
ČESKÉ REPUBLIKY 
1/2016 

 



Obsah 
 

Úvodní slovo ............................................................................................................................................ 3 

Informace členům klubu.......................................................................................................................... 5 

17. ročník memoriálu Dr. Rotreklové – klubová výstava s bonitací ........................................................ 7 

IV. ročník soutěže o Nejlepšího letce .................................................................................................... 13 

Zápis ze schůze Výboru Klubu pinčů ČR ................................................................................................ 16 

Přečetli jsme za vás – určení nejvhodnější doby krytí ........................................................................... 18 

Jak poznat vhodnou dobu ke krytí? ................................................................................................... 18 

Zkušenosti s určováním vhodné doby krytí u fen na základě koncentrace progesteronu v periferní 

krvi ..................................................................................................................................................... 21 

Přehled odchovů 2015 .......................................................................................................................... 25 

Opičí pinč ........................................................................................................................................... 25 

Německý pinč .................................................................................................................................... 25 

Trpasličí pinč ...................................................................................................................................... 28 

Bonitace 19.9.2015 Brno – Komárov ..................................................................................................... 32 

 

  



Úvodní slovo 
 
Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci a naši příznivci! 

 
Náš klub zahajuje další rok činnosti. Ohlédněme se trochu do historie, konkrétně do roku 1979, 
kdy byl založen původní Klub chovatelů hladkosrstých pinčů. Organizovaný chov pinčů v ČR tak 
již existuje neuvěřitelných 37 let!  Později klub změnil název na Československý klub 
hladkosrstých pinčů. To ještě existovaly dvě sekce Klubu – pražská, vedená paní Dvořákovou a 
moravská, vedená dr. Rotreklovou. V roce 1990 však došlo k rozdělení těchto dvou částí a od 
té doby existuje náš Klub pod pozdějším názvem Klub pinčů ČR. K rozdělení obou částí došlo 
především proto, že se členové nedokázali shodnout na sjednocení chovných podmínek našich 
psů. Dr. Rotreklová se zapsala do historie Klubu především důsledností v uplatňování kvality 
plemene. Na její počest nyní pořádáme každý rok jarní výstavy v Praze jako její Memoriál – 
letos to již bude 17.ročník (zemřela v roce 1995). Bližší informace k historii Klubu najdete na 
webových stránkách: www.klubpincu.eu. 
 
V letošním roce zajišťuje náš Klub celkem tři výstavy. Výše zmiňovaná jarní výstava se koná 
14.5.2016 v Praze v areálu ZKO Stromovka (na Císařském ostrově poblíž ZOO Praha). Bude 
spojena s bonitací a soutěží agility. Posuzovat bude zahraniční rozhodčí paní Mina Dragic, 
dlouholetá chovatelka pinčů a specialistka na naše plemena. Také bude vyhodnocen Klubový 
šampion za rok 2015. Součástí této výstavy bude krátká členská schůze, kde je nutné 
odsouhlasit změnu právní formy na spolek, kterou nám nařizuje zákon a s tím související nové 
Stanovy. Po odsouhlasení budou stanovy rozeslány všem členům a zveřejněny na webových 
stránkách. Dále zde bude přednesen návrh na změny hlavního a oblastních poradců.  
Na podzim se koná tradiční moravská výstava, a to 24. září 2016 v Brně – Komárově. Je také 
spojená s bonitací. V loňském roce zde byla také uskutečněna soutěž agility a byla přijata velmi 
pozitivně. Z organizačních důvodů se letos tato soutěž uskuteční jako součást jarní pražské 
výstavy. 
 
Navíc letos zajišťujeme i Speciální výstavu, a to v Kynologickém centru Česká Třebová. 
Poněkud netradičně budete mít možnost strávit zde celý víkend. V sobotu 18.6.2016 proběhne 
Speciální výstava. Po ní až do neděle jsou organizátory (především paní Haškovou) zajištovány 
další akce pro pejsky a samozřejmě i pro jejich majitele včetně dětí. Díky maximální vstřícnosti 
správců je možné v areálu cvičáku za mírný poplatek stanovat. V objektu klubovny je možno 
přespat ve společné místnosti na matracích (ve vlastním spacáku). Centrum zajišťuje i 
občerstvení. Přijet můžete samozřejmě již v pátek odpoledne. Akce je samozřejmě otevřená i 
nečlenům klubu či příznivcům našich plemen. Všechny informace budou uveřejněny včas na 
našich webových stránkách. Doufáme, že přijedete strávit příjemný víkend s dalšími příznivci 
pinčů a „ochutnat“ různé psí aktivity. 
 
Nakonec bych Vás ráda seznámila s několika novinkami. Jak jistě zaznamenáte dále v tomto 
zpravodaji, přidali jsme novou rubriku „Přečetli jsme za Vás“, ve které budeme přinášet různé 
zajímavé články a informace z chovatelského prostředí. Přivítáme vaše tipy do této rubriky, ale 
i vaše vlastní příspěvky z chovu pro obohacení našich zpravodajů a web stránek. Tentokrát si 
můžete přečíst o tom, jak určit vhodný čas ke krytí feny a detailnější informace o určování 
vhodné doby ke krytí na základě hladiny progesteronu v krvi. 

http://www.klubpincu.eu/


V neposlední řadě očekávejte v nejbližších týdnech změnu vzhledu našich webových stránek. 
Z technických důvodů jsme nuceni přenést je k jinému poskytovateli a ze stejného důvodu 
změnit i jejich vzhled. Chtěla bych tímto poděkovat administrátorkám stránek, paní Svobodové 
a Haškové za čas věnovaný této záležitosti, veškeré příspěvky musely totiž být ručně přepsány 
do nového prostředí. Zároveň bych chtěla apelovat na ty z vás, kteří umíte pracovat 
s designem webových stránek nebo máte někoho takového ve svém blízkém okolí, abyste 
pomohli vylepšit a zmodernizovat vzhled těchto nových stránek. Již teď máte možnost vidět 
nové stránky „nanečisto“. Pro více informací navštivte www.klubpincu.eu. Kromě vzhledu 
mění stránky částečně i svůj obsah – nově na nich naleznete přehledné informace o chovu 
v rámci našeho klubu (přehled chovných jedinců, očekávaných vrhů a narozených štěňátek). 

    
Výbor Klubu pinčů přeje všem členům a ostatním příznivcům krásný rok 2016, hodně pěkných 
zážitků s vašimi pejsky a nám všem přeji, abychom se i nadále setkávali v přátelském duchu na 
všech akcích, které výbor zajišťuje. 
 
Za výbor KP: Jana Drátovníková, jednatelka 
Brno, duben 2016 

 

  

http://www.klubpincu.eu/


Informace členům klubu 
 

Změny osobních údajů: 
 
Vážení členové klubu, 
 
Bohužel se stále často setkáváme s tím, že nehlásíte změny svých osobních údajů (změna adresy, 
telefonního čísla, e-mailu) či změny u vlastněných jedinců (prodej, vyřazení z chovu apod.). 
 
Kromě toho, že se k Vám nemusí dostat včas všechny důležité informace ohledně klubových akcí 
apod., významně se tím komplikuje práce poradcům chovu, kteří nemohou zájemcům o krytí či 
nákup štěněte poskytnout relevantní podklady.  
 
Znovu proto apelujeme na všechny členy klubu, aby veškeré výše uvedené změny hlásili co 
nejdříve jednatelce klubu pí. Drátovníkové a hlavnímu poradci chovu pro své plemeno nebo člence 
výboru pí. Svobodové, a to nejlépe písemně nebo e-mailem. 
 

