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Úvodní slovo  
Autor: Mgr. Zuzana Staňková, jednatel

Vážení členové a příznivci  

Klubu pinčů České republiky, z. s. 

 

V pořadí druhý Zpravodaj o činnosti Klubu přináší 

zhodnocení výstav, mimo jiné jubilejního XX. 

ročníku Memoriálu Dr. Rotreklové, klubové výstavy 

pořádané v rámci Krajské výstavy psů všech plemen 

mino NO v Martiněvsi a také Víkendového setkání 

přátel pinčů a Klubové výstavy v Herolticích. 

Květnové setkání v Praze na Císařském ostrově na 

XX. ročníku Memoriálu Dr. Rotreklové proběhlo za 

významné podpory sponzora pana Jaroslava Musila 

– Chovatelské potřeby U Zlatého retrívra, Fitminu 

a Zero DC.  Poprvé jsme letos zajistili na dárečky od 

sponzorů a na složky tašky z bavlny s potiskem 

místo tašek z plastů. Věřím, že vám, kteří jste se 

výstavy zúčastnili, tašky připomenou jeden 

z okamžiků tohoto roku. Dík patří také panu 

rozhodčímu Jiřímu Jandovi, který výstavu posuzoval 

a také po skončení výstavy bonitoval přihlášené 

jedince. Na výstavě měla premiéru fena 

rakouského krátkosrstého pinče Dandelion, která je 

zatím jediným zástupcem tohoto plemene v naší 

republice. 

Další významnou akcí byla druhá klubová výstava 

pořádaná v červenci v rámci Krajské výstavy psů 

všech plemen mimo NO v Martiněvsi nedaleko 

Roudnice nad Labem. Počtem přihlášených psů 

nepatřila naše výstava k těm velkým, ale podobně 

jako v minulých letech ji svým komentováním lehce 

okořenil rozhodčí pan Karel Hořák. Děkujeme 

organizátorům, zejména paní Dolejšové a paní 

Rosenthalové za uspořádání výstavy. Prostředí 

v Martiněvsi bylo velmi příjemné, krásná travnatá 

plocha, dobré zázemí pro vystavovatele i ostatní 

návštěvníky, ceny – kokardy.  

V kynologickém areálu rekreačního střediska 

Brněnka v Herolticích nedaleko Tišnova jsme v září 

uspořádali Víkendové setkání přátel pinčů 

a v pořadí již třetí Klubovou výstavu psů. 

V areálu jsme mohli uskutečnit soutěže a aktivity, 

které bychom během jiných výstav nemohli zajistit 

a pořádat. Blíže pak v článku v další části 

Zpravodaje. 

Klubovou výstavu měla původně posuzovat paní 

Jiřina Jandová, ale omluvila se a místo ní velmi 

ochotně přijala činnost rozhodčí paní Martina 

Kučerová, které tímto velmi děkujeme za ochotu, 

posouzení a bonitaci. 

Kromě toho klub vyhlásil první fotosoutěž na téma 

Dovolená s pinčem. Na obálce Zpravodaje je 

vítězná fotografie pana Vladimíra Regentíka.  

Rozhodovat o pořadí bylo dost těžké, každý 

z účastníků Víkendového setkání přátel pinčů měl 

možnost odevzdat jeden hlas vyvolené fotografii, 

hlasování proběhlo anonymně. Všechny fotografie 

byly velmi zdařilé a postupně je budeme ve 

Zpravodajích a na webových stránkách zveřejňovat. 

Myslím, že všichni jsou vítězové, mají za parťáky ta 

nejlepší stvoření na světě, s nimiž souzní 

a vzájemně se doplňují.  

Během posledních týdnů výbor klubu řešil 

problémy s odchovem štěňat a sporem mezi 

majitelem feny a chovatelem. Informace jsou 

součástí zápisu z výborové schůze. Proto ve 

Zpravodaji a na webových stránkách přidáme 

upřesnění informací o chovu a postupu při zápisu 

štěňat.  

„Život je pes, ale žít je psina.“ 

 Charlie Chaplin  

britský komik a režisér 1889 - 1977 

Zdroj: https://citaty.net/temata/pes/ 
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Pro ty z vás, kteří máte potíže s otevíráním 

klubových stránek, do Zpravodaje přidáváme také 

příspěvek věnovaný tomuto problému.  

Zároveň bych vás, členy Klubu pinčů České 

republiky, z. s., chtěla požádat o spolupráci při 

tvorbě Zpravodajů, webových stránek, FB. Rádi 

uvítáme vaše náměty, případně články, fotografie, 

odkazy na zajímavé webové stránky pro chovatele, 

sporťáky a pracovní témata. Využijte k tomu, 

prosím, e-mail klubpincucr@gmail.com, případně 

e-mail jednatel@klubpincu.cz .  

Veškeré kontakty jsou již aktuální na 

https://www.klubpincu.cz.  

Do konce kalendářního roku 

ještě malý kousek zbývá. Věřím, že ho smysluplně 

naplníte sportovními aktivitami, výstavami a taky 

lenošením se svými psími kamarády.  

Chovatelům přeji hodně chovatelských úspěchů. 

Případné zájemce, kteří hledají štěně pinče 

a požádají výbor o informace o aktuálních 

odchovech, přesměrujeme na vás. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Staňková – jednatelka KPČR, z.s. 

  

mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:jednatel@klubpincu.cz
https://www.klubpincu.cz/
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Výbor Klubu pinčů České republiky, z. s. 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková    

Eva Andrsová – prezident 

Blanická 13 

120 00 Praha 2 

tel. 224 256 400 

mobil: 602 391 253 

e-mail: andrs.eva@juwim.cz 

Mgr. Zuzana Staňková – jednatel 
Konečná 1177 

755 01 Vsetín 

mobil: 603 239 967 

e-mail: klubpincucr@gmail.com, jednatel@klubpincu.cr   

Jana Drátovníková – pokladna 

Tř. kpt. Jaroše 12 

602 00 Brno 

mobil: 775 676 869 

e-mail: janapinci@seznam.cz  

Ing. Hana Vimrová – člen výboru 

Vodárenská 2382 

272 01 Kladno 

tel.: 312 664 326 

mobil: 773 199 152 

e-mail: vimrova.h@seznam.cz 

Bc. Klára Hašková, DiS. – hlavní poradce 

chovu německý pinč, rakouský pinč 

a dílčí plemenná kniha, propagace, 

marketing, psí sporty 

Levá 241/6 

277 32 Čečelice 

mobil: 777 251 227 

e-mail: haskovaklara@seznam.cz 

klubpincucr@gmail.com 

Ivana Hajerová – hlavní poradce chovu 

trpasličí pinč 

Jičínská 43 

130 00 Praha 3 

mobil: 721 652 120 

e-mail: hajerova.aliv@seznam.cz  

Ing. Jarmila Smahová – hlavní poradce 

chovu opičí pinč 

Za Roudnickou branou 326 

273 24 Velvary 

mobil: 722 604 844 

e-mail: vysehradske.podhradi@centrum.cz 

Revizní komise                                                
Autor: Mgr. Zuzana Staňková    

Ivana Ďuricová 

Nový Březenec 112 

431 11 Jirkov 

mobil: 736 206 238 

e-mail: trpaslicipincziru@seznam.cz  

 

 

Silvie Pilařová 

Bechlín 74 

411 86 Bechlín  

mobil: 605 901 081 

e-mail: silviepilarova@seznam.cz  

Markéta Roznětínská 

mobil:  

e-mail:  marketazmrzlik@volny.cz

 

mailto:andrs.eva@juwim.cz
mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:jednatel@klubpincu.cr
mailto:janapinci@seznam.cz
mailto:vimrova.h@seznam.cz
mailto:haskovaklara@seznam.cz
mailto:klubpincucr@gmail.com
mailto:hajerova.aliv@seznam.cz
mailto:vysehradske.podhradi@centrum.cz
mailto:trpaslicipincziru@seznam.cz
mailto:silviepilarova@seznam.cz
mailto:marketazmrzlik@volny.cz
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Termíny klubových výstav a akcí  
Autor: Mgr. Zuzana Staňková    

Termín Akce Místo Informace 

31. 5. 2020 
(neděle) 

XXI. ročník Memoriálu Dr. 
Rotreklové Praha – Klubová 
výstava 

Praha – ZKO Horní 
Počernice 

 
 
 
Bližší informace na www.cmku.cz 
v novém kalendářním roce, zatím 
nejsou termíny zveřejněny. 

 

25. 7. 2020 
(sobota) 

Speciální klubová výstava 
při Krajské výstavě psů 
v Martiněvsi 

Martiněves 

13. 9. 2020 
(neděle) 

Klubová výstava při 
Víkendovém setkání s pinči 
v Herolticích 

Heroltice  
(u Tišnova, kousek od 
Brna) 

  

Prosíme vás, kteří máte možnost poskytnout sponzorské dary vhodné na výstavy nebo pro činnost klubu, 

abyste se ozvali a případně nabídli svoji pomoc.  

