění člověka. Přes zavedenou vakcinaci psů, koček a v posledních letech i lišek 

je vzteklina na území našeho státu stále aktuálním infekčním onemocněním. 

Parvoviróza 

Parvoviróza je jednou z nejnebezpečnějších chorob, která postihuje zejména štěňata 

v nejútlejším věku. Poprvé byl výskyt parvovirózy zaznamenán v roce 1977 ve Spojených státech 

amerických, ve státě Texas, jako hromadný výskyt průjmů a zvracení psů. 

Původce: 

Původce této závažné choroby je virus z čeledi Parvoviridae, tzv. Parvovirus canis. 

Způsob nakažení: 

K nakažení zdravého zvířete může dojít přímým kontaktem s nemocným zvířetem, 

ale i zprostředkovaně, kdy se jako faktor přenosu mohou uplatnit mechanicky lidé, hmyz, různé 

předměty apod. Parvoviróza postihuje především štěňata ve věku 6 až 12 týdnů. To je způsobeno tím, 

že v tomto období života psa vymizí z jeho organizmu mateřské protilátky (protilátky získané 

z mateřského mléka) a štěně ztrácí ochranu nejen proti parvoviróze, ale i proti dalším infekčním 

onemocněním. Inkubační doba trvá zpravidla 7 až 14 dní. 

Klinický obraz: 

Klinicky se tato infekční choroba vyskytuje ve dvou základních formách. První forma 

tzv. parvovirusový zánět střev, se projevuje úporným zvracením a těžkými vodnatými, odporně 



 

 

zapáchajícími průjmy s příměsí krve. Tělesná teplota ve většině případů vystupuje na 40 až 40,5 °C. 

Psi jsou apatičtí, nepřijímají potravu. Opakované zvracení a průjmy způsobují velké ztráty tělesných 

tekutin a psi většinou po 2 až 5 dnech hynou, za příznaků těžké dehydratace. Druhá forma, 

tzv. parvovirusový zánět srdečního svalu, je méně častá než forma první. Štěňata při ní hynou náhle, 

zpravidla bez klinických příznaků onemocnění. Někdy se objeví dušnost, popř. zvracení. Ve většině 

případů není léčba parvovirózy úspěšná. Velkou měrou se na této skutečnosti podílí fakt, 

že se veterinární lékař ve své praxi setkává s nemocným zvířetem často až v pokročilé fázi 

onemocnění. Proto je nutné, aby byl nemocný pes přiveden k ošetření již při objevení se prvních 

příznaků onemocnění (nezájem o okolí, zvýšená tělesná teplota, nechutenství, celková slabost, 

malátnost, otupělost apod.). 

Prevence: 

Jediným poměrně spolehlivým ochranným opatřením je včasné provedení vakcinace zdravých 

štěňat. Většina domácích i zahraničních výrobců vakcín doporučuje provést očkování 

proti parvoviróze již v 6 až 8 týdnu života štěněte. Dalším důležitým opatřením zabraňujícím rozšíření 

nákazy do populace psů při hromadném výskytu nemoci omezení pohybu psa, tzn. vyhnout 

se hromadným kynologickým akcím (výstavy, bonitace, svody, soutěže apod.). 

Psinka 

Jde o akutní nakažlivé onemocnění, které bylo zavlečeno do Evropy z Ameriky v 18. století. 

Na našem území byla psinka zaznamenána po první světové válce jako velmi nakažlivé onemocnění 

s vysokou úmrtností zejména u psů. 

Původce: 

Původce psinky je virus z čeledi Paramyxoviridae, poměrně odolný ve vnějším prostředí. 

Způsob nakažení: 

Z nemocného zvířete se virus vylučuje do vnějšího prostředí všemi výměšky. Přenos infekce 

je realizován přímým kontaktem mezi psy, ale i zprostředkovaně (krmivem nebo nápojem, 

potřísněným výměšky nemocného psa, po olíznutí infikovaných předmětů apod.). Popsán byl přenos 

vzduchem v případě ustájení nemocných a zdravých psů v jednom prostoru. Nejčastěji psinkou 

onemocní psi do jednoho roku stáří. Onemocnět mohou však i psi starší. Psinka často probíhá 



 

 

v tzv. "vlnách", zpravidla z jara a na podzim. Podstatný vliv na vznik a průběh onemocnění má u psa 

i jeho celkový zdravotní stav (nachlazení, trávicí poruchy apod.) a to, jak je zvíře vyživováno 

(podvýživa, nedostatek minerálních látek a vitamínů). Inkubační doba u psinky je 3 až 7 dní. 