 
Povinnost majitelů bonitovaných psů: 
 

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

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

ČMKÚ jako chovný, nelze jej použít pro krytí. 

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

prvním vrhu. 

 

Používání čtečky čipů při kontrolách vrhu: 

 
Náš klub má k dispozici dvě čtečky čipů, které lze využít při kontrolách vrhu. Jednu má u sebe paní 

Hajerová a druhou paní Svobodová. V případě zájmu o její použití, nechť se příslušný poradce 

chovu obrátí na jednu z těchto dvou představitelek klubu. 

 

Chov psů jako podnikatelská činnost: 

 
Připomínáme chovatelům pejsků, především těm, kteří mají chovatelskou stanici a prodávají 
štěňata, že tato činnost se posuzuje jako podnikání a měli byste mít Živnostenský list a následně 
podávat daňové přiznání příslušnému Finančnímu úřadu. Upozorňujeme na tuto skutečnost proto, 
že byla ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentována tato povinnost a FÚ mají právo a 
zřejmě budou toto kontrolovat.  
 
  



Placení členských příspěvků pro rok 2016: 
 
Pro placení členských příspěvků pro ten který rok byl stanoven termín do 31. května. Tento termín 

je i součástí Stanov Klubu, které obdrželi všichni členové Klubu, a novým členům je zasílán spolu s 

prvními materiály Klubu pinčů. V posledních letech je u mnoha členů nutné provádět urgence 

plateb. Nezapomínejte na to!  

V poslední době jsme zaznamenali platby příspěvků rodinným příslušníkem jiného jména než je 

člen Klubu a velmi těžko se dohledává, komu platbu připsat. Uvádějte proto prosím do poznámky 

pro příjemce jméno člena Klubu, za kterého je příspěvek placen. 

 

Využití webových stránek a facebooku k propagaci Vašich pejsků či odchovů: 

 
Připomínáme, že všichni členové klubu mají možnost nechat na webových stránkách či facebooku 

klubu zveřejnit jakýkoliv inzerát, který se týká jejich krycích psů, plánovaných vrhů či nabízených 

štěňat. Máte-li o tuto službu zájem, kontaktujte paní Haškovou nebo Svobodovou pro bližší 

informace. 

  



17. ročník memoriálu Dr. Rotreklové – klubová výstava s bonitací 
Již za měsíc se koná další ročník Memoriálu Dr. Rotreklové, tentokrát v nové lokalitě, v krásném 

prostředí pražské Stromovky. 

Máme tu čest přivítat zahraniční rozhodčí, paní Minu Dragic ze Srbska, která je specialistkou na pinče. 

Vedle těchto změn jsme přichystali i jednu „výstavní“, nově jsme totiž zařadili soutěž o Nejhezčí pár 

psů a Nejlepší chovatelskou skupinu. 

Věříme, že Vás krásná lokalita i zajímavá rozhodčí přiláká, abyste se přišli pochlubit svými čtyřnohými 

miláčky, potkat se s ostatními chovateli a strávit příjemný den. Propozice přikládáme, v elektronické 

formě, a to i v angličtině a němčině, je naleznete na webu. A pokud si chcete i trochu zasportovat, 

využijte možnost zúčastnit se odpoledních neoficiálních agility závodů. 

 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE KE KLUBOVÉ VÝSTAVĚ 
A BONITACI 

14.5.2016 Praha - Stromovka 
ZKO Stromovka, Císařský ostrov 

 
Uzávěrka 30.4.2016 (pátek), elektronické 

přihlášky do 4.5.2016 (středa) 

 

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

mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán, Klubový vítěz, BOB, BOS, Nejlepší pár 

psů, Nejlepší chovatelská skupina 

 

Klubová výstava je pořádána Klubem pinčů České republiky. Generálním sponzorem je 

společnost JK Animals s.r.o. Sponzorem je společnost JuWital s.r.o.  

http://www.jkanimals.cz


Program výstavy a bonitace: 

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

 09:00 – 13:00 hod.  zahájení výstavy, posuzování v kruzích, soutěže 

 13:00 – 13:15 hod.  vyhlášení Klubových šampionů za rok 2015 

 13:15 – 14:00 hod.  členská schůze 

 14:00 – 15:00 hod.  bonitace (ve stejném čase bude zahájena soutěž 

o Nejlepšího letce, detaily viz. propozice pro tuto akci) 

 

Posuzovatel bonitace a výstavy:  

 Mina Dragic (SRB) posoudí všechna plemena 

Bonitace: 

 Poplatek za bonitaci  člen klubu 200,- Kč 

nečlen 600,- Kč 

přihláška na místě konání za příplatek +150,- Kč 

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

 Na bonitaci předložte originál PP. 

 U německých pinčů předložit výsledek posouzení RTG kyčelních kloubů. 

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

 Nedílnou součástí bonitace je i focení zvířete v postoji, nezapomeňte zajít za 

fotografem, který bude k dispozici po celý den. 

Klubová výstava: 

 Poplatek za výstavu  třída štěňat 150,- Kč 

třída dorostu 200,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa člena klubu 420,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa člena klubu 390,- Kč 

ostatní třídy za prvního psa nečlena 600,- Kč 

ostatní třídy za dalšího psa nečlena 550,- Kč 

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

zaplatí 150,- Kč za každého psa 

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

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

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

poplatku, pro přihlášky do třídy vítězů také kopii šampionátu. 

 Na výstavě předložte originál PP. 



Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky na výstavu a bonitaci zašlete nejpozději do 30.4.2016 na adresu uvedenou na 

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

4.5.2016. 

 

Tituly:  

Nejhezčí pupák  může být udělen psu nebo feně ve třídě štěňat 

Nejhezčí dorostenec  může být udělen psu nebo feně ve třídě dorostu 

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

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

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

CAJC    může být udělen nejlepšímu psu i feně ve třídě mladých 

CAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

resCAC může být udělen ve všech třídách počínaje mezitřídou 

(s výjimkou třídy čestné) 

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

(mezitřída, otevřená, vítězů) 

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

majitel je členem Klubu pinčů ČR 

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

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

pinčů ČR 

BOB může být udělen nejlepšímu jedinci oceněnému titulem 

Nejlepší mladý, Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán 

BOS může být udělen nejlepšímu jedinci opačného pohlaví než je 

jedinec s titulem BOB 

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

  

http://www.dogoffice.cz/


Rozdělení do tříd: 

Třída štěňat stáří 3-6 měsíců 

Třída dorostu stáří 6-9 měsíců 

Třída mladých stáří 9-18 měsíců 

Mezitřída stáří 15-24 měsíců 

Třída otevřená stáří od 15 měsíců  

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

Šampiona, Interšampiona 

Třída čestná stáří od 15 měsíců 

Třída veteránů stáří od 8 let výše 

 

Soutěže: 

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

plemene a stejného majitele, kteří byli posouzeni na výstavě 

Nejlepší chovatelská do soutěže mohou být přihlášeny skupiny nejméně tří jedinců 

skupina stejného plemene a stejného chovatele, kteří mají alespoň dva 

rozdílné otce nebo matky a byli posouzeni na výstavě 

 

Veterinární podmínky: 

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

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

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

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

nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 

Všeobecná ustanovení: 

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

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

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

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

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

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

veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. 