Při zajišťování místa a rozhodčích se mohou vyskytnout změny. 

 Aktuální termíny a rozhodčí uvedeme ve Zpravodaji 2020/1. 

 

  

Fotosoutěž: Karin Ivánová - Non 

http://www.cmku.cz/
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Termíny mezinárodních a národních výstav v ČR  
Autor: Mgr. Zuzana Staňková – bližší informace na https://www.cmku.cz/cz/vystavy-137  

Termín Akce Místo Informace 
30.11. a 1.12.2019 Prague Expo Dog DOUBLE CACIB Praha Uzávěrka: 4.10.2019, 18.10.2019, 

25.10.2019 

http://www.vystavapsu.cz/ 

1.2. a 2.2.2020 Mezinárodní výstava psů DUO 
CACIB 

Brno https://www.duocacib.cz/ 

11.1.- 12.1.2020 Hanácká národní výstava psů - 
Brněnská národní výstava psů 
Brno 

Brno https://vystavaolomouc.info/ 

4.4. – 5.4.2020 Národní výstava psů Ostrava Ostrava  

11.4. – 12.4.2020 Mezinárodní výstava psů Praha Praha  

18.4. – 19.4.2020 Mezinárodní výstava psů 
v Českých Budějovicích 

České Budějovice https://www.mvpcb.cz/ 

23.5. – 24.5.2020 Mezinárodní výstava Litoměřice Litoměřice http://nordbohemiacanis.cz/ 
20.6. – 21. 6. 2020 Národní výstava psů Klatovy Klatovy http://vystavaklatovy.info/ 
27.6. – 28.6.2020 Intercanis Brno http://www.intercanis.cz/ 
18.7. – 19.7.2020 Národní výstava psů v Mladé 

Boleslavi 
 https://www.interdogbohemia.com/ind

ex.php/cs/narodni-vystava 
5.9. – 6.9.2020 Floracanis – národní výstava Olomouc https://www.floracanis.cz/  

22.8. – 23. 8. 2020 Interdog Bohemia Mladá Boleslav Mladá Boleslav https://www.interdogbohemia.com/ind
ex.php/cs/mezinarodni-vystava 

3.10. – 4.10.2020 Mezinárodní výstava psů 
v Českých Budějovicích 

České Budějovice https://www.mvpcb.cz/ 

28.11. a 29.11.2020 Mezinárodní výstava psů Praha Praha http://www.vystavapsu.cz/ 

Webové stránky klubu 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková  

Od února 2019 jsou v provozu nové webové stránky klubu www.klubpincu.cz. Stránky jsou zabezpečené 

– ikonka zamčeného zámku.  

Pokud některý počítač nemůže otevřít tyto stránky, pak je potřeba povolit cookies a případně oslovit 

poskytovatele internetu. Pro stránky je typický symbol dvoubarevného K -    

 

Stránky jsou vhodné i pro čtení v mobilních 

telefonech.  

A jak jsem se zmínila v úvodním povídání, 

potřebovali bychom nějaké velmi zajímavé a 

kvalitní fotografie pro doplnění www, které 

zašlete e-mailem ve vyšším rozlišení na 

jednatel@klubpincu.cz nebo 

klubpincucr@gmail.com . Samozřejmě bude 

uveden autor a k tomu také zrovna připojte váš souhlas s použitím fotografií pro tyto účely. Věřím, že 

s vaším přispěním budou stránky bohaté a zajímavé. 

https://www.cmku.cz/cz/vystavy-137
http://www.vystavapsu.cz/
https://www.duocacib.cz/
https://vystavaolomouc.info/
https://www.mvpcb.cz/
http://nordbohemiacanis.cz/
http://vystavaklatovy.info/
http://www.intercanis.cz/
https://www.interdogbohemia.com/index.php/cs/narodni-vystava
https://www.interdogbohemia.com/index.php/cs/narodni-vystava
https://www.floracanis.cz/
https://www.interdogbohemia.com/index.php/cs/mezinarodni-vystava
https://www.interdogbohemia.com/index.php/cs/mezinarodni-vystava
https://www.mvpcb.cz/
http://www.vystavapsu.cz/
http://www.klubpincu.cz/
mailto:jednatel@klubpincu.cz
mailto:klubpincucr@gmail.com
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Genetické vyšetření psů 

Genomia – výhody pro členy 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková     

Pro rok 2019 jsme uzavřeli s genetickou laboratoří GENOMIA smlouvu o poskytnutí klubové slevy na 

genetická vyšetření psů. Jedná se o 10% slevu na objednaná vyšetření elektronickou formou. Bližší 

informace jsou na úvodní straně webových stránek nebo přímo na www.genomia.cz . 

V zahraničí je již zcela běžnou praxí určení genetického 

profilu krycích psů a chovných fen, vyšetření genetických 

vad vyskytujících se u daného plemene. Doporučujeme vám 

nechat si udělat genetické testy u svých chovných jedinců 

dle doporučení.  

 

Tilia Laboratories 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková     

Klub obdržel nabídku genetické laboratoře Tilia Laboratories , která obdobně jako výše uvedená laboratoř 

provádí genetická vyšetření psů. Bližší informace najdete na stránkách https://www.tilialaboratories.cz. Jsou 

ochotni provádět hromadné odběry vzorků na našich klubových akcích. Pokud by někdo z vás měl 

o vyšetření zájem, kontaktujte nás. 

 

GDPR – Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Autor: Mgr. Zuzana Staňková  

Podle nařízení a požadavku EU, které vstoupilo v platnost 25.5.2018, vyžadujeme od všech členů KPČR, 

z.s. souhlas se zpracováním osobních údajů.  

Bez vašeho písemného souhlasu nebudeme moci zveřejňovat žádné informace o vás a vašich psech, 

chovatelských stanicích, odchovech a krycích psech na stránkách www.klubpincu.cz a ani v klubovém 

Zpravodaji. 

Všem, kteří se nám již ozvali a poslali své souhlasy děkujeme a informace o vás budou již v krátkém čase 

upraveny na www klubu. 

Budete-li chtít souhlas zrušit, ať je to z důvodu zrušení členství, nebo nebudete chtít uvádět údaje o svých 

psech, je možné tento souhlas kdykoliv písemně zrušit na výše uvedeném e-mailu.  

Věříme, že nám vyjdete vstříc a zareagujete a zároveň tak podpoříte činnost klubu, zviditelníte naše 

oblíbená plemena pinčů a činnost našich chovatelů fen a majitelů krycích psů v rámci řízeného chovu pinčů 

v České republice. 

Formulář k vyplnění je na webových stránkách ke stažení. 

  

http://www.genomia.cz/
https://www.tilialaboratories.cz/
http://www.klubpincu.cz/
https://www.genomia.cz/cz/terms_conditions/#kluby
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Výše členských příspěvků  
 

Členské poplatky a poplatky spojené s chovem 

Vstupní příspěvek do klubu (noví členové) 100,- Kč 

Roční členský příspěvek do klubu 360,- Kč 

Roční členský příspěvek rodinného příslušníka 90,- Kč 

Vystavení krycího listu pro člena klubu 100,- Kč 

Vystavení krycího listu pro nečlena klubu 300,- Kč 

Kontrola vrhu – za každé štěně 30,- Kč 

Bonitace 

Poplatek za bonitaci pro člena klubu 200,- Kč 

Poplatek za bonitaci pro nečlena klubu 600,- Kč 

Příplatek za bonitaci za platbu v den konání bonitace 150,- Kč 

Výstavní poplatky – klubové a speciální výstavy pořádané KPČR, z. s.  

Třída štěňat od 3 do 6 měsíců 150,- Kč 

Třída dorostu od 6 měsíců do 9 měsíců 200,- Kč 

Třída čestná 250,- Kč 

Třída veteránů 0,- Kč 

První pes člena klubu – ostatní třídy (mladých střední, otevřená, vítězů) 420,- Kč 

Druhý a další pes člena klubu – ostatní třídy 390,- Kč 

První pes nečlena klubu – ostatní třídy 600,- Kč 

Druhý a další pes nečlena klubu – ostatní třídy 550,- Kč 
 

Všechny výše uvedené poplatky jsou příjmem na účet Klubu pinčů České republiky, z. s. (uveden na 

obálce zpravodaje). 

Termín zaplacení členských příspěvků na rok 2020 je do 31.5.2020.  

