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Nabízíme vám ohlédNutí za uplynulým 
půlrokem s českými strakatými psy 
v šestadvacátém vydání Strakatého e-zpravodaje. 
Jeho smyslem je informovat majitele a příznivce 
strakáčů o uplynulých a plánovaných událostech. 
Je tu dost místa pro postřehy, příběhy, úspěchy, 
zkušenosti kohokoli z vás. myslete na ty, co 
nevyužívají sociálních sítí a přesto by se s vámi 
o tu strakatou radost rádi podělili.

uvítáme i nápady a připomínky k vydávání 
a obsahu samotného Strakatého e-zpravodaje.

Pokud vám tu chybí záznam z nějaké již 
proběhlé strakaté akce, neostýchejte se k ní vrátit 
– další číslo zpravodaje vyjde pravděpodobně 
na začátku letních prázdnin.

v tomto zpravodaji se nám opět sešlo několik 
poutavých příspěvků z pestrého života se 
strakatými – moc za ně díky! za připomenutí také 
jistě stojí, že došlo ke změnám v pracovní soutěži 
a vzhledem k tomu, že mezinárodní zkušební 
řád IGP nabízí nové zkoušky, přibudou jistě 
i v Pracovním šampionovi Spolku. 

užijte si zimu, jaro, šťastný zdravý strakatý  
rok 2019 a pište, foťte a posílejte – nejlépe sem:  
strakati.psi@seznam.cz

E-zpravodaj je vydáván pod hlavičkou KCHMPP 
a Spolku českého strakatého psa.

zpracovala: Simona Šádková
grafická úprava: Ivo Krátký
zodpovědná osoba: Zdeňka Vaňourková
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akce datum a místo konání pořadatel
MČR Agility 7. 4. 2019, Kutná Hora Klára Kuntová (Spolek ČSP)

Štěňata strakatá 24. – 26. 5. 2019, Věšín Jolana nováková (Spolek ČSP)

Strakatá výstava nanečisto 8. 6. 2019, Hlinsko Libuše Charousová (Spolek ČSP)

Výcvikový víkend s Evou a Eliškou 27. – 30. 6. 2019, Kutná Hora Eliška Maierová (Spolek ČSP) 

Setkání strakáčů 13. – 15. 9. 2019,  
 Stříbrný rybník u Hradce Králové  J + E Maierovy (Spolek ČSP)

Členská schůze Spolku ČSP předběžně 23. 11. 2019 Spolek ČSP

Členská schůze KCHMPP, sekce ČSP předběžně 23. 11. 2019 KCHMPP 

MČR ČSP Canicross 28. 10. 2019 Míša drahošová (Spolek ČSP)

Bonitace
 23. 3. 2019, Vrané nad Vltavou Spolek ČSP

 27. 4. 2019, Mladá Boleslav  KCHMPP

 15. 6. 2019, dětřichov  KCHMPP

 17. 8. 2019, Klubová výstava bez KV, Mikulov 

Zde výjimečně moc prosím ty, kdo se sem chystají, zda byste se nepřihlásili na jiný termín.  
 Budu v době konání této bonitace na dovolené, a tak bych nemohla být u bonitace přítomna. 