  



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

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

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

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

účelem identifikace dle předpisu FCI. 

Protesty:  

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

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

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

jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

Platby za bonitaci a výstavu: 

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

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

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

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

Místo konání bonitace a výstavy: 

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

Císařském ostrově, u lávky přes Vltavu směr ZOO, naproti jezdeckému areálu. 

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

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

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

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

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

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

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

parkoviště Vám určí místo k zaparkování. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

k zaparkování. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pravé straně, naproti jízdárně. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se vydejte pěšky Stromovkou směr ZOO Praha (kolem smyčky tramvají a Planetária). 
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IV. ročník soutěže o Nejlepšího letce 

 

KLUB PINČŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
 

PROPOZICE IV.  ROČNÍKU 
NEOFICIÁLNÍHO ZÁVODU AGILITY  

„O NEJLEPŠÍHO LETCE“ 
14.5.2016 Praha – Císařský ostrov 

ZKO Stromovka 
 

Uzávěrka 30.4.2016 (pátek), elektronické 
přihlášky do 4.5.2016 (středa), do naplnění 

maximální kapacity 30 týmů 
 
 

 

IV. ročník neoficiálního závodu agility „O nejlepšího letce“ je pořádán Klubem pinčů České 

republiky. Generálním sponzorem je společnost JK Animals s.r.o. Závody jsou otevřeny všem 

plemenům i křížencům. Maximální kapacita je 30 týmů.  

 

Program závodu: 

 13:30 – 14:00 hod.  přejímka psů na závod „o nejlepšího letce“ 

 14:00 – 17:00 hod.  zahájení závodu, závod 

 17:00 – 17:30 hod.  vyhodnocení závodu 

 

Rozhodčí závodu:   

 Barbora Doudová 

  

http://www.jkanimals.cz


Závod: 

 Startovací poplatek  člen klubu 180,- Kč 

nečlen 220,- Kč 

přihláška na místě konání za příplatek +100,- Kč (jen do 

naplnění kapacity, tj. 30 týmů) 

Kategorie: 

Štěňata od 6 do 12 měsíců 

 Pouze tunely, obíhání kuželů a skokové překážky položené na zemi 

 Povoleny doteky, hračka a pamlsky v uzavřeném obalu 

 Psa na startu může přidržet pomocník 

 Diskvalifikace je možná pouze za hrubé zacházení se psem 

 2 běhy 
 

Začátečníci od 12 měsíců 

 Pro týmy, které ještě nestartovaly na oficiálních závodech 

 Parkur složený ze skoček, tunelů a dálky, snížená skoková výška, kat. S, M, L, 

o 10-15 cm 

 Povoleny doteky, hračka a pamlsky v uzavřeném obalu 

 Psa na startu může přidržet pomocník 

 Diskvalifikace pouze za vyvenčení na parkuru či hrubé zacházení se psem 

 2 běhy jumping 

 

Matadoři  

 Pro všechny, kteří již mají zkušenosti na oficiálních závodech nebo se na ně chystají a 

chtějí si tuto kategorii vyzkoušet 

 Posuzování podle pravidel platných na oficiálních závodech 

 Všechny překážky kromě houpačky a stolu 

 2 běhy agility a jumping 

 Na žádost je možné po diskvalifikaci parkur dokončit 

 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky k závodu můžete zaslat buď poštou na adresu: Klára Hašková, Levá 241/6, 277 32  

Čečelice nebo e-mailem na haskovaklara@seznam.cz. Papírové přihlášky budou přijímány 

pouze do 30.4.2016 (datum odeslání) nebo naplnění kapacity. Přihlášky zaslané e-mailem 

budou akceptovány až do 4.5.2016 (doručení e-mailu) nebo naplnění kapacity 30 týmů. 

Aktuální stav přihlášených můžete sledovat na webové stránce www.klubpincu.eu 

(aktualizace stavu minimálně 1xdenně). V případě naplnění kapacit rozhoduje o přihlášení 

datum doručení přihlášky. 

mailto:haskovaklara@seznam.cz
http://www.klubpincu.eu/


Závod se koná za jakéhokoliv počasí. V případě malého zájmu mohou být některé kategorie 

zrušeny nebo sloučeny. Startovné je v případě neúčasti na závodu nevratné. 

 

Platba:  

Platby posílejte předem na č.ú. 266911362/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno 

a jméno psa/psů.  

Platba v den konání závodu na místě je možná za příplatek 100 Kč. 

 

Podmínky účasti: 

 Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním 

 Každý účastník je povinen udržovat čistotu v areálu 

 Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za ztrátu, 

zranění či úhyn psa 

 Háravé feny musí být předem nahlášeny a startovat z podložky jako poslední, 

v průběhu konání výstavy a bonitace se nesmí pohybovat v areálu. 

 

Protesty:  

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. 

 

Místo konání: 

Kynologický areál ZKO Stromovka – detailní popis viz. propozice k 17. ročníku Memoriálu Dr. 

Rotreklové. 

  



Zápis ze schůze Výboru Klubu pinčů ČR 
 

Datum a místo konání: 13. února 2016 v Praze 
Přítomni: Andrsová, Hajerová, Hašková, Rejnková, Svobodová, Smahová, Drátovníková 
Omluveni: Betlachová, Vimrová, Merhoutová 
 
1. Klubové výstavy v roce 2016: 

Praha 18.5.2016:  
- Místo konání KC Stromovka 
- Součástí KV bude bonitace a vyhlášení Klubového šampiona za rok 2015 
- Uskuteční se soutěž v agility 
- Byly upřesněny podmínky konání a zabezpečení akce (i přítomnost TV Barrandov a 

fotografování, příp. i natočení krátkého filmu) 
- Součástí výstavy bude členská schůze se zaměřením na projednání změny ve výboru a 

návrh Stanov spolku Klubu pinčů ČR 
- Posuzovatel KV: pí. Mina Dragic   

Brno 24.9.2016: 
- Místo konání KC Komárov  
- Součástí KV bude bonitace  
- Podmínky konání a zabezpečení budou ještě upřesněny 
- Dopřesní se sponzor (Husse: zajistí Drátovníková) 
- Posuzovatel: pí. Glänznerová 

Speciální výstava 18.6.2016: 
- Místo konání bude upřesněno, předpokládá se KC Česká Třebová. Zajišťuje 

Drátovníková (podmínky a zabezpečení) a Hašková (rozšířená náplň výstavy – uvažuje 
se o dvoudenním konání se sportovním zaměřením) 

- Posuzovatel: pí. Fairaizlová 
2. Zpravodaj 1/16: 

- Připomenutí členům rozesílání elektronicky 
- Rozesílání tištěné formy pouze na vyžádání (dle seznamu a jako při distribuci 3/15) 
- Hovořeno o příspěvcích pro oživení výtisku 
- Náplň bude dopřesněna s členy výboru 
- Bude obsahovat propozice KV Praha 

3. Webové stránky: 
Jsou v rekonstrukci a jejich doplnění bude zajištěno v co nejkratší době.  

4. Přeregistrace Klubu pinčů  
- Budoucí název bude: Klub pinčů ČR, z.s. (zapsaný spolek) 
- Budou vypracovány nové Stanovy spolku. 
- Projednání bude zajištěno na členské schůzi v rámci KV v Praze 18.5.2016.  
- Zajistí : Drátovníková a Andrsová včetně následného postoupení na ČMKU 

5. Změna korespondenční adresy pro ČMKU: 
Bylo odsouhlaseno, že materiály z ČMKU budou postupovány na jednatele Drátovníkovou Janu 
(zajistí informaci ČMKU) a Smahovou Jarmilu. 
Zajistí : Drátovníková 

6. Propagační předměty:   
V současné době jsou uloženy u Svobodové a budou využity jednak k odměňování v rámci 
výstav a dále k případnému odkoupení členům Klubu. 