Členové, kteří již budou mít již na klubové výstavě v Praze uhrazen členský příspěvek, mohou požádat 

o vystavení potvrzení o zaplacení, které vyžadují organizátoři některých soutěží zejména z ČKS. Vyplývá to 

z jednání valné hromady ČMKU 

v Praze 16.3.2019.  

Pro další roky uvažujeme o změně 

termínu uhrazení členských 

příspěvků do konce měsíce ledna. 

Důvodem je potřeba některých 

členů mít již v lednu potvrzení pro 

celý kalendářní rok, také přípravy 

klubových výstav v kalendářním roce 

včetně Memoriálu Dr. Rotreklové 

v Praze. 

  

Fotosoutěž: 
Jana Foltýnová King Black 

Don a moře 
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Chov 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

Prosíme majitele již chovných psů a fen, aby poslali aktuální informace o titulech a dalších výstavních 

výsledcích svých psů včetně fotografie ve výstavní pozici a kopie titulní strany PP na adresu 

klubpincucr@gmail.com a do předmětu zprávy uvedli text CHOV PES (FENA). Pokud nepošlete informaci, 

budou vaši psi, feny uvedeni bez výstavních ocenění, což je zajisté škoda. 

Poradna – Chcete chovat? 
Prošla Vaše fenka bonitací? Máte založenou chovatelskou stanici? Nevíte, jak dál postupovat, aby Vaše 

fenka mohla mít štěňátka s PP? Přečtěte si následující příspěvek, který krok za krokem popisuje všechny 

potřebné administrativní kroky.  

1. Chovatel posílá nejpozději 6 týdnů před předpokládaným začátkem říje hlavnímu poradci chovu 
žádost o vystavení krycího listu buď e-mailem nebo poštou na adresu hlavního poradce chovu. 
Chovatel může žádat o schválení již vybraného spojení, pak součástí žádosti musí být číslo 
zápisu v plemenné knize obou zvířat (jsou-li bonitována Klubem pinčů České republiky, z.s.) 
nebo kopie průkazu původu a bonitačních karet. Chce-li chovatel pomoci s výběrem krycího 
psa, posílá pouze údaje o feně. Doporučujeme do žádosti vždy uvést aktuální kontaktní údaje 
chovatele i majitele krycího psa (tel, e-mail, poštovní adresa). 

2. Hlavní poradce chovu (po případném doplnění potřebných informací) odesílá vystavený krycí 
list poštou na adresu chovatele, a to nejpozději do 30 dní od převzetí žádosti. Krycí list obsahuje 
tři listy. Stranu C (růžová barva) si ponechává poradce chovu ihned při vystavení k archivaci. 

3. V průběhu krytí musí chovatel zajistit potvrzení krycího listu majitelem krycího psa. V případě, 
že je chovatel zároveň majitelem krycího psa, musí být krytí přítomen svědek, který potvrdí, že 
fena byla skutečně nakryta psem uvedeným v krycím listu.  

4. Stranu B (žlutou) krycího listu zanechá majitel chovné feny majiteli krycího psa a ten jej pošle 
poradci chovu nejpozději do 7 dnů po krytí. 

5. Na základě potvrzeného krycího listu strany B a oznámení o narození štěňat hlavnímu poradci 
chovu ten vystaví žádanku o vydání čísel zápisu (tetovacích) čísel a spolu s prázdným 
formulářem zápisu o kontrole vrhu a přihláškou k zápisu štěňat odesílá poštou chovateli, a to 
do dvou týdnů. 

6. Chovatel pošle žádost o vydání zápisových (tetovacích) čísel na ČMKU – Plemenná kniha 1 (paní 
Kracíková). Z ČMKU dostane chovatel a zároveň i poradce chovu zápisová čísla s návrhem 
rodokmenu. 

7. Nejdříve v ukončených šesti týdnech věku nechává chovatel všechna štěňata označit 
mikročipem nebo tetovacím číslem do třísla. Všechna štěňata ve vrhu musí být označena 
stejným způsobem. Záznam o čipování provede veterinární lékař do žádanky o zápisová čísla. 

8. Po označení štěňat se chovatel domlouvá na kontrole vrhu s hlavním nebo oblastním poradcem 
chovu, případně kontrolu vrhu absolvuje u veterináře. V případě kontroly vrhu veterinářem 
může označení štěňat proběhnout současně s kontrolou vrhu.  

9. V případě kontroly vrhu poradcem chovu je chovatel povinen v den kontroly hotově zaplatit 
poradci chovu cestovní výdaje ve výši 3,50 Kč/km. Zároveň je povinen předložit doklad o 
zaplacení poplatku za vystavení krycího listu a paušálního poplatku 30,- Kč za každé štěně (tyto 
poplatky nelze hradit na místě poradci chovu ani je zaplatit později). Poradce chovu vyhotoví a 
potvrdí razítkem a podpisem zápis o kontrole vrhu. Dále potvrdí přihlášku k zápisu štěňat, 
kterou si předem chovatel vyplní. Všechny vyplněné dokumenty a také krycí list stranu A (bílou) 
zašle chovatel k potvrzení poradci chovu a jeho prostřednictvím předá na ČMKU ke zpracování. 

mailto:klubpincucr@gmail.com
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10. V případě, že chovatel absolvuje kontrolu vrhu u veterináře, je povinen 
obratem odeslat hlavnímu poradci chovu poštou krycí list stranu A (bílou), potvrzený zápis o 
kontrole vrhu, vyplněný a podepsaný formulář přihlášky k zápisu štěňat, doklad o zaplacení 
poplatku za vystavení krycího listu a paušálního poplatku 30,- Kč za každé štěně, případně další 
potřebné dokumenty (viz. poznámka níže). Hlavní poradce chovu všechny dokumenty potvrdí 
a předává na ČMKU ke zpracování. Na výslovnou žádost chovatele může hlavní poradce chovu 
odeslat potvrzené dokumenty zpět chovateli, který si následně na ČMKU vyřizuje vše sám. 

Pozn.: ČMKU vystaví PP do 1 měsíce pouze na základě dokumentů potvrzených razítkem a podpisem 
hlavního poradce chovu (v případě kontroly vrhu poradcem chovu jsou akceptovány na zápisu o kontrole 
vrhu a přihlášce k zápisu štěňat i podpisy oblastního poradce. 

Jsou-li otec i matka štěňat již registrováni jako chovní jedinci v plemenné knize ČMKU, jsou nedílnou 
součástí žádosti o vydání PP (přihláška k zápisu štěňat) tyto dokumenty: 

1. Potvrzený krycí list 
2. Žádanka o vydání čísel zápisu (tetovacích čísel) 
3. Zápis o kontrole vrhu 
4. Přihláška k zápisu štěňat 
5. Kopie PP obou rodičů s vyznačenou chovností a přeregistrací v plemenné knize ČMKU 
6. Volitelně kopie všech šampionátů, pracovních zkoušek, nepovinných zdravotních vyšetření či 

výsledků zahraničních výstav, které mají být v průkazu původu vyznačen 

V případě, že matka není v plemenné knize ČMKU registrována jako chovná (jedná se o první krytí), je 
třeba navíc doložit ještě originál PP s vyznačeným termínem a výsledkem bonitace a také s výsledkem 
všech povinných zdravotních testů. 
V případě, že otec není v plemenné knize ČMKU registrován jako chovný, musí o jeho registraci zažádat 

majitel krycího psa (doporučujeme ověřit ještě před krytím, zda je pes registrován, může dojít ke 

komplikacím se zápisem, a tedy ke zdržení ve vystavení PP). Výjimkou je zahraniční krytí, kde o zápis do 

plemenné knihy ČMKU může požádat majitel chovné feny spolu se žádostí o vydání PP. V takovém případě 

je třeba ČMKU předložit kopii PP krycího psa, kopii bonitační karty (psané latinkou, ideálně v angličtině či 

němčině) a povinných zdravotních testů. Volitelně pak kopie šampionátů, pracovních zkoušek, 

nepovinných zdravotních vyšetření či výsledků výstav. V některých zemích neexistují bonitační karty, 

konkrétní způsob řešení této situace vždy ještě před krytím konzultujte s plemennou knihou. 
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Bonitace 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

V letošním roce proběhly bonitace jedinců, které jsou nezbytnou součástí uchovnění, v rámci výstav 

v Praze 18. 5. 2019 a v Herolticích 15. 9.2019.  

Německý pinč – chovní psi 2019 
Autor: Bc. Klára Hašková, DiS. 

Jméno a chovatelská stanice 
datum narození, číslo barva výška bonitační kód 

Carlos ze Zlatého Lankastru 
9.3.2018, CMKU/NP/2225/18 ČP 48 cm IV, A1, B1, C1, H2, P2 

Everest AiJa Set Bohemicus 
26.6.2018, CMKU/NP/2250/18 ČP 46,5 cm IV, A1, P1, H1 

 

Německý pinč – chovné feny 2019 
Autor: Bc. Klára Hašková, DiS. 