V některých případech probíhá onemocnění velmi rychle. Jedná se o případy, kdy se virus po náhlém 

vzestupu teploty pomnoží, vyplaví do krve a pes uhyne, zpravidla do 3 dnů. 

Klinický obraz: 

Podle toho, které orgány jsou původcem nejvíce postižené, rozeznáváme čtyři základní formy 

psinky: plicní, střevní, nervovou a kožní. Průběh onemocnění je rozmanitý. Každá forma se může 

vyskytovat samostatně (nervová forma se vyskytuje samostatně vzácně), popř. může jedna forma 

přecházet v druhou. Zpravidla však u všech druhů začíná psinka zvýšenou tělesnou teplotou, 

nechutenstvím, malátností, pes se chová samotářsky, chvěje se, je nevrlý, snadno unavitelný, srst 

bývá zježená. U plicní formy se brzy objevují příznaky zánětu dýchacích cest (výtok z nosu, pes si tře 

nos o přední tlapky), výměšek z nosu je řídký, později hlenovitý až hnisavý s příměsí krve. Později 

se dostaví kašel, občas až záchvatovitý, poukazující na zánět hrtanu a průdušek. Tento stav může 

přejít až v zánět plic. Současně s příznaky postižení horních cest dýchacích se objevují i záněty učních 

spojivek, vzácně i rohovky. Oko je citlivé na světlo (tzv. světloplachost). Při střevní formě vystupují 

do popředí příznaky zánětu hltanu, mandlí, žaludku a střev. Pes zvrací (zvratky jsou hlenovité, žlutě 

zbarvené), trus je řídký, členovitý, často s příměsí krve. Nervová forma většinou nastupuje v průběhu 

formy plicní nebo střevní a projevuje se místními záškuby (v obličejové části, na čenichu, na pyscích, 

tvářích, žvýkacích svalech, na svalech krku a končetin), které se objevují rytmicky bud' trvale, 

nebo s určitým časovým odstupem. V některých případech se objevují i celkové nervové příznaky 

připomínající epileptické (padoucnicové) záchvaty. Záchvaty často končí obrnami, zejména zadních 

končetin. V současné době se méně často objevuje forma kožní. Projevuje se zrohovatěním 

a popraskáním vrchní vrstvy pokožky na polštářcích tlap. Léčba psinkového onemocnění je velmi 

problematická a zpravidla neúspěšná (odborná literatura uvádí až 60 % neúspěšně léčených případů). 

Prevence: 

Základním ochranným opatřením proti nakažení psa tímto onemocněním je včasná vakcinace. 

Podobně jako v případě parvovirózy i u psinky většina výrobců vakcín doporučuje zahájit očkovací 



 

 

program v 6. až 8. týdnu věku psa. V případě výskytu psinky v populaci psů je vhodné omezit 

vzájemný kontakt psů v rámci hromadných kynologických akcí apod. 

Infekční zánět jater 

Infekční zánět jater psů, tzv. Rubarthova choroba (pojmenovaná podle švédského vědce 

Rubartha, který v roce 1947 prokázal virový původ tohoto onemocnění), je zánětlivé onemocnění 

jater psů s horečnatým průběhem. 

Původce: 

Původce onemocnění je virus, který je poměrně odolný, např. přežívá vysušení i teplotu -20°C. 

Způsob nakažení: 

Zdravý pes se může nakazit virem cestou dutiny ústní a trávicím ústrojím, přenos však mohou 

zprostředkovat i krev sající vnější paraziti (např. blechy). Inkubační doba této choroby je 2 až 14 dní. 

Klinický obraz: 

Nejprve je možné pozorovat nechutenství a skleslost až apatii doprovázenou vysokými 

teplotami (40 - 41 °C). Průvodním příznakem bývá často výtok z očí a zánět mandlí. U některých psů 

se objevuje zvracení a průjem. Asi u 20 nakažených psů je možno zjistit zánět oční rohovky, tzv. "bílé 

oko". Toto postižení zpravidla trvá až několik týdnů a pak samovolně mizí. Nákaza může mít u psů 

průběh prudký, pozvolný, nebo probíhá skrytě (latentní průběh). Při skrytém průběhu nejsou výše 

uvedené příznaky zřetelné, při prudkém onemocnění pes náhle hyne, při výskytu pozvolné formy 

se pes obvykle do 14 dnů uzdraví. 

