
1. Pořizujeme si psa aneb několik slov úvodem 
2. Původ a systematické zařazení psa 
3. Domestikace psa 
4. Vznik plemen a jejich rozdělení podle FCI 
5. Anatomie a fyziologie psa 

Buňka 
Tkáně výstelkové a krycí , 
Pojivová tkáň 
Svalová tkáň 
Nervová tkáň 
Tekutá tkáň 

Pohybová soustava 
Kostra psa 
Svaly 

Krycí soustava 
Pesíky 
Podsada 
Chlupy hmatové 

Smyslové orgány 
Čich.., 
Sluch 
Zrak 

Dýchací soustava 
Oběhová soustava 
Trávicí soustava 
Pohlavní ústrojí 
Samicí pohlavní orgány 
Samčí pohlavní orgány 

Močová soustava 
Nervová soustava 

6. Výživa psa aneb co bude dnes k obědu? 
Krmná dávka 
Technika krmení 

7. Choroby psů 
Psinka (Distemper) 
Infekční hepatitida 



Parvoviróza 
Koronaviróza 
Vzteklina (Rabies) 
Leptospiróza 
Borrelióza 
Cizopasníci 
Dědičné podmíněné choroby 
Kdy navštívit veterinárního lékaře? 

8. Deset otázek pro budoucího majitele psa 
1. Proč vlastně psa chci? 
2. Nemáme v rodině alergika? 
3. Souhlasí s pořízením psa všichni členové rodiny? 
4. Dokáži ho vychovávat? 
5. Budu na něj mít čas? 
6. Kdo s ním bude chodit ven? 
7. Jak jsme na tom, vzhledem k držení psa, s bydlením?... 
8. Kam s ním? 
9. Mám na to? 

10. Budu schopen/schopna nechat psa být psem? 

9. Zákony, řády a jiné předpisy 
10. Etologie v chovu psů 

Chování vrozené 
Chování lovecké 
Chování obranné 
Chování teritoriální 
Sociální chování 
Sexuální chování 
Chování naučené 

11. Důležitá období v životě štěněte 
Období novorozenecké 
Období přechodné 
Období rané socializace 
a) postavení ve smečce 
b) schopnost ovládnout kousnutí 
c) získávání informací. 
d) schopnost komunikace 

12. Výchova štěněte 
Kladné a záporné impulsy 
Povelová technika 
Pochvala a trest 



Napřed cvičíme psa doma 
Dáváme jen povely, které pes může vykonat 
Jeden povel jeden cvik 
Nejen práce, ale i zábava 
I na manipulaci si musí pes zvykat 
Důslednost 
Pochopení 
Výchovu a následně pak výcvik psa je možné rozdělit do několika etap... 

13. Chov psů s průkazem původu 
Průkaz původu psa 
Rodokmen 
Číslo zápisu psa 
Datum vrhu 
Chovatelská stanice 
Jméno psa 
Plemenná kniha 
Identifikační označení psa 
Standard plemene 
Podmínky pro zařazení do chovu 

14. Po kom ten náš pes je aneb pár slov o dědičnosti 
Rodokmenová hodnota 
Chovná hodnota 
Plemenná hodnota 

15. Jak to funguje v praxi? 
Pes i fenka by měli být zdraví 
Jací jsou či byli předkové feny i psa a jací jsou jejich sourozenci 
Je-li to možné, brát v úvahu výsledky podobných spojení 
V rámci možnosti nespojovat jedince v určité vlastnosti korektní, ale jejichž 
příbuzní v této oblasti vykazovali vadu 
Nespojovat jedince se stejnou vadou a nevyvazovat určitou vadu jejím opakem 
Pokud to jde, řídit se opravdovou znalostí určitého jedince 
lí všech plemen je třeba brát v úvahu i povahu 
Vyhýbat se psům o kterých je známo, že mají potíže s krytím 
Vzdálenost, kterou je třeba cestou za psem překonat, by neměla být rozhodujícím faktorem 
Příroda je mocná čarodějka a i to nejlépe vymyšlené spojení může vypadat úplně 
jinak, než jsme si představovali! 

16. Příprava psa na výstavu 
17. Výstavní postoj 

Jak naučit našeho psa správný výstavní postoj? 
Kontrola chrupu 
Měření kohoutkové výšky 
Kontrola varlat 



18. Předvedení psa v pohybu 
19. Která výstava to bude? 

V jaké třídě budeme vystavovat? 

20. Jedeme na výstavu 
Co si vzít sebou na výstavu? 
lesně než odjedeme na výstavu 
Jsme na výstavě... a co dál? 

21. Hodnocení exteriéru psa 
22. Co vlastně ten rozhodčí na psovi hledá?... 

Celkovýdojem 
Plemenný typ 
Pohlavní výraz 
Konstituce 
Kondice 
Rámec těla 
Síla kostry 

Detailní posouzení 
Kohoutková výška 
Kontrola varlat 
Hlava 
Oko 
Ucho 
Krk 
Kohoutek 
Hřbet 
Bedra 
Zád 
Ocas 
Hradní končetiny 
Hrudník 
Slabiny + břicho 
Pánevní končetiny 
Kůže 
Srst 

Pohyb 

23. Chrup psa 
Řezáky 
Špičáky 
Zuby třenové (premoláry) 
Stoličky (moláry) 
Skus nůžkový 
Skus klešťový 



Podkus 
Předkus 
Nepravidelný skus 

24. Mechanika pohybu psa 
Krok 
Klus 
Cval 
Trysk, 
Skok 
Mimochod 
Hrudní končetiny 
Normální postoj 
Široký postoj 
Úzký postoj 
Sbíhavý postoj končetin 
Rozbíhavý postoj 
Francouzský postoj 
Sudovitý postoj 
Houslový postoj 

Pánevní končetiny 
Postoj sudovitý 
Postoj kravský , 

25. Hodnocení mechaniky pohybu 
Zaúhlení končetin 
Délka kroku 
Postavení končetin 
Pravidelnost a plynulost pohybu 

26. Technika posuzování 
Různé způsoby posuzování 
Metoda srovnávací 
Metoda individuálního posouzení , 

Klasifikace 
Příklady v kynologii používaného názvosloví 

27. Organizace práce ve výstavním kruhu 
Výstavní tituly 
Co vše je tedy možné na výstavě pořádané v ČR získat? 

28. Soutěže aneb jsou i další způsoby, jak ukázat krásu 
našich psů 