Jméno a chovatelská stanice 
datum narození, číslo barva výška bonitační kód 

Andalusia Alavesa Andbeker  
 Č 48 cm I, A1, H2, P1 

Enigma AiJa Set Bohemicus 
26.6.2018, CMKU/NP/2254/18 Č 46,5 cm I, A1, H2, P1 

Etna AiJa Set Bohemicus 
26.6.2018, CMKU/NP/2256/18 Č 46,5 cm I, A1, H2, J1, P1 

Gira Sanela  
3.8.2018, CMKU/NP/2264/18 ČP 45,5 cm IV, A1, H2, J4, P1 

 

Opičí pinč – chovní psi 2019 
Autor: Jarmila Smahová 

 
 

 

 

Opičí pinč – chovné feny 2019 
Autor: Jarmila Smahová 

Žádné feny nebyly bonitovány. 

  

Jméno a chovatelská stanice 
datum narození, číslo barva výška bonitační kód 

Bob Marley Reggae Star 
29.1.2018, CMKU/OP/58/-18/18 Č 27 A1, P7 
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Rakouský krátkosrstý pinč – chovní psi 2019 
Autor: Bc. Klára Hašková, DiS. 

V ČR nejsou chovní psi. 

Rakouský krátkosrstý pinč – chovné feny 2019 
Autor: Bc. Klára Hašková, DiS. 

Jméno a chovatelská stanice 
datum narození, číslo barva výška bonitační kód 

Dandelion V.Romer´s Zeven Sprong 
13.1.2018, RKP/1/-18/18 - 44 cm A5, C1, E7, H1, J2, O1, P1, R1 

 

Trpasličí pinč – chovní psi 2019 
Autor: Ivana Hajerová 

Jméno a chovatelská stanice 
datum narození, číslo barva výška bonitační kód 

Dobby Ex Aurus Apex 
3.4.2017, CMKU/MHP/5352/17 ČP 30,5 cm IV, A1, C1, H2, P1 

Triumph The Island Of Treasures 
10.11.2017, UKU.0347200 ČP 28 cm IV, L7, M5, K1, P1 

 

Trpasličí pinč – chovné feny 2019 
Autor: Ivana Hajerová 

Jméno a chovatelská stanice 
datum narození, číslo barva výška bonitační kód 

Akejla z Bítovického ranče 
18.12.2017, CMKU/MHP/5403/18 ČP 27,5 cm IV, A1, H2, P1 

Athéna Czech Paradise Dogs 
18.1CMKU/MHP/5374/17  ČP 28 cm IV, A1, H1, P1 

Semetricca Yagga Rozárka 
10.8.2017, CMKU/MHP/5328/17 ČP 27,5 cm IV, A1, H2, K1, P1 

Una Donna von Burg Wildenstein 
8.9.2018, CMKU/MHP/5434/19/18 ČP 27 cm IV, A1, P1 

Apollenka zpod Hádecké Planinky 
15.5.2018, CMKU/MHP/5421/18 Č 29,5 cm I, A1, C1, H2, K1, P1 

Edith Aysha Del Foionco 
26.5.2017, ROI 17/117245 Č 27,5 cm III, A1, H2, P1 
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Klubová výstava – XX. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

20. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové – výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, 
Nejlepší mladý (BOJ), Nejlepší pes, Nejlepší fena, Nejlepší veterán (BOV), Klubový 

vítěz, BOB, BOS, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina 

Rozhodčí: Jiří Janda (CZ) 
Výsledky: 

Německý pinč 

1 CARLOS ZE ZLATÉHO LANKASTRU V1,CAJC, BOJ, BOB, KV mladých 

2 CYRAS AIOR SET BOHEMICUS VD1 

3 BONDY JITŘENKA MORAVIA V1,CAC, KV nej.pes 

4 JET SET BLACK BOHEMIA V1, VT 

5 WINORA DIKDINGO STAR OF ELUNE V1 

6 CESMINE AIOR SET BOHEMICUS V1 

7 AURA ČERTOVO KOPÝTKO V1, VT 

8 
JEN SET LA FANTASTIQUE DES FRINGANTS 
COMPLICES V1, VT 

9 DE’SORBONE HARMONY OF SHVERZKOV V1,CAJC 

10 DAKAR JEJO SET BOHEMICUS V1,CAC 

11 ENIGMA AIJA SET BOHEMICUS VD1 

12 ETNA AIJA SET BOHEMICUS VD2 

13 CELLESTE AIOR SET BOHEMICUS V1 

14 AIR SET VON MASTERHOF V1, VT 

15 CALYPSO ČERTOVO KOPÝTKO V1, VT, BOS 

Opičí pinč 

16 BOB MARLEY REGGAE STAR V1, CAC, BOB, KV, nej. Pes 

Rakouský krátkosrstý pinč 

17 DANDELION V.ROMAR’S ZEVEN SPRONG V1,CAC,BOB,KV, nej. Fena 

Trpasličí pinč 

18 RAPTORR ROXXYSS ROZÁRKA V1 

19 TRIUMPH THE ISLAND OF THEASURES V1 

20 FOR PLEASURE JANLAND V1,CAC 

21 AKEJKA Z BÍTOVICKÉHO RANČE V1, CAJC, BOJ, KV mladých 

22 ATHÉNA CZECH PARADISE DOGS V1, CAC 

23 SEMETRICCA YAGA ROZÁRKA VD 

24 CARRIE EX AURUS APEX V1, CAC, BOS, KV, nej. Fena 

25 JENIFER NORGIA ROZÁRKA V2, res. CAC 

26 YASHIKA TRRIXXY ROZÁRKA V3 

27 BRENDY BLACK GOLDEN WORLD V1, VT, BOV 

28 SATAN Z IRU V1, CAC 

29 BASTIEN JORDÁNSKÝ POKLAD V1,CAC, BOB, KV, nej.pes 

30 APOLENKA ZPOD HRÁDECKÉ PLANINY V1,CAC 
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31 EDIT AYSHA DEL FOINCO V1,CAC 

32 MAAT FG Z IRU V1,VT 

33 ANABELA PRAŽSKÉ PLÁNĚ V1, VT 

34 FREYA Z IRU  V2 

35 ALBI ALBA BARTLAND V1,VT 

 

Klubová výstava - XX. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové 
Hlavní sponzor Jaroslav Musil – U Zlatého retrívra 
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Klubová výstava Martiněves – 20.7.2019 
Autor: Bc. Klára Hašková, DiS. 

Výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší mladý (BOJ), Nejlepší pes, Nejlepší 
fena, Nejlepší veterán (BOV), BOB, BOS, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská 

skupina 

Rozhodčí: Karel Hořák (CZ) 
Výsledky: 

Německý pinč 

131 Carlos ze Zlatého Lankastru V1, CAC, Nejlepší pes, BOB 

132 Darius Sanela VD1 

133 Enigma AiJa Set Bohemicus V1, CAJC, BOJ 

134 Destina Sanela V1, CAC 

135 Belly Rubby AiJo Set Bohemicus V1, CAC 

136 Calypso Čertovo kopýtko V1, VT, BOV, BOS    

Opičí pinč 

137 Bob Marley Reggae Star V1, CAC, Nejlepší pes, BOB    

Trpasličí pinč 

151 Triumph The Island of Treasures nenastoupil 

152 Boris Jordánský poklad V1, CAC, BOB, Nejlepší pes 

153 For Pleasure JanLand nenastoupil 

154 Satan z Iru V1, CAC 

155 Keanu Mali Zmaj V1, VT 

156 Jenifer Norgia Rozárka V1, CAC, BOS, Nejlepší fena 

157 Lollipop Mali Zmaj V1, VT, BOV 
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Klubová výstava Heroltice – 15.9.2019 
Autor: Bc. Klára Hašková, DIS. 