Prevence: 

Preventivní opatření spočívá ve včasném a pravidelném provádění vakcinace vhodnou 

očkovací látkou. V současné době se toto onemocnění vyskytuje v populaci psů díky prováděnému 

očkování poměrně zřídka. 

Infekční kašel (laryngotracheitis) 

Infekční kašel je nakažlivé onemocnění, které postihuje dýchací aparát. 

 

 



 

 

Původce: 

Původce onemocnění je virus. Poprvé byl izolován z nemocných psů v roce 1962 v Kanadě. 

Později byl také prokázán v USA, Velké Británii, Německu a Holandsku. Tento virus je velmi blízký viru 

infekčního zánětu jater psů. 

Způsob nakažení: 

K nakažení psa dochází cestou dýchacího ústrojí. K onemocnění jsou vnímaví především mladí 

psi, kteří nejsou proti němu očkováni, může se však objevit i v populaci starších psů. Šíření nastává 

kapénkovou infekcí při kašli nemocných zvířat. 

Inkubační doba onemocnění je 2 až 12 dní. 

Klinický obraz: 

Charakteristickým příznakem nemoci je krátký a suchý kašel, dochází k zánětu hrtanu, 

průdušnice a průdušek. Hrtan je na pohmat bolestivý. Někteří psi zvracejí. Stav je provázen 

zrychleným dechem, výtokem z nosu a zvýšenou teplotou. Onemocnění nemívá smrtelný průběh. 

Prevence: 

Preventivním opatřením je pravidelné provádění ochranného očkování. 

Chřipka psů (paraintluenza) 

Chřipka psů je nakažlivé onemocnění zejména dýchacího aparátu v případě atypické formy 

mozku. 

Původce: 

Původce onemocnění je virus. Poprvé byl izolován v roce 1967, je málo odolný a citlivý 

na vyšší teploty. Ničí ho běžné desinfekční prostředky. 

Způsob nakažení: 

K nakažení psa dochází kapénkovou infekcí, virus se vylučuje i močí. Inkubační doba tohoto 

onemocnění je 4 až 9 dní. 

 

 



 

 

Klinický obraz: 

Nemoc probíhá ve formě mírné, těžké a atypické. V případě mírné formy pozorujeme suchý 

kašel, slabý výtok z dutiny nosní a z očí. Těžká forma se projevuje úporným dávivým kašlem 

přecházejícím ve zvracení, výtokem z očí a z nosu, který je z počátku vodnatý, později hlenovitý 

až hlenohnisavý. Charakteristická, zvláště u mladých psů, je ztráta hmotnosti. V případě lehké i těžké 

formy jsou výše uvedené příznaky provázeny nechutenstvím, malátností a ospalostí psa, tělesná 

teplota bývá zvýšená pouze v počátku onemocnění. U neléčených případů se může vyskytnout řada 

komplikací v důsledku souběžného uplatňování dalších mikroorganizmů, od zánětu mandlí 

až po zánět plic. Průběh atypické formy onemocnění byl zaznamenán v roce 1980 v USA. Tato forma 

se projevuje nekoordinovaností pohybů a ochrnutím zadní části těla. 

Prevence: 

Preventivním opatřením je pravidelné provádění ochranného očkování. 

Leptospiróza u psů 

Leptospiróza u psů je infekční onemocnění vyvolané bakteriemi rodu Leptospira. U psů 

se vyskytuje především ve formě tzv. Weilovy choroby a Stuttgartské choroby psů. 

Původce: 

Původce Weilovy choroby je Leptospira icterohaemorrhagiae, původce Stuttgartské choroby 

psů je Leptospira canicola. 

Způsob nakažení: 

Psi se mohou nakazit zejména přímým kontaktem s nemocnými jedinci případně přímým 

nebo zprostředkovaným kontaktem s hlodavci, kteří většinou sami zjevně neonemocní, ale často po 

celý život vylučují Leptospiry močí. 