  



7. Činnost hlavních a oblastních poradců : 
Bylo projednáno ustanovení nového hlavního poradce: do budoucna by se jím pro trpasličí 
pinče stala Svobodová Štěpánka. Dosavadní hlavní poradce Ivana Hajerová jí  bude postupně 
seznamovat s touto činností. Pro opičí pinče by nadále zastávala funkci Hajerová. Prozatím byla 
pí. Svobodová odsouhlasena jako oblastní poradce. 
Dále oznámila oblastní poradkyně pí. Betlachová, že ze zdravotních důvodů nemůže již tuto 
funkci vykonávat. Byl odsouhlasen nový poradce: Klára Hašková. Bude jí také předáno klubové 
razítko.  
Současně bude vypracován seznam vad, na které se musí oblastní poradci zaměřit při 
kontrolách vrhu. Zajistí: Drátovníková a dá k posouzení hlavním poradcům pro eventuální 
doplnění. 
Oblastní poradci musí spolupracovat s hlavními poradci a o své činnosti podávají informace. 
Jejich činnost (krátká zpráva) by měla být součástí informačních materiálů členům Klubu.  

8. Nové tiskopisy: 
- Přihláška k zápisu štěňat : stávající je dvoustranný, nevyhovuje potřebě Klubu. Bude 

znovu upraven v původní verzi jako jednostranný. 
- Bonitační karta pro opičí pinče: je nutné zredukovat některé vady a tím upravit i celou 

tabulku. 
Zodpovídá: Drátovníková se Svobodovou a Hajerovou.  

9. Zajišťování akcí pro členy KP: 
- Součástí Klubové výstavy v Praze v květnu 2016 bude soutěž agility. 
- V rámci speciální výstavy v červnu 2016 se uvažuje s dvoudenním konáním a 

připravením sportovních činností se psy. 
Zodpovídá: Hašková 

10. Různé: 
- V revizní komisi přestala pracovat Petra Smolková. Zůstává složena prozatím ze 2 

členů, není zatím žádný podnět pro její aktivitu. 
- Karty CAC, R-CAC… : Klub si musí zajistit vlastní výrobu. Projednáno, je možnost 

zkopírování vzorů z UNIE na kvalitním podkladu. Zajišťuje Svobodová a Drátovníková. 
- Čtečky čipů: Klub má nyní 2 čtečky, jedna je u Ivany Hajerové a druhá u Štěpánky 

Svobodové. V případě potřeby je nutné se obrátit na tyto členy výboru. 
- Seznam členů: opravený a doplněný bude předán členům výboru a chovatelskému 

kolegiu. V diskuzi však bylo konstatováno, že některá spojení na členy nejsou 
v pořádku (telefony, mejly), znovu bude ve Zpravodaji zdůrazněno řádné oznamování 
změn členy! 

Zajistí: Drátovníková a Svobodová 
 
 
 

 
  



Přečetli jsme za vás – určení nejvhodnější doby krytí 
Plánujete poprvé krýt svoji fenu a nevíte kdy? Chystáte se na krytí do zahraničí a bojíte se 
zbytečně vynaložených nákladů? Zjistěte, jak co nejlépe určit vhodný čas ke krytí na základě 
doporučení uvedených níže. 
 

Jak poznat vhodnou dobu ke krytí? 

R. KVAPIL, R. KVAPILOVÁ (Průvodce psí reprodukcí, Praha, J. Špičák – TOK, 2007: 78. 1. 
vydání) 
 
a) Zevní projevy a  chování feny   

Obecně je uznáván 9. až 13. den hárání jako optimální doba ke krytí. Přitom se vychází 
z průměrných hodnot délky hárání 10 až 21 dní a z poznatku, že k ovulaci dochází v první 
třetině říje. Avšak vzhledem k vysoké fyziologické variabilitě délky jednotlivých fází pohlavního 
cyklu fen platí uvedené doporučení pouze pro 2/3 populace fen. Okolo 32% fen má toto 
optimum před devátým dnem nebo po třináctém dni říje. 
 
1. Chování feny 

Mnoho chovatelů ke stanovení nejvhodnější doby ke krytí používá vyhodnocení chování 
feny. Již během proestru fena silně přitahuje psa a dovádí s ním, avšak bližší kontakt obvykle 
odmítá a nenechá se nakrýt. Teprve v době kolem ovulace se fena psovi nastavuje, sama ho 
vyhledává a v jeho blízkosti nebo při dráždění přezky a hrázky dává ocas na stranu. Vezmeme-
li v úvahu fakt, že ovulace se nejčastěji objevuje 2. až 3. den estru, což je v průměru 10 až 14 
dní od začátku krvavého výtoku, vychází nám, že optimální plodnosti dosahuje fena 3 až 5 dní 
po projevení prvního zájmu o psa nebo 2 až 3 dny poté, co prvně dovolila psovi vzeskok. 
Svolnost feny k vzeskoku psa je jednou z nejspolehlivějších chovatelských metod určení 
nejvhodnější doby krytí. Má však svá omezení. Některé feny (zvláště bojácné, nervózní 
a poprvé kryté) mohou odmítat psa v průběhu celého hárání, naopak u menšího procenta fen 
se objevuje prodloužené období svolnosti, leckdy delší než 10 dní.  

2. Výtok z pohlavních cest 

Během proestru, který trvá v průměru 9 dní, se objevuje intenzivní krvavý výtok. Ten na 
přelomu proestru a estru získává vzhled světle růžové barvy (vzhled masové vody). U většiny 
fen je optimální čas plodnosti 10. až 14. den po objevení se prvních známek krvavého výtoku 
nebo 2 až 3 dny poté, co se objevuje světlý výtok. Malé procento hárání může však probíhat 
bez výtoku nebo s minimálním výtokem, naproti tomu u některých fen krvavý výtok přetrvává 
během celého hárání beze změn. Proto i tato metoda se musí brát s rezervou. 
 
  



Tabulka: Vhodnost posouzení jednotlivých chovatelských parametrů pro stanovení plodného 
období u fen 

Parametr    Plodné období    

Chování feny:      

- první projevy zájmu o psa    o 3 - 5 dní později    

- první projevy svolnosti ke krytí    o 2 - 3 dny později    

- dávání ocasu na stranu žádný vztah 

- stupeň dávání ocasu na stranu    žádný vztah 

Klinické nálezy:   

- objevení se krvavého výtoku    o 10 - 14 dní později    

- objevení se světlého (slámového) výtoku    o 2 - 3 dny později 

- stupeň zduření přezky žádný vztah 

- barva sliznice poševní žádný vztah 

 
b) Laboratorní vyšetření   

1. Poševní cytologie   

Nejběžnější metodou využívanou při stanovení plodného období fen je poševní cytologie. Její 
spolehlivost může u fen dosáhnout i více než 70%. Poševní cytologie zpřesňuje posouzení 
úrovně hormonální aktivity vaječníků a reakce pohlavních orgánů na tyto hormony. 
Princip poševní cytologie spočívá v reakci sliznice pochvy na hormony - estrogeny, které jsou 
v maximální míře vylučovány právě během proestru. V této době dochází ke zmnožení 
buněčných vrstev poševní sliznice a ke změně charakteru poševních buněk. Buňky postupně 



mění svůj tvar a zbarvení. Dalšími ukazateli, které v poševním stěru hodnotíme, jsou 
přítomnost či nepřítomnost buněčných jader, červených a bílých krvinek, bakterií a hlenu. 
Vlastní provedení testu je jednoduché. Nejprve se získá otisk buněk poševní sliznice pomocí 
vatového tampónu. Tento otisk se přenese na mikroskopické sklíčko. Po zaschnutí (fixaci) se 
preparát obarví laboratorními barvami. Z takto zhotoveného preparátu se potom zjišťují 
charakteristické změny odpovídající danému stádiu pohlavního cyklu feny.  