Děkuji, Zdeňka Vaňourková, poradkyně chovu

 15. 9. 2019,  
 Stříbrný rybník u Hradce Králové Spolek ČSP

 19. 10. 2019, Mladá Boleslav  KCHMPP

Výstavy
 23. 3. 2019, Vrané nad Vltavou Spolek ČSP

 27. 4. 2019, Mladá Boleslav Spolek ČSP

 15. 6. 2019, dětřichov KCHMPP

 17. 8. 2019, Mikulov KCHMPP

 15. 9. 2019,  
 Stříbrný rybník u Hradce Králové Spolek ČSP

 19. 10. 2019, Mladá Boleslav KCHMPP

 20. 10. 2019, Mladá Boleslav 
 výstava FCI neuznaných plemen KCHMPP

na výstavy pořádané KCHMPP i Spolkem českého strakatého psa preferujeme přihlašování prostřednictvím 
elektronického administrativního systému: www.dogoffice.cz
na bonitace preferujeme přihlašování také elektronickou formou, buď přes: http://administrativa.kchmpp.cz nebo 
http://administrativa.spolekstrakacu.cz. Uzávěrka přihlášek na bonitaci je 14 dní před datem konání.
Akcí pořádaných KCHMPP či Spolkem je více, mnohé se plánují až během roku. Sledujte webové stránky, tam jsou 
informace aktualizovány: http://kchmpp.cz, http://www.spolekstrakacu.cz/

PLánoVAné AKCE V RoCE 2019
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PoZVánKy
Výstava nanečisto
Pro všechny majitele strakatých pejsků, kteří by se rádi zúčastnili výstavy, ale buď se bojí, 
nebo neví jak na to, nebo by si prostě jen chtěli vyzkoušet atmosféru se strakatými přáteli, 
pořádáme 8. 6. 2019 v Hlinsku Strakatou výstavu na nečisto. 

dozvíte se, co a jak dělat a nedělat, uvidíte ukázky vystavování i další kynologické práce. Součástí soutěže 
je také kategorie „dítě a pes“ pro výuku našich nejmenších. Přihlašování bude možné zhruba od března. 
více informací bude na stránkách Spolku, případně chovatelské stanice libachar.

https://www.spolekstrakacu.cz/events/vystava-nanecisto/ 
http://www.libachar.estranky.cz/clanky/strakata-vystava-nanecisto.html   helena Charousová

Výcvikový víkend
Nejde ti to, tvůj strakáč tě nechce 
poslouchat nebo prostě chceš získat nové 
zkušenosti a užít si čtyři dny se stejnými 
nadšenci do kynologie? Tak na tebe 
čekáme od 27. 6. do 30. 6. 2019  
v ZKO Kutná Hora.

Je tu skvělý program, zaměříme se na sportovní 
kynologii, nosework a obedienci. všemi těmito 
sporty tě bude provázet zuzana Krejčiříková, 
eva vlasáková Šitnerová, eliška maierová. Celý 
výcvikový víkend bude plný zábavy a skvělých lidí, 
tak se moc těšíme v červnu. tlapku na to.

bližší info bude na stránkách Spolku 
a na strakáčském facebooku.

 eliška maierová

Setkání čsp 2019
A je to tady! Setkání strakáčů slaví desáté 
narozeniny a my bychom to chtěli rozjet 
ve velkém stylu, ale k tomu potřebujeme  
co nejvíce strakáčů a samozřejmě  
jejich páníčků.
Program bude opravdu pestrý, oslavíme 
narozeniny velkou party, čeká nás workshop, 
bohatá tombola, ukázky sportů a mnohem víc. 
Navíc budeme dělat rekord, takže potřebujeme 
opravdu hooodně strakáčů, ať je to zajímavý 
(třeba budeme i v televizi)! takže se na vás moc 
těšíme druhý víkend v září nedaleko hradce 
Králové.

bližší info bude na stránkách Spolku 
a na strakáčském facebooku.

 eliška maierová
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PoZVánKy

Vážení a milí majitelé  
mladého českého strakatého psa,
dovolujeme si vás pozvat na akci  
určenou speciálně pro vás

Štěňata strakatá
aneb Jarní sraz mladých strakáčů
Akce je určena pro štěňata, která se narodila v kalendářním roce 2018 a pro jejich majitele. 