Klinický obraz: 

Weilova choroba se vyskytuje zejména u mladých psů. Onemocnění začíná horečkou, 

zvracením, nechutenstvím a apatií psa. Po týdnu se objevuje žloutenka, na sliznicích mohou být 

zjištěny drobné krváceniny. Většina psů hyne v průběhu 5 až 9 dnů. Stuttgartská choroba psů začíná 

příznaky vysoké horečky, objevují se krvavé průjmy, pes nadměrně přijímá tekutinu. Po přechodu 



 

 

onemocnění do chronického stadia, se objevuje nechutenství, zvracení, skleslost a ospalost psa, kůže 

ztrácí elasticitu, spojivky očí a sliznice dutiny ústní jsou zarudlé, později se sliznicích objevují vřídky. 

Při chronické formě bývá tělesná teplota v hodnotách fyziologického rozmezí. 

Prevence: 

V oblastech výskytu tohoto onemocnění se provádí ochranné očkování. Důležité je pravidelné 

odborné provádění deratizace v objektech, ve kterých jsou ustájeni služební psi. 

NEMOCI OČÍ 

Zánět spojivek, zánět víček a zánět třetího víčka 

Zánět spojivek, zánět víček a zánět třetího víčka patří u psů k velmi frekventovaným 

onemocněním. 

Příčiny: 

K nejčastějším příčinám patří mechanická poranění (poškrábání, píchnutí), chemické vlivy 

(aplikace nevhodných léčiv, agresivní roztoky či plyny), infekce, parazitární onemocnění (demodikóza) 

a alergie. 

Klinický obraz: 

Hlavními příznaky zánětu spojivek jsou zarudnutí, otok a mhouření víček, utírání hlavy 

o předměty, slzení a výtok z očního koutku, u zánětu víček při déletrvajícím postižení i vypadávání 

srsti a zvýšená teplota. 

Zánět třetího víčka je nejčastější formou zánětu spojivek a projevuje se vodnatým, 

hlenovitým, hlenovitohnisavým až hnisavým výtokem. Zánět způsobují zduřelé drobné mízní uzlíky 

na vnitřní straně třetího víčka, které mechanicky dráždí rohovku. 

Prognóza: 

Je příznivá. 

Vchlípení a vychlípení víček 

Onemocnění postihující nejčastěji lymfatická plemena s větším množstvím volné kůže. 

 



 

 

Příčiny: 

Jedná se o poruchu anatomického utváření víček, u některých plemen danou rasovou 

dispozicí. Okraje víček jsou oproti normálu buď vchlípené dovnitř (entropium) nebo vychlípené ven 

(ektropium). 

Klinický obraz: 

Slzotok, často hnisavý, dráždění oční koule, zarudnutí, otírání o překážky, při dlouhodobém 

silném dráždění i postižení rohovky. 

Prognóza: 

Po chirurgickém zákroku příznivá. 

NEMOCI UŠÍ 

Onemocnění zevního zvukovodu 

Nemoci uší jsou nejčastějším zdravotním problémem psů a onemocnění zevního zvukovodu 

je často hlavní důvod návštěvy veterinárního lékaře. 

Příčiny: 

Podle poznatků se příčiny a faktory vzniku onemocnění zevního zvukovod řadí mezi 

predispoziční, primární a udržovací. K predispozičním faktorům (ty nevyvolávají záněty zevního 

zvukovodu samy o sobě, ale výrazně zvyšuji dispozici k onemocnění) patří tvar ušního boltce 

a utváření zvukovodu, obstrukce zvukovodu, macerace zvukovodu (zvýšená vlhkost), traumata 

a imunodeficience. K primárním příčinám patří parazité, přecitlivělostní (hypersenzitivní kožní reakce, 

cizí tělesa, mazotok, autoimunitní onemocnění, juveuilní celin slita a plísňová onemocnění). 

K udržovacím příčinám náleží bakterie, kvasinky, progresivní patologické změny a zánět středního 

ucha. 

Klinický obraz: 

Třepání hlavou, škrábání se v okolí ušní báze, zarudnutí, zduření a bolestivost na tlak. Zvýšená 

tvorba ušního mazu různého charakteru. Při těžším postižení čvachtavý zvuk na ušní bázi 

(nahromadění hnisavého výtoku) a naklánění hlavy na postiženou stranu. 

 



 

 

Prognóza: 

Obecná prognóza je příznivá, záleží však na řadě faktorů. Největším problémem efektivní 

léčby je zábrana recidivám. 