Mezi nesporné výhody této metody patří snadné provedení, šetrnost k vyšetřované feně 
a možnost několikerého opakování.  

Nevýhodou této vyšetřovací metody je individuální reakce buněk poševní sliznice na hormony 
- estrogeny a skutečnost, že na základě vyšetření poševní cytologie není možné přesně 
stanovit dobu ovulace.  

2. Stanovení hladiny hormonů (progesteron)   

Jde o metodu, která je nejpřesnější a nejspolehlivější. Pro stanovení přesné doby ovulace lze 
použít stanovení hladiny progesteronu. Progesteron je hormon, který je nezbytný pro udržení 
březosti. Hladina progesteronu se po ovulaci postupně zvyšuje ze své bazální hladiny. A tohoto 
postupného zvyšování se právě využívá v tzv. progesteronovém testu. Je jedinou metodou, 
která je schopná s velmi vysokou pravděpodobností potvrdit ovulaci a nejlepší období pro krytí 
feny. Přitom vyšetření krevního progesteronu je dnes při dobrém přístrojovém vybavení 
laboratoří poměrně jednoduché a cenově dostupné. 
Progesteronový test je založen na principu zvýšení hladiny krevního progesteronu po ovulaci, 
ke kterému dochází v důsledku změn tvorby hormonů v buňkách obalu folikulů ve vaječnících. 
V testu se využívá vysoce konstantní dynamiky růstu hladiny progesteronu. Tato konstantní 
dynamika umožnila stanovit několik úrovní hladiny, které poukazují na konkrétní procesy 
odehrávající se v pohlavních cestách feny. 
Vlastní provedení testu je jednoduché. Feně se 7. den od objevení se krvavého výtoku odebere 
krev a zašle do laboratoře, která je schopná vyšetřit hladinu progesteronu. Na základě získané 
hodnoty se stanoví další případné termíny odběrů krve 
 

3. Vaginoskopie 

Základní metodou monitorování fáze pohlavního cyklu u fen je vaginoskopie. 
Principem vyšetření je posouzení vzhledu poševní sliznice zrakem. Vzhled sliznice nám potom 
umožňuje učinit si představu o fázi pohlavního cyklu, poněvadž v důsledku hormonálních 
změn dochází i k charakteristickým změnám slizničních řas pochvy.  

Vyšetření se provádí zavedením spekula nebo endoskopu do pochvy feny a zrakem se posoudí 
změny na sliznici pochvy.  

Vlastní diagnostická hodnota této metody je však pro určení fáze maximální plodnosti feny 
velmi malá. Proto nám vaginoskopie spíše slouží ke zrakové kontrole místa odběru vzorku pro 
cytologické vyšetření poševní sliznice. 

 

  



Zkušenosti s určováním vhodné doby krytí u fen na základě koncentrace progesteronu 
v periferní krvi 

R. VITÁSEK, P. ČÍHALOVÁ, J. ZAJÍC (Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno Veterinářství 2001;51:9-11) 

 
SOUHRN  
 
U 120 hárajících fen různého stáří (1,5-6 let) a plemen byl na základě vyšetření koncentrace 
sérového progesteronu (chemiluniniscencí) doporučen termín krytí nebo další vyšetření podle 
následujícího schématu: při zjištěných hodnotách progesteronu pod 2 ng/ml - opakování vyšetření 
za 3-5 dní; 2-3 ng/ml - opakování vyšetření nebo krytí za 3-4 dny; 3,1-4,5 ng/ml - krytí za 2-3 dny; 
4,6-8 ng/ml - krytí za 1-2 dny; 8,1-16 ng/ml – okamžité krytí. Diagnostika gravidity byla prováděna 
25.–30. den ultrasonograficky; bylo zjištěno 93 fen březích (77,5 %) a 27 jalových (22,5 %). Ve 
skupině jalových fen byl diagnostikován anovulační cyklus ve 2 případech, ve 3 případech byla 
diagnostikována neplodnost u krycího psa, v 7 případech probíhalo vlastní krytí abnormálně a u 2 
fen byl v období 10-14 dnů po krytí zjištěn majitelem několikadenní krvavý výtok z pochvy.  
 
 
METODIKA 

 V letech 1998-2000 bylo na klinice porodnictví, gynekologie a andrologie FVL VFU Brno vyšetřeno 
120 fen různého stáří (1,5-6 let) a plemen, u kterých byly v průběhu hárání jednorázově či 
opakovaně stanovovány koncentrace progesteronu v krevním séru. Na základě zjištěných hladin 
byl u fen určen vhodný termín ke krytí. Krev na zjištění hladin progesteronu byla odebírána do 
plastových ependorfek z v. cephalica antebrachii a ihned odesílána na vyšetření. Po sražení a 
odstředění séra byl progesteron stanoven metodou chemiluminiscence ve fakultní biochemické 
laboratoři VFU Brno. Na základě zjištěných hodnot progesteronu byly feny pozvány na opakované 
vyšetření, případně byl doporučen termín krytí podle předem zvoleného schématu: při zjištěných 
hodnotách progesteronu pod 2 ng/ml - opakování vyšetření za 3-5 dní; 2-3 ng/ml - opakování 
vyšetření nebo krytí za 3-4 dny; 3,1-4,5 ng/ml - krytí za 2-3 dny; 4,6-8 ng/ml - krytí za 1-2 dny; 8,1-
16 ng/ml – okamžité krytí. (tab. I). V případech, kdy bylo možné opakované krytí, pak bylo první 
krytí načasováno na období kolem ovulace (okolo 5 ng/ml) s dalším krytím po 48 hodinách. 
Diagnostika gravidity se prováděla 25.-30. den po krytí ultrasonografickým vyšetřením přístrojem 
ALOCA, model SSD 500 pomocí 5Mhz lineární sondy. 

  



Tab. I - Interpretace nálezu a určení termínu krytí u fen v závislosti na koncentraci progesteronu. 

Progesteron Fáze pohlavního cyklu Doporučený termín krytí 

pod 2 ng/ml proestrus nutné opakované vyšetření 

za 3-5 dní 

2–3 ng/ml den LH peaku opakované vyšetření nebo 

krytí za 3-4 dny 

3,1–4,5 ng/ml období po LH peaku krýt za 2-3 dny 

4,6–8 ng/ml období po ovulaci krýt za 1-2 dny 

8,1–16 ng/ml ukončení fertilního 

období 

krýt ihned 

 
 
VÝSLEDKY A DISKUZE 

 Z celkového počtu 120 fen krytých podle koncentrace progesteronu (feny byly kryty na základě 
zjištěné koncentrace progesteronu podle tab. I) bylo v termínu 25.-30. den po krytí při 
ultrazvukovém vyšetření zjištěno 93 fen březích a 27 jalových (tab. II, III). Obecně se udává, že 
úspěšnost zabřezávání při krytí nebo inseminaci v závislosti na koncentraci plazmatického 
progesteronu se pohybuje okolo 80-90 % a navíc se předpokládá, že přesnější odhad doby ovulace 
může zvýšit počet mláďat ve vrhu.2 

Tab. II - Celková úspěšnost zabřezávání fen po krytích termínovaných podle koncentrace 
progesteronu. 