Termín: 24. až 26. května 2019
Místo: RS brdy, věšín u Rožmitálu pod třemšínem (http://www.rekreacebrdy.wbs.cz/RS--vesin.html)

Rádi bychom se mezi sebou seznámili, dozvěděli se (a vyzkoušeli si), co všechno se strakáči mohou naučit. 
Prokonzultovali případné problémy výchovné a v neposlední řadě se dozvěděli něco o možnostech chovu. 
Na akci bude přítomna poradkyně chovu a někteří ze zkušených chovatelů a výcvikářů, kteří budou 
připravovat program a budou vám k dispozici pro vaše případné dotazy.
Počítat můžete se sobotní přehlídkou štěňat, na kterou jsou zváni chovatelé jednotlivých vrhů, s hravou 
procházkou i veselými závody.

Účast na večerním povídání přislíbili Stanislav beníšek a Katka lerlová.

Informace naleznete na stránkách Spolku (akce/Štěňata strakatá). Přihlašovat se můžete prostřednictvím 
formuláře na tomto odkazu:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FaIpQlScmlsudo6ulmv1dJagw6mvhkX5xNhX_Yj_vnfXnz6-
vh0e7jw/viewform

Podrobné informace přihlášeným budou rozeslány cca měsíc před akcí.

těšíme se, za Spolek českého strakatého psa a organizační tým akce

  Jolana Nováková

Pozor, kapacita akce  
je již naplněna  
a je pouze pro náhradníky.!
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Celoroční soutěž českých strakatých psů ve všech 
sportech napříč kynologickým spektrem.

Pro ty, kteří těsně točí kolem bočnic, pro ty, kteří tráví sezónu zapřaženi v sedáku, pro ty, kteří 
v batohu nosí kužel či aport i pro ty, kteří z kapes tahají skořici a pomerančovou kůru, pro 
nadšence, kteří světem krouží pivoty a v heel pozici vydrží dlouhé minuty, pro ty, kteří žijí pro 
střapec i pro ty, kteří pomáhají druhým. 

máte nějaký sportovní úlovek? Sdílejte ho s ostatními a ukažte všem, že strakáč nemusí být jen gaučák…

Pomocí webového formuláře či na mail pracovni.strakac@seznam.cz stačí zaslat kdy, kde, co a s kým jste 
zvládli, můžete přidat fotku a i vás může těšit profil na webu pracovních strakáčů. ti nejpracovitější se 
mohou těšit na věcné ceny! Přesná pravidla najdete na webu www.pracovnistrakac.cz

 mnoho úspěchů přeje Pavla Kadeřábková

PoZVánKy
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Nová soutěž pro strakaté milovníky turistiky
Pro letošní rok jsme vymysleli novou soutěž. Něco jako obdoba pracovního a výstavního 
strakáče, toto bude pro turisticky naladěné členy Spolku.

Systém soutěže je velmi jednoduchý:
během roku 2019 – od 1. 1. do poloviny listopadu 2019 – budeme bodově odměňovat všechny, kteří se se 
svým psem vydají po krásách Čech a moravy.

vytvořili jsme na to speciální stránky: www.strakataturistika.cz, kde je vše včetně seznamu bodovaných 
míst podrobně popsáno.

Ve zkratce to vypadá takto: 1 bod získáte za
• každý vyšlapaný kopec s nadmořskou výškou vyšší než 999 metrů
• návštěvu Národní přírodní památky, Národního parku a Národní přírodní rezervace
• vystoupání na rozhlednu – tady samotný výstup není povinný pro psa, ten může čekat pod schody
• smočení tlapek u pramenu nebo soutoku významných řek
• návštěvu legendárních hor Říp a blaník

v průběhu roku můžete místo navštívit, kolikrát chcete, ale bod získáte jen jednou

Na konkrétním místě pořídíte fotku jako důkaz, že jste tam se svým psem byli a tu pak pošlete buď 
na e-mail: info@strakataturistika.cz a nebo přes messenger na Fb stránkách Strakatá turistika. 

o průběžném pořadí budeme pravidelně informovat.

odměníme účastníky, kteří se umístili na prvních třech místech a všichni ostatní, kteří v soutěži bodovali, 
dostanou malou upomínku.