PARAZITÉ 

Invaze cizopasníků, jak vnějších, tak vnitřních způsobují značné komplikace zdravotního stavu 

u všech věkových kategorií psů. U štěňat mohou způsobovat i přímé ztráty uhynutím, často 

významnou měrou zasahují skrytě do vývinu a růstu a disponují organizmus pro celou řadu 

onemocnění. 

Škrkavky 

Invaze škrkavek je častým parazitárním onemocněním psů, je nutné jí věnovat soustavnou 

pozornost. 

Původce: 

Invazi vyvolává škrkavka psí (Toxocara canis). Jedná se o parazita kruhového průřezu žlutavé 

až narůžovělé barvy, který nepotřebuje ke svému vývoji mezihostitele. Vyskytuje se prakticky 

na celém světě. Sameček dosahuje délky 8 až 12 cm a šířky 2 až 2,5 mm, samička je větší, dosahuje 

délky 16 až 18 cm a šířky 2,5 až 3 mm. Vajíčka jsou vylučována trusem, ve kterém se za 9 až 10 dní 

vyvíjí larvální stadium schopné invaze. 

Způsob nakažení: 

K invazi do organizmu psa může dojít třemi způsoby. Jednak pozření vajíček škrkavky 

potravou, dále pozřením tepelně neupraveného masa nespecifického hostitele a průnikem larev 

do štěněte z těla matky v průběhu březosti. Během několika vývojových stadií se zárodky, larvy 

a dospělí jedinci škrkavek dostávají do orgánu dýchacího a trávicího ústrojí i do krevního oběhu. 

Klinický obraz: 

Příznaky onemocnění se zpravidla projeví pouze tehdy, když se v organizmu psa objeví větší 

množství škrkavek. Příznakem jsou chronické průjmy, občasné nechutenství, poruchy trávení, 

hubnutí, malátnost, zvracení, matná srst. U štěňat se může objevit až ochrnutí končetin, záchvaty 

křečí a psychického podráždění různého stupně, zpoždění růstu a apatie. Klubíčka škrkavek mohou 



 

 

způsobit ucpání střeva s břišními bolestmi. Při průchodu larev přes dýchací aparát se může u psů 

objevit ztížené dýchání, pokašlávání až dráždivý kašel, zvýšená teplota a ztráta rovnováhy. 

Opatření: 

Jediným možným opatřením je odborné odčervení postiženého psa vhodným odčervovacím 

přípravkem v dávce doporučené výrobcem. 

Prevence: 

Vhodným preventivním opatřením je pravidelné provádění laboratorního (koprologického) 

vyšetření trusu s následným cíleným odčervením psa. Stejně tak je vhodné provést laboratorní 

vyšetření trusu s případným odčervením u feny před krytím. Nutné je odčervit narozená štěňata 

v termínech, které doporučuje výrobce příslušného odčervovacího preparátu. 

Na našem trhu je v současné době celá řada odčervovacích preparátů našich i zahraničních výrobců. 

Tasemnice 

Původce: 

Tasemnice je plochý červ skládající se z článků. Dosahuje délky několika milimetrů až metrů. 

Častěji než štěňata a mladí psi jsou invazí tasemnic postižení dospělí psi. Tasemnice se nepřenáší 

přímo, ale prostřednictvím mezihostitele (prase, hovězí dobytek, člověk, blecha), v němž se vyvíjí 

larvální stadium tasemnice, tzv. boubel. Jakmile pes tuto boubel sežere, ve střevě psa se uvolní 

z boubele hlavička tasemnice, která se přichytí na střevní stěnu a začne růst. Na hlavičku navazují 

jednotlivé články. Poslední zralé články tasemnice se oddělují a odcházejí s výkaly ven. Ve výkalech 

jsou viditelné (tvar rozmáčknutého zrnka rýže), případně jsou zachycené v okolí konečníku. 

Způsob nakažení: 

K invazi dochází bud' požitím mezihostitele (např. blecha), nebo syrového masa, 

popř. vnitřností s boubelí. 

Klinický obraz: 

Charakteristickým příznakem je zejména přítomnost článků tasemnice v trusu psa, dále otírání 

konečníku o podložku, zvýšená chuť k přijímání potravy, hubnutí psa, zhoršení kvality srsti, zažívací 

potíže. 