Rok Vyšetřených 

fen 

Březí % Jalové % 

1998 42 30 71 12 29 

1999 78 63 80 15 19 

Celkem 120 93 77,5 27 22,5 

 

  



Tab. III - Individuální úspěšnost zabřeznutí fen po krytích termínovaných podle koncentrace 
progesteronu (vybrané případy). 

Plemeno Stáří 

(rok) 

Den 

hárání 

Progesteron 

(ng/ml) 

Krytí za 

dny 

Březost Poznámka 

bulteriér 2,5 18 7,4 ihned ano   

argentinská 

doga 

3 9 9,3 ihned ano   

azavak 3 12 18 ihned ano umělá 

inseminace 

yorkshire 1,5 10 10,53 ihned ano   

briard 5,5 13 15,7 ihned ano   

dobrman 3 15 16,4 ihned ano   

kern teriér 4 7 11,92 ihned ano umělá 

inseminace 

labrador 2 15 6,3 1 ano   

kolie 4 10 5,53 1 ano   

bulteriér 2,5 17 7,4 1 ano   

jezevčík 3 12 5,1 1 ano umělá 

inseminace 

beagel 4 14 4,5 2 ano   

pudl 3 10 3,8 3 ano   

shi - tzu 4 13 2,8 3 ano   

italský chrtík 7 4 2,9 3 ano   

výmarský 

ohař 

2 10 2,1 4 ano   

buldog 3 11 4,9 1 ne   



erdel teriér 

(stejná fena) 

3,5 16 12,9 ihned ne zjištěn 

herpes virus 4,5 13 4,5 2 ne 

bulteriér 3 20 5,4 1 ne   

německý 

ovčák 

4 15 4,6 2 ne agresivní 

fena 

čivava 2 11 5,3 1 ne aspermatický 

pes 

rotwailer 5 20 4,88 2 ne opakovaně 

nezabřezla 

výmarský 

ohař 

3 11 3,9 3 ne obtížné krytí 

buldog 1,5 5; 10; 

14; 18 

0,2; 0,25; 

0,4; 0,35 

- - anovulační 

cyklus 

  

 
 
 
ZÁVĚR 

Na základě vysoké úspěšnosti zabřezávání fen (a to i problémových), které byly odesílány na krytí 
v závislosti na koncentraci progesteronu podle uvedeného schématu, lze tuto metodu považovat 
za velice perspektivní a dostupnou pro praktického veterinárního lékaře, poněvadž ke stanovení 
progesteronu lze využít veterinární, ale i zdravotnické zařízení (některé laboratoře udávají zjištěné 
koncentrace progesteronu v nmol, proto je nutný přepočet na ng: výsledek v nmol/l děleno 3,18 
= ng/ml). 

 Navíc u fen s atypickým průběhem pohlavního cyklu (zkrácené nebo prodloužené hárání, 
rozštěpená říje) se při tomto termínování podstatně zvyšuje šance na jejich zabřeznutí. Další 
výhoda spočívá v tom, že lze opakovaným vyšetřením diagnostikovat i patologické stavy hárání, 
zejména pak anovulační cykly. 

  



Přehled odchovů 2015 
Přehled obsahuje všechny odchovy, kterým byly vystaveny PP ČMKU, tj. i odchovy nečlenů klubu. 

Opičí pinč 
CHS: Marisky      Otec: Lakritznase Gregor 
Chovatel: Maříková Lenka    Matka: ELZA Srdce Evropy 
Dat. nar. 16.10.2015 
 
BAF IN THE HAT   Pes  černá, hrubá 
BAT SKYFLYER    Pes  černá, hrubá 
BAT TO THE BONE   Pes  černá, hrubá 
BAT BARBARELLA   Fena  černá, hrubá 
BAT MANIA    Fena  černá, hrubá 
BAT XSASSY CAT   Fena  černá, hrubá 

Německý pinč 
CHS: Rozárka      Otec: VAN-DAMME Black Bohemia 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: XENNA XENNONNA Rozárka 
Dat. nar. 01.01.2015 
 
GAAZH GAABARDINE   Pes  černá s pálením, krátká 
GABBAI GABBIN   Pes  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Vihak Bohemia     Otec: FERRY BLACK Harmony Star 
Chovatel: Vimrová Hana    Matka: Dark Angels Madison Magic Dragon 
Dat. nar. 08.04.2015 
 
DRAGÉE D'AMOUR   Pes  černá s pálením, krátká 
DRAGO    Pes černá s pálením, krátká 
DUBSLAV    Pes  černá s pálením, krátká 
DUSTIN    Pes  černá s pálením, krátká 
DANA     Fena  černá s pálením, krátká 
DEMI     Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Smíšek      Otec: FERRY BLACK Harmony Star 
Chovatel: Bláhovcová Irena    Matka: ISHTAR IT IS SHE King Black 
Dat. nar. 26.04.2015 
 
BERRY FERAL    Pes  černá s pálením, krátká 
BITER BADDY    Pes  černá s pálením, krátká 
BRAVE BOY    Pes  černá s pálením, krátká 
BRES FERRY   Pes  černá s pálením, krátká 
BRUTUS BLACK   Pes  černá s pálením, krátká 
BEAUTIFUL LADY   Fena  černá s pálením, krátká 
BEKATE STAR    Fena černá s pálením, krátká 
BELLONA FEARLESS   Fena  černá s pálením, krátká 
BIBI BUTTERFLY   Fena  černá s pálením, krátká 
BONA DEA    Fena  černá s pálením, krátká 
BUBLE MISS    Fena  černá s pálením, krátká 



CHS: Jitrenka Moravia     Otec: Eloui von der Schwalmaue 
Chovatel: Halačka Karel    Matka: AIRIN Jitrenka Moravia 
Dat. nar. 26.04.2015 
 
BAKS     Pes  červená, krátká 
BAYRON    Pes  černá s pálením, krátká 
BERRY     Pes  černá s pálením, krátká 
BONDY    Pes  černá s pálením, krátká 
BRIX     Pes  červená, krátká 
BRUNO    Pes  černá s pálením, krátká 
BAIRA     Fena  červená, krátká 
BÁRA     Fena  černá s pálením, krátká 
BERTA     Fena  černá s pálením, krátká 
BESSY     Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Set Bohemicus     Otec: JUST ONE RED ANGEL King Black 
Chovatel: Hašková Klára    Matka: Air Set von Masterhof 
Dat. nar. 14.05.2015 
 
BASTIEN IN RED AIJO   Pes  červená, krátká 
BLADE IN BLACK AIJO   Pes  černá s pálením, krátká 
BORNEO IN RED AIJO   Pes  červená, krátká 
BOURBON IN RED AIJO Pes  červená, krátká 
BOUWIE IN RED AIJO   Pes  červená, krátká 
BRIX IN RED AIJO   Pes  červená, krátká 
BROWNIE IN RED AIJO  Pes  červená, krátká 
BELLY RUBY AIJO   Fena  červená, krátká 
BLACK VELVET AIJO   Fena  černá s pálením, krátká 
BROWN SUGAR AIJO   Fena  červená, krátká 
BURGWILDENSTEIN AIJO  Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: King Black     Otec: Lilla Enebys Yum'Yazz 
Chovatel: Foltýnová Jana    Matka: Fantastic Melody vom Awarenring 
Dat. nar. 21.06.2015 
 