Výstava se zadáváním titulů CAJC a CAC, Nejlepší mladý (BOJ), Nejlepší pes, Nejlepší 
fena, Nejlepší veterán (BOV), BOB, BOS, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská 

skupina 

Rozhodčí: Martina Kučerová (CZ) 
Výsledky: 

Německý pinč 

1 Everest AiJa Set Bohemicus V1, CAJC, BOJ 

2 Carlos ze Zlatého Lankastru V1, CAC, nejlepší pes, BOB 

3 Bondy Jitřenka Moravia V1, CAC 

4 Jet Set Black Bohemia  V1, VT 

5 Gira Sanela V1, CAJC 

6 Cesmine AiOr Set Bohemicus V1, CAC, nejlepší fena, BOS 

7 Aura Čertovo kopýtko V1, VT 

8 Jen Set la Fantastique Des Fringants Complices V1, VT 

9 Blake BeDa Red&Wal VN1, nejlepší štěně 

10 Dakar JeJo Set Bohemicus V1, VT 

11 Enigma AiJa Set Bohemicus V1, CAJC 

12 Belly Ruby AiJo Set Bohemicus neposouzen 

13 Air Set von Masterhof V1, VT, BOV 

14 Calypso Čertovo kopýtko V2 

 
Trpasličí pinč 

15 Dobby Ex Aurus Apex V1, CAC, nejlepší pes, BOB 

16 Raptorr Roxxyss Rozárka V2. res. CAC 

17 Federicco Piccolo Magnifico V1, VT 

18 Johanka GDS VN1, nejlepší dorost 

19 Una Donna von Burg Wildenstein V1, CAJC, BOJ 

20 Penelope GDS V1, VT, BOV 

21 Apollenka zpod Hádecké planinky V1, CAC 

22 Maat FG z Iru V1, CAC, nejlepší fena, BOS    

   

 
Nejlepší pár psů  Jet Set Black Bohemia a Cesmine AiOr Set 

Bohemicus  
Nejlepší chovatelská skupina  Set Bohemicus 
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Carlos ze Zlatého Lankastru 
V1, CAC, nejlepší pes, BOB 

Cesmine AiOr Set Bohemicus 
V1, CAC, nejlepší fena, BOS 

Everest AiJa Set Bohemicus  
V1, CAJC, BOJ 
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Dobby Ex Aurus Apex   
V1, CAC, nejlepší pes, 

BOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maat FG z Iru 
V1, CAC, nejlepší fena, 

BOS 

 

 

  

Air Set von Masterhof 
V1, VT, BOV 
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Penelope GDS 
V1, VT, BOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Donna  
von Burg Wildenstein 

V1, CAJC, BOJ 

Blake BeDa Red&Wal 
VN1, nejlepší štěně 
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Johanka GDS 
VN1, nejlepší dorost 

Nejlepší pár psů   
Jet Set Black Bohemia 

a 
Cesmine AiOr Set 

Bohemicus 

Nejlepší chovatelská 
skupina 

Set Bohemicus 



ZPRAVODAJ 2019 / 2_____________________________________________________________                                                                                                                                                    

 

23 

 

 

 

 

 

 

Souboj ve třídě veteránů 
- feny  

po několika letech opět 
v jednom kruhu  

Air Set von Masterhof V1, 
VT, BOV 

a 
Calypso Čertovo kopýtko 

V2 

 

 

 

 

 

Klubová výstava Heroltice 
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Víkendové setkání přátel pinčů Heroltice – 13.-15.9.2019 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

Od pátečního odpoledne se do rekreačního areálu Brněnka v Herolticích nedaleko Tišnova sjížděli 

pinčaři a přátelé pinčů, aby porovnali síly a dovednosti ve Sranda závodu, vyhodnotili fotografickou 

soutěž na téma Dovolená s pinčem, zúčastnili se společné vycházky do blízkého Tišnova, natrénovali 

postup vystavování psů ve výstavním kruhu, vyzkoušeli své psy změřit pro bonitaci a také aby si 

vyměnili názory a zkušenosti z chovu a výcviku svých psů. Počasí přálo, bylo krásně, teplo, příjemně a 

vše navíc v údolí řeky Svratky, v prostředí, kde ještě probíhaly další aktivity jako sportovní trénink 

agility, dog dancing triky, shapping - tvarování, což bylo pro mnohé velmi inspirativní.  

Pro naše psy to mělo velký význam, socializace, vzájemné poznávání, učení se trpělivosti, odložení 

v kleci, pohyb v neznámém prostředí, chůze se smečkou a sportovní aktivity. 

Věříme, že se další, 4. Víkendové setkání přátel pinčů uskuteční v září 2020 opět v prostředí areálu 

Brněnka, které nám ve všem vycházelo vstříc, poskytlo příjemné zázemí a služby. Děkujeme všem, 

kteří přijeli i s kamarády a dalšími pejsky, nejen pinči.  

Poděkování patří hlavní organizátorce akce paní Bc. Kláře Haškové, DiS.  

Těšíme se na vás i v roce 2020. 

Sranda závod: štěňata 

Jméno psa Jméno psovoda čas umístění 

Fami Jana Plosová 1:28 1 

Linda Ludmila Černá 1:30 2 

Everest Vladimír Regentík 1:35 3 

Blake Hanka Ubesová 1:36 4 
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Sranda závod: profíci 

Jméno psa Jméno psovoda čas umístění 

Roxy Edita Macibobová 0:48,09 1 

Dart Edita Macibobová 0:48, 26 2 

Non Karin Ivánová 0:57 3 

Yoko Edita Macibobová 1:05 4 

Buddy Ilona Slušná 1:18 5 

Timi Pavla Čerňáková 1:33 6 

Bondy Rosťa Lesniak 1:44 7 

Polly Pavla Čerňáková 2:18 8 
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Sranda závod: amatéři 

Jméno psa Jméno psovoda čas umístění 

Mikeš Jana Plosová 1:01 1 

Baira Ludmila Černá 1:14 2 

Maat Zuzana Staňková 1:18 3 

Belly Zuzana Staňková 1:21 4 

Carlos Michaela Bajerová 1:24 5 

Calypso Zuzana Staňková 1:29 6 

Brix Eva Regentíková 1:32 7 

Bouwie Romana Masojídková 1:34 8 

Aura Zdeněk Hlas 1:44 9 
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Sranda závod: děti se psy 

Jméno psa Jméno psovoda čas umístění 

Roxy Vašek 1:15 1 

Dart Kačka 1:16 2 
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Fotosoutěž 
Dovolená s pinčem 
Galerie v přírodě 

19 fotografií 

Fotosoutěž: 

Miroslav Černý - 2. místo 

 

Fotosoutěž: 

Vladimír Regentík – 3. místo 
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Směrnice pro vyhodnocení soutěže – Klubový šampión 

Propozice k soutěži Klubový šampion 

1. Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru, vyhlášenou Klubem pinčů ČR, z.s. 

2. Zúčastnit se mohou jedinci plemene německý, trpasličí, opičí a rakouský krátkosrstý pinč. 

3. Soutěž není povinná. 

4. Účast v soutěži je limitovaná získáním tohoto titulu – titul lze získat pouze jednou. 

5. Titul se uděluje při získání minimálně:  

a) 300 bodů pes 

b) 250 bodů fena (bodové zvýhodnění fen je dáno handicapem v případě hárání, březosti 

a odchovu štěňat 

c) Jedná se o soutěž dlouhodobého charakteru, vyhlášenou Klubem pinčů ČR, z.s. 

6. Výstavy, jejichž výsledky jsou předmětem bodování této soutěže, musí být pořádány 

organizacemi akceptovanými FCI 

7. Soutěž se vyhodnocuje jednou ročně. 

8. Zájemce, jenž se chce se svým pinčem soutěže zúčastnit, zašle na konci výstavní sezóny 

(nejpozději do 31.3. následujícího roku) doporučeným dopisem na adresu výborem pověřené 

osoby (Bc. Klára Hašková, DiS.) tyto podklady: 

a) Fotokopii průkazu původu 

b) Jméno a adresu majitele psa 

c) Jméno psa včetně chovatelské stanice, datum narození, číslo zápisu 

d) Jména obou rodičů 

e) Rozpis výstavních ocenění (do tabulky – příloha 1) 

f) Fotokopie výstavních posudků, popř. jiných dokladů (diplomy, karty atp.) 

9. Pověřená osoba rozpisy a body zkontroluje, celou soutěž vyhodnotí a zajistí uveřejnění 

výsledků ve zpravodaji Klubu pinčů ČR.  

10. Diplomy a poháry za Klubového šampiona obdrží držitelé titulu na nejbližší klubové výstavě.  

Tabulku s bodovým hodnocením najdete na https://www.klubpincu.cz v sekci 

Dokumenty – Klubový šampion 

Podklady pro udělení titulu zasílejte na e-mail haskovaklara@seznam.cz  

nejpozději do 30.4.2020. 

  

https://www.klubpincu.cz/
mailto:haskovaklara@seznam.cz
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Směrnice pro vyhodnocení soutěže – Pracovní pes roku 
Pracovní pes roku 

pro plemena německý pinč, trpasličí pinč, opičí pinč, rakouský pinč 

Tato soutěž je dobrovolná a nepovinná. Hodnotit se budou psi i feny dohromady. Oceněn bude vždy 

jeden nejúspěšnější jedinec z plemene v jednotlivých sportech (viz bodovací tabulka). Tentýž pes 

může být hodnocen i ve více kategoriích. 

Podmínkou možného získání titulu je členství majitele (v případě spolumajitelství, alespoň jednoho 

ze spolumajitelů) v Klubu pinčů České republiky a účast na klubové výstavě, kde bude titul udělován. 