 

 

Opatření: 

Opatřením je provedení odčervení vhodným odčervovacím preparátem v dávce doporučené 

výrobcem. 

Prevence: 

Preventivní opatření jsou stejná jako v případě invaze škrkavek, tzn. pravidelné provádění 

laboratorního vyšetření trusu a odčervování, dále průběžné sledování trusu a okolí konečníku psa. 

 

Tasemnice psí (Dipylidium caninum) - je nejčastější tasemnice v našich chovech a vyskytuje 

se nejn u psů, ale poměrně často i u koček. Jejím mezihostitelem je nejčastěji blecha, v úvahu mohou 

přicházet například i vši a všenky. 

Tasemnice hrášková (Taenia pisiformis) - je druhou u našich psů poměrně častou tasemnicí. 

V jejím případě působí jako mezihostitel králík. 

Tasemnice norčí a tasemnice liščí (Mesocestoides lineatus a Mesocestoides litterratus) – 

jsou dvě příbuzné tasemnice, které se v naší populaci psů vyskytují méně často. Jsou to tasemnice 

s poměrně složitým vývojem, ke kterému potřebují dva mezihostitele. Těmi prvními jsou zemní 

roztoči a druhými pak drobní hlodavci, obojživelníci, ptáci atd. 

Měchožil zhoubný (Echinococcus granulosus) - je životu nebezpečná tasemnice, 

která se v našich podmínkách takřka nevyskytuje. 

Blechy 

Blechy jsou u psů jedním z nejčastěji se vyskytujících parazitů. 

Původce: 

V našich podmínkách způsobuje zablešení psa blecha psí (Ctenocephalides canis) a blecha 

obecná (Pulex irritans). Jedná se o drobného hnědého cizopasníka velikostí 1,5 až 5 mm. Samičky 

jsou větší než samečci. Blechy se živí krví svého hostitele, nejčastěji se vyskytují na krku, hřbetu 

a u kořene ocasu. Samičky kladou vajíčka do srsti, ty pak odpadávají do prostředí, kde se do jednoho 

týdne líhnou larvy. Larvy se opakovaně svlékají, po třech týdnech se zakuklí a asi za 14 dní se vylíhne 

dospělá blecha, která žije asi 6 měsíců. 

 



 

 

Způsob nakažení: 

Blechy se vyznačují mimořádnými skokanskými schopnostmi, dokážou doskočit 

až na vzdálenost 1,5 metru. Tímto způsobem se blechy šíří při vzájemném kontaktu psů. 

Klinický obraz: 

Nejčastějším příznakem napadení psa blechami je svědivost kůže, pes se intenzívně drbe, 

na kůži můžeme objevit malé červené ranky, v srsti psa se nalézají drobná zrnka tmavého trusu, pes 

je neklidný, může hubnout. U některých psů může bleší kousnutí vyvolat rozsáhlé alergické změny, 

které psa svědí. Drbáním na kůži pak vznikají další změny, často rozsáhlé strupy. Opatření: Odblešení 

vhodným antiparazitárním přípravkem ve formě koupele, spreje apod. Současně je nutné provést 

důkladnou desinfekci prostředí, ve kterém pes pohybuje (bouda, kotec apod.). 

Prevence: 

Vhodným preventivním opatřením je použití antiparazitárního obojku, pudru nebo spreje. 

Demodikóza 

Jde o onemocnění kůže, které se projevuje charakteristickými kožními změnami 

a vypadáváním srsti. 

Původce: 

Původcem je trudník psí (Demodex canis). Jedná se o parazita doutníkového tvaru se čtyřmi 

páry končetin velikostí 0,2 až 0,3 mm. Při invazi pronikne do mazových a tukových žláz kůže, kde snáší 

po stovkách svá vajíčka, zde se i množí. Trudník psí proniká i do vnitřních orgánů a místních uzlin. 

Klinický obraz: 

Onemocnění zpravidla probíhá ve formě šupinaté nebo pupenečkovité. Při šupinaté formě 

jsou charakteristickým příznakem drobné, různě velké okrsky s prořídlou srstí na kůži hlavy (okolí očí, 

na čele, na pyscích, na nose), případně i dalších místech těla. Řídnutí srsti se může stupňovat, 

až se vytvoří lysá místa s šedavě zbarvenou až zarudlou kůží. V případě pupenečkovité formy 

je možné v místě vylysání pozorovat dobře hmatné uzlíky, které mnohdy hnisají, zduří a praskají. 