NAOMI NEW STAR   Fena  červená, krátká 
 
CHS: Sanela      Otec: Acon de Villa Duria 
Chovatel: Pilařová Silvie    Matka: BAIRA od Čtyř bříz 
Dat. nar. 18.07.2015 
 
DANCER    Pes  černá s pálením, krátká 
DARIUS    Pes  černá s pálením, krátká 
DEMPSEY    Pes  černá s pálením, krátká 
DESPERADO    Pes  černá s pálením, krátká 
DESTINA    Fena  černá s pálením, krátká 
  



CHS: New Blaze     Otec: BORICK NOIRE Izzis 
Chovatel: Baumgartner Eduard   Matka: VIRGA Black Bohemia 
Dat. nar. 05.08.2015 
 
AGAR     Pes  černá s pálením, krátká 
AKYN     Pes  černá s pálením, krátká 
ARON     Pes  černá s pálením, krátká 
ATILLA     Pes  černá s pálením, krátká 
AADRY     Fena  černá s pálením, krátká 
ABBY     Fena  černá s pálením, krátká 
ALEIDA    Fena  černá s pálením, krátká 
AMY     Fena  černá s pálením, krátká 
AZRA     Fena  černá s pálením, krátká  
 
CHS: Black Bohemia     Otec: UNO Black Bohemia 
Chovatel: Klíčová Jiřina    Matka: GOULDIE Black Bohemia 
Dat. nar. 26.10.2015 
 
YES IT'S ME    Pes  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Izzis      Otec: Akim vom Barumer See 
Chovatel: Marková Marie    Matka: California's Afra Star of Elune 
Dat. nar. 10.10.2015 
 
CASSIDY NOIRE   Pes  černá s pálením, krátká 
CASIM NOIRE    Pes  černá s pálením, krátká 
CAYO NOIRE    Pes  černá s pálením, krátká 
CLIFF NOIRE    Pes  černá s pálením, krátká 
CAIRA NOIRE    Fena  černá s pálením, krátká 
CALIFORNIA NOIRE   Fena  černá s pálením, krátká 
CATHY NOIRE    Fena  černá s pálením, krátká 
CECYLIA NOIRE   Fena  černá s pálením, krátká 
CORKIRA NOIRE   Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Sanela      Otec: JUST ONE RED ANGEL King Black 
Chovatel: Pilařová Silvie    Matka: BAHATI Sanela 
Dat. nar. 24.11.2015 
 
EAST SUNNY    Pes  červená, krátká 
EDUARDO COMBARDO  Pes  černá s pálením, krátká 
ELDORADO FUERTE   Pes  červená, krátká 
ERNESTO TALENTO   Pes  červená, krátká 
ESPRESSO CAFFÉ   Pes  červená, krátká 
ENNY SALLY    Fena  červená, krátká 
ELESTRA DIMINUTO   Fena  černá s pálením, krátká 
ESENCE OF BEAUTY   Fena  černá s pálením, krátká 

 

  



Trpasličí pinč 
CHS: Bohemia Atevy     Otec: Conan Mac Lia Via Bohemica 
Chovatel: Koštál Vladimír    Matka: HILLARY Nežná fantazie 
Dat. nar. 25.01.2015 
 
BAGHÍRA    Fena  černá s pálením, krátká 
BECKIE     Fena  červená, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: BERTOLDD CHELSEA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: KABRETTA QUINSY Rozárka 
Dat. nar. 07.02.2015 
 
ELBARSS KABRETT   Pes  černá s pálením, krátká 
ERAKISS KABRETT   Pes  červená, krátká 
ERZELL KABRETT   Pes  červená, krátká 
 
CHS: Via Bohemica     Otec: EXCELSIOR v. Nobel Line 
Chovatel: Kutíková Alena    Matka: ENERGIE Via Bohemica 
Dat. nar. 15.03.2015 
 
GO MAD GENIUS   Pes  černá s pálením, krátká 
GRAND GANGSTER   Pes  černá s pálením, krátká 
GRIZZLY    Pes  červená, krátká 
GRÁCIA    Fena  černá s pálením, krátká 
GRADACE    Fena  červená, krátká 
 
CHS: Fluke      Otec: Joker Show LEADER FOREVER 
Chovatel: Janišová Milena    Matka: EVE Via Bohemica 
Dat. nar. 05.04.2015 
 
AMADEUS    Pes  červená, krátká 
ARNY     Pes  červená, krátká 
AIRIN     Fena  červená, krátká 
AMAZONKA    Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Ex Aurus Apex     Otec: Gabriel vom Camp Achensee 
Chovatel: Mužíková Nikola    Matka: EGORRA VINNIE Rozárka 
Dat. nar. 26.04.2015 
 
CAESAR    Pes  černá s pálením, krátká 
CAIRO     Pes  černá s pálením, krátká 
COOKIE    Pes  černá s pálením, krátká 
CARRIE    Fena  černá s pálením, krátká 
 
  



CHS: z Iru      Otec: Yoshi von der Rheinebene 
Chovatel: Ďuricová Ivana    Matka: FREYA z Iru 
Dat. nar. 07.05.2015 
 
NARR     Pes  červená, krátká 
NETT     Pes  červená, krátká 
NURU     Pes  černá s pálením, krátká 
NAHLA     Fena  červená, krátká 
NANNY    Fena  černá s pálením, krátká 
NEXTA     Fena  červená, krátká 
NITA     Fena  černá s pálením, krátká 
  
CHS: z Iru      Otec: AJKE Ike Mark 
Chovatel: Ďuricová Ivana    Matka: HELL z Iru 
Dat. nar. 12.05.2015 
 
ODIN     Pes  červená, krátká 
OGAR     Pes  červená, krátká 
ORIN     Pes  červená, krátká 
OJA     Fena  červená, krátká 
 
CHS: JanLand      Otec: ARON BLACK JUPITER King Black 
Chovatel: Janečková Jana    Matka: ANNY Bartland 
Dat. nar. 10.05.2015 
 
DARK SHARK    Pes  černá s pálením, krátká 
DAISY     Fena  červená, krátká 
DESERT ROSE    Fena  červená, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: BERTOLDD CHELSEA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: HESTTIA QVANNI Rozárka 
Dat. nar. 20.06.2015 
 
FANTANN HESTTI   Pes  červená, krátká 
FARAVELL HESTTI   Pes  černá s pálením, krátká 
FLAVIA HESTTIA   Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: VARMENTT YAGGA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: OLLIVIA NESSIE Rozárka 
Dat. nar. 14.07.2015 
 
GAIUSS OLLIVIA   Pes  červená, krátká 
GALLARDO OLLIVIA   Pes  červená, krátká 
GALLEN OLLIVIA   Pes  černá s pálením, krátká 
GALLSBY OLLIVIA   Pes  černá s pálením, krátká 
 
  



CHS: Larabee      Otec: Joker Show Eura Style 
Chovatel: Kubecová Helena    Matka: AŽTECHYTÍMTAKTESNÍM Larabee 
Dat. nar. 04.05.2015 
 