Je to první ročník této soutěže a určitě se nebráníme změnám a novým nápadům pro další ročníky.

 S pozdravem strakatým kilometrům zdar
Jana Kalinová

PoZVánKy
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23. 6. 2018, Intercanis Brno, posuzoval: Petr Řehánek
psi  šampionů don od Milníku 05 V1, CAC, BoB

feny mladých Bubetka Király puszta V

  mladých Erna z Luční ulice V2

  otevřená Felicita ze Zlatého Lankastru V1, CAC, BoS

  mladých Máša Libachar V1, CAJC, BoJ

  šampionů Charita dakam nepřítomna

  veteránů Elita dakam nepřítomna

30. 6. 2018, NV Klatovy, posuzovala: Mgr. Václava Rybárová
psi  mladých Adagio z Kraje ráje Vd1

  otevřená Bastien Zli-Rů Vd2

  otevřená draco z Luční ulice V1, CAC, nV, BoS

feny mladých Aura Libišácká ťapka V2

  mladých Erna z Luční ulice V1, CAC, BoJ, BoB

14. 7. 2018, NV Mladá Boleslav, posuzovala: Ing. Alena Košťálová
psi  mladých Flynn ze Strakatého kožíšku V1, CAJC

  otevřená damián Barunidlo V1, CAC, nV, BoS

  otevřená Felix Zlatíčko V2, rez. CAC

feny mladých Malenka Libachar V1, CAJC, BoJ

  mezitřída Aura Libišácká ťapka V1, CAC, nV

  otevřená Erin ze Zlatého Lankastru nepřítomna

  veteránů Brilla Rubínový květ V1, BoV, BoB

18. 8. 2018, KV KCHMPP Mikulov, posuzovala: Olga Dolejšová
psi  otevřená Calipo Love in paws V1

feny mladých Arlenka Balmarti V2

  mladých Bára Király puszta Vd3

  mladých Bubetka Király puszta V1, CAJC, BoJ

  otevřená Adelheida dobrovodská hvězda nepřítomna

  otevřená Aja Király puszta V1, CAC

  vítězů Celestie Zli-Rů V1, CAC, BoB

  veteránů Cíněnka Strakatý samet V1, nejlepší veterán

VýSLEdKy VýSTAV
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25. 8. 2018 Interdog Bohemia Mladá Boleslav, posuzoval: Antonín Karban
psi  mladých Filip ze Strakatého kožíšku V1, CAJC, BoJ, BoB

  mladých Flynn ze Strakatého kožíšku V2

  šampionů damián Barunidlo V1, CAC

  veteránů Feryn Strakatý samet V1, BoV

feny mladých Erna z Luční ulice V1, CAJC, BoS

  otevřená Erin ze Zlatého Lankastru nepřitomna

  šampionů Celestie Zli-Rů V1, CAC

16. 9. 2018, KV Spolku čsp Pecka, posuzoval: Antonín Karban
psi  štěňata Bismarck dobrovodská hvězda Vn1