Pak je možné nalézt na postižených místech strupy zaschlé krve a hnisu. 

Opatření: 



 

 

Opatřením je včasná návštěva veterinárního lékaře, léčba je obtížná a mnohdy zdlouhavá. 

Prevence: 

Hlavní zásadou prevence demodikózy je udržovat psa v dobré kondici v oblasti výživy 

a hygieny. 

Vši a všenky 

Původce: 

Původce zavšivení psa je veš psí. Jedná se o 1,5 až 2 mm dlouhého parazita, který se živí krví 

(neskáčou jako blechy). Všenky jsou parazité podobné vším, neživí se však krví, ale povrchovými 

vrstvami lupů, odměšky mazových žláz a částmi chlupů. 

Způsob přenosu: 

Je realizován přímým kontaktem psů. 

Klinický obraz: 

Příznakem postižení je přítomnost vajíček nalepených na chlupech, svědivost a změny na kůži, 

které jsou způsobené drbáním psa. 

Opatření: 

Opatřením je koupel ve vhodném antiparazitárním přípravku, případně použití spreje. 

Prevence: 

Dostatečná hygiena a péče o srst, sledování a pravidelná kontrola srsti. 

Klíšťata 

Původce: 

V našich podmínkách žije několik druhů klíšťat (klíště obecné, klíště lužní, piják stepní). 

Nejčastěji se vyskytuje klíště obecné. Je velké 2 až 4 mm před nasátím, po nasátí až 10 mm. Výskyt 

klíšťat je nejhojnější v keřovitých porostech, v listnatých lesích, v travnatých porostech apod. Klíště 

obecné parazituje na třech typech hostitelů. Larvy cizopasí na drobných hlodavcích (hraboši, myši), 

po nasátí je opouštějí, nymfy se přichytí na větších savcích (králíci, veverky, ježci). Dospělá klíšťata 

pak parazitují na velkých hospodářských zvířatech, psech i člověku. Dospělá klíšťata žijí až 19 měsíců. 



 

 

Aktivita klíšťat začíná zpravidla v březnu a končí v listopadu. Po přichycení na hostitele sají klíšťata 

krev, do rány vylučují toxické látky a mohou přenášet různé nákazy (u psů např. boreliózu). 

Způsob nakažení: 

Z větví stromů a keřů a z travního porostu se vývojová stadia i dospělá klíšťata spouští 

a zachytávají se teplokrevného živočicha, který se o porost otře. 

Opatření: 

Opatřením je vyjmutí zachyceného klíštěte (pomocí pinzety nebo versatilky vytočíme směrem 

ven z kůže) a vydesinfikování rány (jodová tinktura, Septonex sprej apod.). Před vyjmutím klíštěte 

je dobré je zakápnout olejem, který ucpe dýchací otvory. Při vytáčení je nutné postupovat opatrně, 

může dojít k přetržení klíštěte, zbytek obvykle způsobí zhnisání rány. V tomto případě je nutné zbytek 

klíštěte vyndat chirurgicky. Po vyjmutí je nejlépe zničit klíště ohněm. 

Prevence: 

Vyhnout se prostředí, které je zamořeno klíšťaty. Preventivně je v současné době možné 

využít některých antiparazitárních sprejů (např. na bázi fipronilu). 

Tenkohlavec liščí 

(Trichuris vulpis) - parazituje v tlustém střevě hostitele. Svůj název získali tito nepříjemní 

cizopasníci podle tvaru těla. Jeho přední - hlavová část je tenká, zadní pak daleko silnější. Samička 

tenkohlavce vylučuje vajíčka, která vypadají pod mikroskopem jako malé citronky. S trusem psa 

odcházejí do zevního prostředí, kde dozrávají. Rychlost dozrávání vajíčka je, stejně jako u škrkavek, 

do značné míry závislá na teplotě a vlhkosti. Při teplotě okolo 20 °C, může být celý proces ukončen 

asi za deset dní, při méně vyhovující teplotě může zrání trvat i několik měsíců. Ze psem pozřeného 

vajíčka se ve střevě uvolní larvička, která se dále vyvíjí. Po několika dnech se již dospělý parazit 

zavrtává tenkou částí svého těla do sliznice tlustého střeva, kterou značně poškozuje. Výsledkem 

jsou střídavé průjmy, ve stolici se objevuje i krev. Nakaženi mohou být psi všech věkových kategorií, 

nejhůře ale probíhá onemocnění u malých štěňat. 