CALIGULA    Pes  černá s pálením, krátká 
CARLOS    Pes  černá s pálením, krátká 
CAMPEDA    Fena  černá s pálením, krátká 
CRUELA    Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Larabee      Otec: Ched du petit Royaume 
Chovatel: Kubecová Helena    Matka: BELATRIX Larabee 
Dat. nar. 23.07.2015 
 
DARIK     Pes  černá s pálením, krátká 
DAISY     Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: VARMENTT YAGGA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: CHIARETTA KALLA Rozárka 
Dat. nar. 23.08.2015 
 
HAKINN CHIARETT   Pes  červená, krátká 
HAIDDY CHIARETT   Fena  červená, krátká 
HANICCA CHIARETT   Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: GABRISS KALLA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: YAGGA HESTTIA Rozárka 
Dat. nar. 28.08.2015 
 
CHAIRMANN YAGGA   Pes  červená, krátká 
CHAMSSIE YAGGA   Fena  červená, krátká 
CHARISSA YAGGA   Fena  červená, krátká 
CHINESSIA YAGGA   Fena  červená, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: VARMENTT YAGGA Rozárka 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: ROXXYSS QUINSY  
Dat. nar. 29.08.2015 
 
IANN ROXXYSS   Pes  černá s pálením, krátká 
IBIZZ ROXXYSS    Pes  černá s pálením, krátká 
IDITTA ROXXYSS   Fena  červená, krátká 
IGNISS ROXXYSS   Fena  červená, krátká 
 
  



CHS: od Hobšovického rybníka   Otec: Casanova Mali Zmaj 
Chovatel: Svobodová Štěpánka   Matka: AMBRA Vytunie 
Dat. nar. 04.10.2015 
 
DANTAE    Pes  červená, krátká 
DAUNTE    Pes  červená, krátká 
DOLORES SHEILA   Fena  červená, krátká 
DOROTEIA    Fena  černá s pálením, krátká 
 
CHS: JanLand      Otec: Casanova Mali Zmaj 
Chovatel: Janečková Jana    Matka: Coco Chanel JanLand 
Dat. nar. 26.10.2015 
 
ENERGIZER ELF   Pes  černá s pálením, krátká 
EXTRA LORD ENGY   Pes  černá s pálením, krátká 
ELIZABETH    Fena  černá s pálením, krátká 
ETERNAL LOVE   Fena  červená, krátká 
EXTRA CHANCE   Fena  červená, krátká 
 
CHS: Bohemia Atevy     Otec: Ikar Mali Zmaj 
Chovatel: Košťál Vladimír    Matka: ALEXIS PRINCESS Bohemia Atevy 
Dat. nar. 16.11.2015 
 
CARRIE    Fena  černá s pálením, krátká 
CALIFORNIA    Fena  černá s pálením, krátká 
CYNTHIA    Fena  červená, krátká 
 
CHS: Rozárka      Otec: LORN z Iru 
Chovatel: Rejnková Kateřina    Matka: NORGIA KABRETTA Rozárka 
Dat. nar. 25.12.2015 
 
JONATAN NORGIA   Pes  černá s pálením, krátká 
JENIFER NORGIA   Fena  černá s pálením, krátká 
JESPER NORGIA   Fena  černá s pálením, krátká 
  



Bonitace 19.9.2015 Brno – Komárov 
 

Bonitace se zúčastnilo 12 jedinců, všichni byli úspěšně zbonitováni: 

- Německý pinč – 5 psů a 2 feny 

- Opičí pinč – 1 pes a 1 fena 

- Trpasličí pinč – 1 pes a 2 feny 

 
Německý pinč - pes 
 
ALLEGRO ALCA RED&WAL (červený), 9.8.2013  I, A1, G3, H4, P1 49 cm 
O: Allegro von Masterhof   Chovatel: Mgr. Zuzana Staňková 
M: Calypso Čertovo kopýtko   Majitel: Ing. P. Staněk, Brno 
 
AMON RE SMÍŠEK (černý s pálením), 13.7.2013  IV, A1, P1  48,5 cm 
O: Ferry Black Harmony Star   Chovatel: Mgr. Irena Bláhovcová 
M. Ishatar it is she King Black   Majitel: K. Rejnková, Jelmo 
 
ARTHUR ALCA RED&WAL (červený), 9.8.2013  I, A1, G3, H7, P1 49,5 cm 
O: Allegro von Masterhof   Chovatel: Mgr. Zuzana Staňková 
M: Calypso Čertovo kopýtko   Majitel: M. Smetanová, Moravské Vinice 
 
DEXTER OTAVSKÝ KONÍK (černý s pálením), 6.5.2013  IV, A1, P1  49 cm 
O: Akim vom Barumer See   Chovatel: Mgr. H. Samcová 
M: Corinna Black Bohemia   Majitel: Ing. T. Pospíšil, Brno 
 
METHEW KING BLACK (červený), 26.6.2014   I, A1, P1  48 cm 
O: Fly Zen Star of Elune   Chovatel: Jana Foltýnová 
M: Fantastic Melody  vom Awarenring Majitel: M. Rabušicová, Šumperk 
 
 
Německý pinč - fena 
 
BAHATI SANELA (červená), 25.10.2012   I, A1, I2, J2, P1  45 cm 
O: Emerson Sam Harmony Star  Chovatel: S. Pilařová 
M: Baira od Čtyř bříz    Majitel: S. Pilařová, Bechlín 
      
MELODY OF MY SOUL KING BLACK (červená), 26.6.2014 I, A1, P1  48 cm 
O: Fly Zen Star of Elune   Chovatel: Jana Foltýnová 
M: Fantastic Melody  vom Awarenring Majitel: J. Foltýnová, Budišov nad Budišovkou 
 
 
Trpasličí pinč - pes 
 
LORN Z IRU (černý s pálením), 30.11.2013   IV, A1, P1  31 cm 
O: Gabriel vom Camp Achensee  Chovatel: Ivana Ďuricová 
M: Hell z Iru     Majitel: I. Slušná, Praha 6 
 



Trpasličí pinč – fena 
 
MAAT FG Z IRU (červená), 17.1.2014    I, A4, G1, H4, J1, P4 
O: Gabriel vom Camp Achensee  Chovatel: Ivana Ďuricová 
M: Freya z Iru     Majitel: Z. Staňková, Vsetín 
 
YASHIKA TRRIXXY ROZÁRKA (černá s pálením), 30.3.2014 IV, A1, G1, H2, J1, P1 
O: Gabrriss Kalla Rozárka   Chovatel: Kateřina Rejnková 
M: Trrixxy Jully Rozárka   Majitel: M. Pilný, Horní Bříza 
 
 
Opičí pinč – pes 
 
BAMBAZOOKER OCEANWILD, 28.3.2014   A1, B1, P1   29 cm 
O: Jungle Bugg Oceanwild   Chovatel: Rita Hove 
M: Black Window Oceanwild   Majitel: H. Ditrich Pauchová, Bělkovice 
 
 
Opičí pinč – fena 
 
HOLIDAY TEQUILA OCEANWILD, 5.9.2014   A1, B1, D2, I2, P1  24 cm 
O: Hugo Boss Oceanwild   Chovatel: Rita Hove 
M: Kui Strongfort    Majitel: H. Ditrich Pauchová, Bělkovice 
  



Děkujeme sponzorům: 
 

 
 

 
 

 

http://www.jkanimals.cz
http://www.jkanimals.cz
http://www.juwital.cz