Výsledky je nutné zasílat na email: Haskovaklara@seznam.cz (p. Hašková - zástupce klubu pro Psí 

sporty), vždy nejpozději k datu 31.12.2019. Termín zaslání podkladů do 30.4.2020. 

Jeden druh zkoušky lze v jednom soutěžním roce započítat jen jednou! 

Splnění podmínek a doložení výsledků se prokazuje na základě: diplomu, výsledkové listiny, 

výkonnostní knížky, zápisu v průkazu původu apod. 

Výsledky za hodnocené období, je nutno zaslat vypsané v Hodnotící kartě výsledků (viz níže) spolu 

s doklady (scany dokladů). 

Pokud se v hodnotících tabulkách nenalézá Vámi splněný druh zkoušky, konzultujte toto 

s p. Haškovou - zástupce klubu pro psí sporty. 

Titul Pracovní pes roku neopravňuje k zařazení do třídy pracovní na výstavách. 

Psi a feny, kteří titul získají, budou trvale zveřejněni na klubových webových stránkách. 

Tato směrnice byla schválena výborem klubu elektronickou formou dne 10.3.2019 s okamžitou 

platností. 

Tabulku s bodovým hodnocením najdete na https://www.klubpincu.cz v sekci 

Dokumenty – Pracovní pes roku 

Podklady pro udělení titulu zasílejte na e-mail haskovaklara@seznam.cz  

nejpozději do 30.4.2020. 

 

  

mailto:Haskovaklara@seznam.cz
https://www.klubpincu.cz/
mailto:haskovaklara@seznam.cz
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O plemeni – Opičí pinč 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

FCI II – Pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští 

salašniční psi 

Standard č. 186 (Země původu: Německo) 

Opičí pinč, Affenpinscher, 

Monkey dog 

 - malý rošťák v černém kabátku. 

Takový první dojem jsem měla, 

když jsem poprvé viděla zástupce 

tohoto plemene. Původně byl 

chován jako domácí pes v jižním 

Německu. Jeho předkové byli 

zobrazováni na dřevořezech 

Albrechta Dürera již v 15. století.  

První záznamy o opičích pinčích 

se datují do roku 1879. Tito 

trpasličí psi byli velmi oblíbení 

kolem přelomu století. Byli 

vyšlechtěni z drsnosrstých pinčů. 

Prstenec hrubé srsti kolem hlavy 

připomíná opičí výraz. Barvy 

plemene byly jednobarevná žlutavá, 

červenavá, šedobílá až tmavě šedá, šedočerná až čistá černá.  

Dnes je ve standardu uvedena barva čistě černá s černou podsadou. 

Opičí pinč je hrubosrstý, malý a kompaktní, s výrazem obličeje 

připomínajícím opici. Nebojácný, pozorný, houževnatý a oddaný, někdy 

s divokým nadšením, milý rodinným pes ve všech aspektech.  Podle 

standardu dosahuje v kohoutku výšku 25 až 30 cm a v dospělosti váží 

kolem 4 až 6 kg. 

Je ze všech pinčů nejmenším plemenem velmi oblíbeným v USA 

a Německu.  

Netrpí žádnými dědičnými nemocemi, plemeno vhodné jako 

společenský pes, ale také pro agility, případně jiné sporty pro malá 

plemena.  

 

  

Chovatelka Mgr. Liběna Anna Neubauerová – Magic Runza 

Klubová výstava 
Louny 2018 



ZPRAVODAJ 2019 / 2_____________________________________________________________                                                                                                                                                    

 

32 

Očkování proti vzteklině 
 

Na stránkách ČMKU www.cmku.cz jsou uvedeny bližší podrobnosti k povinnosti očkovat proti 

vzteklině a označit psa čipem od 1.1.2020. 

Z pohledu kynologických předpisů je chovatelem ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice 

a odchovává štěňata. Z pohledu zákonů je za chovatele považován každý majitel nebo držitel zvířete 

a je úplně jedno, zda jej využívá nebo nevyužívá v reprodukci. 

Nový požadavek zákona říká že: „Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje 

podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o 

veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 65), s výjimkou psa, 

který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová 

psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. 

Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje 

zjistit totožnost konkrétního psa“. Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si 

otevřít znění Zákona o veterinární péči platné od 1.1.2020. V současně platném znění ustanovení 

nenajdete. 

Požadavky na chov psů jsou zakotveny nejen v kynologických předpisech, ale také v celé řadě zákonů. 

Může se jednat o obecně platné věci, jako je např. oblast smluv, reklamací štěňat nebo povinnosti 

odvádět daně z příjmu. Přímo držení a chovu se pak týkají dva zákony – Zákon č.166/1999 Sb. 

o veterinární péči a Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.  Oba zákony se v současné 

době novelizují a trochu s obavou asi čekáme na to, jak to dopadne.  Nejvíce se hovoří o plošném 

povinném identifikačním označování psů čipem. Zatím není jasné, zda návrh všemi legislativními 

procesy projde či ne. Počítat je ale třeba s tím, určitá novinka v této oblasti je zakotvená v Zákoně 

o veterinární péči, a to ve znění, které je účinné od 1. 1. 2020. 

Pro vysvětlení dalšího textu je asi třeba připomenout, že z pohledu kynologických předpisů je 

chovatelem ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata. Z pohledu 

http://www.cmku.cz/
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zákonů je za chovatele považován každý majitel nebo držitel zvířete a je úplně jedno, 

zda jej využívá nebo nevyužívá v reprodukci. 

1. ledna 2020 vstoupí v platnost ustanovení Zákona o veterinární péči, které dávají nová pravidla pro 

vakcinaci proti vzteklině. Ta se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití, složené 

zkoušky a to, zda mají či nemají průkaz původu.  Majitelé psů vědí nebo přesněji řečeno by měli vědět, 

že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli "psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 

měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky 

přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit 

úřednímu veterinárnímu lékaři". Nový požadavek zákona říká že: „Očkování psa proti vzteklině je 

platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 

odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v 

zájmovém chovu 65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 

3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo 

zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód 

zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa". Pokud si někdo bude 

chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona o veterinární péči platné od 1.1.2020. 

V současně platném znění ustanovení nenajdete.  

Možná je pro někoho řeč zákona příliš složitá. Srozumitelně řečeno, pokud nedojde ke změně, s 

platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně 

označen čipem. Výjimku tvoří psi označení před 3.7.2011 čitelným tetováním. V praxi to znamená 

problém pro celou řadu plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. 

Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování a o změně se neuvažuje. Chovatelské 

kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé 

pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona 

povinná. 

Zmiňované ustanovení novely Zákona o veterinární péči bylo přijato, stejně jako povinnost hlásit 

určitý počet fen Krajské nebo městské veterinární správě se záměrem něco udělat v problematice 

množíren. Hlášení více fen by mělo zlepšit informovanost o větších chovech. Požadavek na to, aby 

proti vzteklině mohl být očkován jen čipem označený pes s pasem nebo očkovacím průkazem, by zase 

měl umožnit lepší identifikaci určitého psa. Názor na to, zda vůbec a jak to bude fungovat, si každý 

může udělat sám, a hlavně to ukáže praxe. 

Výše uvedené povídání není myšleno jako podpora nebo naopak kritika přijímaných opatření. 

Chovatelé, majitelé a držitelé psů obecně by ale měli vědět, co je od 1.1.2020 čeká. 

Zdroj: www.cmku.cz 

Zajímavosti – leptospiróza a psincový kašel 
Autor: Mgr. Zuzana Staňková 

Potkáváte večer na svých procházkách ježka? Lovecký pud se u mnoha pinčů projeví i při setkání 

s tímto zajímavým hmyzožravcem. A majitel není z toho vždy nadšen. Mnohdy následuje návštěva 

veteriny. 

http://www.cmku.cz/
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 V České republice se vyskytují dva poddruhy ježka, ježek východní se světlejšími 

bodlinami, které jsou jakoby neučesané, a ježka západního, který má bodliny trošku tmavší a má je 

srovnané a jakoby učesané. Ježci právě nyní s blížící se zimou ještě doplňují tukové zásoby, aby přežili 

zimní stav klidu a hibernace, intenzivně hledají potravu, žížaly, larvy hmyzu, slimáky a případně i 

granule nebo masitou potravu, kterou najdou i na zahradách. Zároveň hledají vhodné 

úkryty k přezimování. 