Kokcidie 

Další z hlediska onemocnění psů zajímavou skupinu cizopasných prvoků jsou kokcidie, 

mezi které patří například izospory a kryptosporidie. Na rozdíl od giardií parazitují přímo v buňkách 



 

 

hostitelova organizmu. Odborná literatura hovoří o intracelulárním cizopasení. Vývojová stádia 

kokcidií se vylučují trusem a do těla dalšího (nebo i stejného) hostitele se mohou dostat s potravou. 

Zákožka psí 

(Sarcoptes canis) je kulatý, asi 0,2 mm velký roztoč. Samičky, které jsou o něco větší 

než samečkové, kladou vajíčka do vyvrtaných chodbiček v kůži. Z vajíček se zhruba po týdnu až deseti 

dnech líhnou larvičky, které se časem mění v nymfy a ty pak v dospělé jedince. Celý cyklus trvá 

zhruba dva až tři týdny. Stejně jako klíšťatům i zákožkám vyhovují měkké části psího těla. 

Onemocnění většinou začíná ve slabinách, tedy v místě, kde neosrstěné bříško přechází v chlupatý 

bok. Pohyb zákožek na kůži i v kůži vyvolává u postiženého jedince velkou svědivost a to zvláště 

v okamžiku, kdy se zahřeje. Zákožka psí se přenáší přímým kontaktem nemocných jedinců, šířit 

nákazu ale mohou i chovatelské pomůcky, např. hřebeny, kartáče nebo přenosky. 

Strupovka ušní 

(Otodectes cynotis) - vyhledává jako hostitele kočku, výjimečná ale není ani u psů a ostatních 

masožravců. Žije v zevním zvukovodu na povrchu jeho výstelky. Její přítomnost vyvolává zvýšenou 

tvorbu ušního mazu. 

Trudník 

(Demodex canis) - je v dospělosti zhruba 0,4 mm velký parazit s protáhlým tělem, na jehož 

přední části jsou umístěny čtyři páry krátkých baculatých končetin. Jeho vývoj od vajíčka přes larvu 

a nymfu až po dospělého jedince trvá 4 - 5 týdnů. Žije v mazových žlázách a vlasových váčcích, 

na kterých vyvolává chorobné změny, jejichž výsledkem je odumření a vypadnutí chlupu. Vznik 

onemocnění je podmíněn nedostatečnou obranyschopností organizmu. Štěně se nakazí při pití, 

kdy je jeho čenich v úzkém kontaktu s mléčnou žlázou. Odpovídají tomu i místa, 

na kterých se u mladých pssů onemocnění projevuje. Jiný přenos než od matky na štěně je více 

než sporný. 

NEMOCI POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ 

Hnisavý zánět dělohy 

Jedná se o velmi vážné onemocnění zejména starších fen. 



 

 

Příčiny: 

Jako hlavní příčina vzniku se uvádí nadměrné cystózní bujení děložní sliznice vlivem samičího 

pohlavního hormonu. Dochází k němu například při opakovaných falešných březostech u fen 

a nepravidelností v hárání (prodloužené hárání). Hnisavý zánět může vzniknout i z katarálního zánětu 

dělohy při vniknutí infekce do dělohy. Častou příčinou vzniku hnisavého zánětu dělohy je i aplikace 

hormonálních preparátů sloužících k přerušení nežádoucího krytí. 

Klinický obraz: 

Červenohnědý až čokoládový výtok z pochvy s vločkami hnisu různé intenzity. Výtok může být 

i čistě hnisavý (např. žlutavé barvy), silně zapáchající. Při uzavřené formě zánětu se sekret hromadí 

v děloze a dochází k zvětšování objemu dutiny břišní. Objevuje se výrazná žíznivost, apatie 

a nechutenství. Při vstřebání děložního obsahu do krve dochází k celkové otravě organizmu sepsi. 

Na probíhající zánět dělohy může kromě klinických příznaků upozornit i souvislost s nedávno 

prodělaným háráním feny či umělé přerušení březosti. 

Prognóza: 

Záleží na průběhu onemocnění, může být příznivá až nejistá, v zanedbaných stavech 

nepříznivá. 

 