Na co se při setkání s ježkem připravit? Pokud psa neodvoláte včas, pak záleží na 

velikosti ježka, který se velmi rychle díky břišním svalům stočí do ježaté a velmi ostré 

koule. Hrozí nejen popíchání čenichu, ohrožení očí, potrhání uší, ale zejména při 

pokusu odnést si kořist pes okusí silné a velmi ostré bodliny. Majitel pak řeší krvácení 

z dásní, propíchání pysků, jazyka, případně následují infekci. Někdy zvítězí ježek, 

někdy zase pes, ale častěji člověk svými auty.  

Mnozí majitelé psů ví, že ježek může mít klíšťata, která se mohou na psa dostat, blechy, ale často si 

neuvědomuje, že ježek patří k přenašečům antropozoonóz, onemocnění přenosných ze zvířat i na 

člověka.  

Je to salmonelóza, velmi nepříjemné bakteriální průjmové onemocnění, kterou ježek nemusí 

onemocnět a jen jejím přenašečem. Mnohem nebezpečnější je leptospiróza způsobená spirálně 

stočenou bakterií Leptospira (přes 200 druhů). K přenosu infekce může dojít přes placentu, pohlavním 

stykem, mateřským mlékem, močí, přes poraněné sliznice, kontaminovanou vodu, 

potravou, půdou (bakterie přežívají několik týdnů, vhodná teplota je 10 až 35°C). 

Leptospira carnicola u štěňat způsobuje onemocnění psí tyfus, přenáší se ze psa na 

psa, zejména při výstavách apod. V ČR se dlouhou dobu díky proočkovanosti 

nevyskytla. Leptospira bataviae je přenosná na člověka a přenašečem může být kromě ježka i hraboš 

nebo potkan. Leptospira bratislava je přenášená ježkem, prasaty a skotem. Další poddruhy Leptospiry 

mohou přenášet také myši.  

Infekční onemocnění se obvykle projevuje nechutenstvím, zarudnutím oční sliznice, zvýšenou 

teplotou, strnulostí, bolestivostí při doteku a při pohybu, nechuť k pohybu, zvracením, dehydratací, 

zadržováním vody v břišní dutině, poškozením ledvin, vysokou žíznivostí, poškozením jater a nato 

žloutenkou. Léčba je zdlouhavá a vyžaduje antibiotika.  

Proti leptospiróze se doporučuje očkování, které nepatří sice k základním a povinným, ale 

k doporučeným v oblastech výskytu. Očkování se provádí ve stáří 12 až 16 týdnů věku, pak 

přeočkování za 3 týdny a opakované přeočkování vždy za 9 až 12 měsíců. Doporučujeme informovat 

se u svého veterinárního lékaře o případných nežádoucích reakcích na očkování a jejich projevech.  

Další onemocnění je virového původu. Začínají podzimní sychravé dny, brzy přijde zima a s tím se také 

častěji u psů objevuje virové onemocnění dýchacích cest – psincový kašel (laryngotracheitida psů). 

Název dostal podle výskytu ve velkých skupinách psů. Váš pes si virus může přivézt z velkých výstav 

nebo akcí pro větší skupinu psů právě v tomto období.  

Na jeho vzniku se obvykle podílí současně několik původců (virových i bakteriálních). Z virových jsou 

to zejména virus parainfluenzy typu 2 a adenovirus typu 2, úloha dalších virů při vzniku nemoci je 

diskutabilní. Virová agens jsou vysoce infekční a velmi rychle se pomnožují na sliznici horních cest 

dýchacích.  

Tento ježek potrápí 
jen naši šedou kůru  

mozkovou :-) 
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Poškozená sliznice je poté mnohem náchylnější k infekci bakteriálními původci 

onemocnění, mezi něž patří zejména Bordetella bronchiseptica (může se uplatnit i jako primární 

patogen, bez předchozí virové infekce). Dále se mohou uplatnit také bakterie rodu Pseudomonas, 

Klebsiella, Pasteurella nebo Streptococcus. 

Projevuje se zpočátku jako drobné pokašlávání, které přechází v suchý dráždivý kašel, jako by měl pes 

něco vdechl a měl drobnou překážku v dýchacích cestách. Pokašlávání se zvyšuje při přechodu 

z venkovního prostředí do místnosti, ale také v klidu, po probuzení. Někdy také provází infekci dávení 

a vykašlávání hlenu, vytváření pěny. Následuje horečka, malátnost. Je to virové onemocnění, proti 

kterému lze psy na podzim očkovat vakcínou na sliznice v nosní dutině. Jinak se doporučuje zvýšit 

dávku vitaminu C, podávat med, držet psa v klidu a v teple, omezit mu pohyb. Při horším průběhu 

virózy a následných bakteriálních a jiných infekcích, které kašel doprovázejí, se používají antibiotika. 

Právě teď je vhodný čas pro očkování, které nepatří k povinným a které je nutné každoročně 

obnovovat. Finanční náklady na očkování jsou několikanásobně menší, než stojí léčba vašeho psa.  

 

 

 

Zdroj: https://www.ecanis.cz/clanky/vanocni-a-silvestrovske-nastrahy_999.html?mobil=0 
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Psí sporty - Coursing 
Coursing je kynologický sport. Jedná se o jednu z mnoha aktivit, která je založena na touze psa lovit. 

Běhá se v přirozeném, mírně svažitém terénu (není to však podmínkou), s přírodními nebo umělými 

překážkami. Cílem psa při coursingu je ulovit kořist, která je tažená navijákem. Tato návnada v podobě 

střapce z igelitových pásků nebo králičí kůže, je tažena lankem mezi kladkami po dráze, která simuluje 

skutečný běh zajíce. 

Jedná se dvoukolový závod, kdy trať o délce cca 600 - 900 m je postavena tak, aby psi prokázali 

rychlost, štvavost (při smečce i spolupráci) a inteligenci, kterou návnadě různě nadbíhají. 

Coursing patří v posledních letech v ČR k oblíbené aktivitě a není již pouze doménou chrtích plemen. 

Jedná se o ideální vybití energie živějších plemen psů. 

Pravidla coursingu 

1. Při coursingu běží psi samostatně bez doprovodu, nucení či pobízení, po přírodním terénu, 

vybaveni náhubkem, postrojem a s červenou nebo bílou dečkou (aby je bylo možno rozeznat) 

za umělou návnadou z igelitových pruhů taženou na šňůře z navijáku přes kladky. 

2. Terén: široká louka je nejblíže ideálnímu místu pro coursing. Mírně svažitý nebo kopcovitý 

terén je také vysoce žádoucí. Keře nebo stromy či jiné dobře viditelné překážky jsou vítány. 

3. Povrch by neměl být kluzký, měl by být bez děr či větších kamenů. Přirozené překážky jsou 

žádoucí, ale ne nezbytné. Musí být viditelné alespoň ze vzdálenosti 30 m, zejména když jsou 

umístěny v nerovném terénu. 

4. Psi běhají v páru a jsou vypouštěni současně. Pokud je lichý počet psů, běží psi ve trojici, nebo 

běží jeden pes sám. 

5. Běhy jsou sestavovány podle skladby a schopností účastníků.  

6. Psi mohou absolvovat pouze dva běhy delší než 600 m za den. Druhý běh může pes absolvovat 

nejdříve 60 minut po dokončení prvního běhu. 

7. V případě, že pes přestane sledovat návnadu anebo se odchýlí z dráhy a je ohrožena jeho 

bezpečnost, je běh přerušen. 

8. Při coursingu se hodnotí chování při běhu.  

Důvody pro diskvalifikaci: 

1. Pes přestane sledovat návnadu. 

2. Pes zdržuje nebo brání běhu ostatním. 

3. Pes musí být povzbuzován, aby vůbec běžel. 

4. Napadání ostatních psů 

Pořadatel musí diskvalifikovat psy, kteří napadají nebo se pokoušejí napadnout ostatní psy nebo chtějí 

utéct před zahájením běhu. Napadající psi jsou takoví, kteří se nesoustředí na návnadu, ale napadají 

nebo se pokoušejí napadnout ostatní proto, aby jim zabránili v běhu a sledování návnady. Okamžitá 

obranná reakce napadeného psa je ovšem povolena.  

Souboj psů u návnady (nebo v závěru o návnadu) se však nepovažuje za výše zmíněný případ. 
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Hodnocení coursingu: 

Hodnocení provádí polní pozorovatel a rozhodčí coursingu. Polní pozorovatelé stojí v závodišti na 

přidělených kontrolních pozicích. Rozhodčí coursingu hodnotí celkový běh z hlediska 5 následujících 

kritérií. Maximální počet bodů za každé kritérium je 20 (FCI systém). Jestliže je bodové hodnocení 

soutěžících psů stejné, rozhoduje vyšší počet bodů za jednotlivá kritéria, při čemž pořadí důležitosti je 

vytrvalost, hbitost, horlivost, inteligence, a nakonec rychlost. 

Kritéria: 

1. RYCHLOST, která je nutná pro lapení kořisti. Projevuje se svižností, s jakou psi reagují při 

vypuštění návnady na startu. Rychlost se projevuje po celé délce dráhy, zejména však při 

chytání návnady. Rychlost se projevuje svižností pohybu, počtem pohybů a postupem psa. 

Jelikož se pro měření rychlosti nepoužívá časomíra, je důležitým prvkem pro posouzení 

způsob, jak moc se pes snaží kořist dostihnout. Při posuzování se nezohledňuje absolutní 

rychlost, neboť rychlost psa je nutno porovnávat s rychlostí jeho soupeřů. Žádoucí je i 

zrychlení, kterým se pes, který je na druhém místě, dostává před svého soupeře. 

2. HORLIVOST v pronásledování za jakýchkoli podmínek (terén nerovný nebo s překážkami), i při 

výskytu jakýchkoli incidentů, jako je např. přeběhnutí zatáčky, pád, pozice návnady mimo 

dohled, atd. Horlivost se projevuje na startu: soustředěnou pozorností, pohledem upřeným na 

návnadu; při pronásledování návnady: neustálým poháněním návnady; nucením obsluhy 

navijáku, aby zvyšovala rychlost návnady a zabránila tak jejímu chycení před koncem dráhy; 

čistým přeskokem překážky bez zaváhání; touhou vrátit se k návnadě, když zůstane vzadu; při 

chytání návnady: zadržením návnady letmým (překotným) úchopem při plné rychlosti; pokusy 

chytit návnadu i tehdy, jestliže byla uchopena soupeřem. 

3. INTELIGENCE prokázaná při pronásledování. Inteligence umožňuje psovi zaujmout při běhu 

dráhu, ve které se dostane do dobré pozice pro chytání návnady a zároveň projevuje hbitost, 

bez které nebude v chytání úspěšný ani ten nejrychlejší pes. Inteligence psa se projeví v tom, 

že pes zaujme pozici mezi návnadou a svou dráhou tak, aby zabránil návnadě uniknout do 

obtížného terénu. 

4. HBITOST se projevuje rychlými změnami směru, vyvolanými obraty návnady, překonáváním 

překážek, při polapení, a zejména při letmém (překotném) úchopu návnady. 

5. VYTRVALOST je schopnost psa ukončit běh v dobré fyzické kondici. Jedná se o celkové množství 

fyzických a mentálních sil, které je schopen pes při běhu vydat.  

Trpasličí pinč Gabriel Camp vom Achensee 
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Zápis ze schůze výboru 

Zápis ze schůze výboru – elektronickou formou 25.8.2019 
 

1. Členům výboru byl zaslán dopis a korespondence mezi majitelem feny Baira Jitřenka Moravia panem Ing. M. 

Černým a PhDr. Karlem Halačkou, majitelem chov. stanice Jitřenka Moravia. 

 

Na základě písemného podnětu od pana Ing. Miroslava Černého a následně i z plemenné knihy 1 na ČMKU je 

potřeba vyřešit dosti svízelnou situaci zápisu štěňat od feny Bairy Jitřenka Moravia s majitelem panem Ing. 

Černým, která měla být zapůjčena do chovu na CHS Jitřenka Moravia, a po problémech s tím spojenými jsme byli 

požádáni o vyjádření.  

 

Obdrželi jsme písemné sdělení o Odstoupení od smlouvy pana Ing. Černého viz příloha. Součástí korespondence je 

také korespondence e-maily mezi panem Černým a Halačkou. 

 

Do přílohy přikládám korespondenci a také dopis za KPČR, v němž navrhuji zápis na chovatelskou stanici 

z Konárovských lesů. 

 

Prosím o písemné, případně telefonické vyjádření, což bude součástí zápisu z mimořádného jednání výboru KPČR, 

z. s., z něhož bude připraven zápis a dán do Zpravodaje a na webové stránky.  

 

Vyjádření pište nejpozději do neděle 25.8.2019, prosím, ve tvaru:  

Souhlasím s navrhovaným řešením. Nesouhlasím s navrhovaným řešením. Zdržuji se vyjádření. 

 

Myslím, že tato záležitost se ještě nějakou dobu potáhne, ale je potřeba zajistit štěňatům PP.  

 

Mgr. Zuzana Staňková - jednatelka 

 

2. Vyjádření členů výboru: 

a) Eva Andrsová – souhlas s navrhovaným řešením 

b) Zuzana Staňková – souhlas s navrhovaným řešením 

c) Klára Hašková – souhlas s navrhovaným řešením 

d) Jana Drátovníková – souhlas s navrhovaným řešením 

e) Ivana Hajerová – souhlas s navrhovaným řešením 

f) Jarmila Smahová – nezaslala elektronicky, pouze souhlas telefonicky 

g) Hana Vimrová – nevyjádřila se 

 

3. Dodatky k řešení záležitosti: 
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a) Na upozornění revizní komise paní Silvie Pilařové podle článku V. odstavec 10. Chovatelského 

a zápisního řádu Klubu pinčů České republiky, z.s., viz znění níže, by klub neměl právní vztahy mezi panem Černým 

a panem Halačkou řešit. Navrhované řešení je jednou z možností. 

10. Právní vztahy vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, ze vztahu mezi majitelem krycího psa a chovatelem a ze vztahu 

mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat se řídí občanskoprávním řádem ČR. Právní vztahy mezi vlastníky a držiteli 

chovných jedinců v Klubu pinčů České republiky, z.s. spolek neřeší. 

 

b) Podle pokladní paní Jany Drátovníkové by se mělo dořešit finanční dorovnání za vystavení krycího listu pro nečlena 

klubu (jak pan Černý, tak pan Halačka nebyli v době vydání krycího listu členy KPČR, z.s.). 

 

4. Součástí zápisu je  

Příloha 1: Znění dopisu z Plemenné knihy 1 ČMKU 

Příloha 2: Odstoupení od smlouvy ze strany pana Černého (došlo dne 23.8.2019 doporučeně) 

Příloha 3: Dopis na Plemennou knihu 1 ČMKU s vyjádřením KPČR, z.s.  

 

Zápis vyhotovila dne 26.8.2019 Mgr. Zuzana Staňková 

 

Přílohy z jednání jsou součástí zápisu na webových stránkách. Vzhledem k ochraně osobních údajů jsou jména 

zabarvena. 

Součástí je také dopis majitele CHS Jitřenka Moravia pana Halačky na ČMKU a odpověď Komise pro chov ČMKU na 

zápis štěňat. 
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Na závěr něco pro pobavení – Vybarvěte si svého pejska 
(nakladatelství Albatros Media) 
 

 

1Zdroj: 
https://www.google.com/search?tbm=isch&sa=1&ei=42ekXdnfIYXdwQK8kbiIBQ&q=omalov%C3%A1nka+pes&oq=om
alov%C3%A1nka+pe&gs_l=img.1.0.0l10.423141.428058..430551...0.0..0.121.2786.27j7......0....1..gws-wiz-
img.....0..0i67.SAP46tVsAFQ#imgrc=dg2AygvTTfKx5M: 
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Všem našim členům a přátelům pinčů přejeme krásné prožití blížících se Vánoc  

a do nového roku 2020 hodně chovatelských úspěchů, zdravé a veselé pinče, 

 skvělé výstavní, pracovní a sportovní výsledky  

a zejména skvělé psí společníky a parťáky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor Klub pinčů České republiky, z.s.  



ZPRAVODAJ 2019 / 2_____________________________________________________________                                                                                                                                                    

 

42 

Návrh nového loga  
 

Klub pinčů České republiky, z.s. zastřešuje chov již 4 plemen pinčů. Logo, které obsahovalo pouze německého, 

opičího a trpasličího pinče, bylo doplněno o hlavu rakouského krátkosrstého pinče. Úpravu loga a přepracování do 

podoby vhodné k tisku na klubové materiály zajistil pan Mgr. Miroslav Smaha. Autorem této grafické úpravy je paní 

Lada Vančišinová. 

Oběma mnohokrát děkujeme. 

Další návrhy od vás, členů klubu, jsme neobdrželi.  
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Poděkování 
Sponzoři Memoriálu Dr. Rotreklové v Praze, Klubové výstavy v Herolticích a Víkendového setkání přátel pinčů 

Velké poděkování patří: 

 

 

Uzávěrka dalšího Zpravodaje (2020/ 1) bude 22.02.2020 

Příspěvky a fotografie zasílejte prosím elektronicky na adresy 

 jednatel@klubpincu.cz nebo klubpincucr@gmail.com  

XX. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové 

Klubová výstava Heroltice 

Víkendové setkání přátel pinčů a Klubová výstava Heroltice 

XX. ročník Memoriálu Dr. Rotreklové a Klubová 
výstava Heroltice 

mailto:klubpincucr@gmail.com