  mladých Gimi ze Strakatého kožíšku V1, CAJC, BoS

  mladých Adagio z Kraje ráje nepřítomen

  mezitřída Flynn ze Strakatého kožíšku V1, CAC

  mezitřída Apríl z údolí Blanice V2, rez. CAC

  otevřená Cipísek Zli-Rů V2, rez. CAC

  otevřená Arch Strakatá packa V

  otevřená Alík z Chotěšovského dvora V

  otevřená Alan dejpac nepřítomen

  otevřená Colens Caeles LeaWil Vd

  otevřená Cookie Amorevita Vd

  otevřená Kvido z Majklovy zahrady V1, CAC

  otevřená Felix Zlatíčko V4

  otevřená Eliáš ze Strakatého dvorku V

  otevřená dárek ze Zlatého Lankastru V3

  vítězů draco z Luční ulice V1, CAC

  vítězů Arthur Strakaté tornádo V2, rez. CAC

feny štěňata Bianca dobrovodská hvězda Vn1, nejlepší štěně

  dorost Brebta Balmarti Vn1, nejlepší dorost

  mladých Celia nella Belavia V4

  mladých Blue Sem tam Kladně V3

  mladých Bára Király puszta Vd

  mladých noemi Libachar V1, CAJC, BoJ, BoB

  mladých Malenka Libachar V

  mladých Gina ze Strakatého kožíšku V2

  mladých Erna z Luční ulice V

  mezitřída Aura Libišácká ťapka V2, rez. CAC

  otevřená Adelheida dobrovodská hvězda Vd

VýSLEdKy VýSTAV
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  mezitřída Aira u Melluzínky V1, CAC

  otevřená Alaia nádherná Canis Color V3

  otevřená Aranka Strakatá packa V2, rez. CAC

  otevřená Gwenn ze Zlatého Lankastru V4

  otevřená dorotka ze Strakatého dvorku Vd

  pracovní Arvika nella Belavia V1, CAC

  pracovní Appia Amorevita V3

  pracovní Amálka České kouzlo V2, rez. CAC

  vítězů dřípatka Vrtichvost z usedlosti V2, rez. CAC

  vítězů Ctislávka Zlatíčko V1, CAC

  veteránů Bětka Vrtichvost z usedlosti V1, BoV

  veteránů Antonie Barunidlo V2

  otevřená Xila z Česlova V1, CAC

6. 10. 2018, MVP České Budějovice, posuzovala: Olga Dolejšová
psi  dorost dragon Berkast Vn1

  mladých Filip ze Strakatého kožíšku V1

  šampionů draco z Luční ulice V1, CAC, BoB

feny dorost dazy Berkast Vn1

  šampionů Bellis Berkast V1, CAC, BoS

20. 10. 2018, KV KCHMPP Mladá Boleslav, posuzoval: Vladimír Piskay (SK)
psi  mladých Adagio z Kraje ráje Vd3

  mladých Filip ze Strakatého kožíšku V1, CAJC, KVM

  mladých Miki z Majklovy zahrady Vd2

  otevřená Čmelda ze Studnic V3

  otevřená Kašpar z Majklovy zahrady V2, rez. CAC

  otevřená Vendelín z Česlova V1, CAC

  veteránů dasko z Majklovy zahrady V1

  vítězů draco z Luční ulice V1, CAC, KV, BoS

feny dorost dazy Berkast Vn1

  mladých Erna z Luční ulice V1, CAJC, KVM, BoJ

  mladých Celia nella Belavia V2

  otevřená Igora Strakatý samet V3

  otevřená Anténa Strakoli nepřítomna

  otevřená Aranka Strakatá packa V2, rez. CAC

  otevřená Baira Beauty from Village V1, CAC

  otevřená Cibulka ze Strakaté zupy nepřítomna

  pracovní Arvika nella Belavia V1, CAC

VýSLEdKy VýSTAV
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  veteránů Cíněnka Strakatý samet V1, BoV

  vítězů Celestie Zli-Rů V3

  vítězů dřípatka Vrtichvost z usedlosti V2, rez. CAC

  vítězů Bellis Berkast V1, CAC, KV, BoB

21. 10. 2018, Výstava FCI neuznaných plemen (KCHMPP) Mladá Boleslav, posuzoval: Otakar Vondrouš
psi  mladých Miki z Majklovy zahrady V1, CAJC

  otevřená Felix Zlatíčko V1, CAC, BoS

  vítězů damián Barunidlo V1, CAC

feny dorost dafné z Kraje Thurn Taxisů Vn1

  mladých Erna z Luční ulice V1, CAJC, BoJ, 3. BIS junior

  mladých Celia nella Belavia V2

  otevřená Aranka Strakatá packa V1, CAC, BoB

  vítězů dřípatka Vrtichvost z usedlosti V1, CAC

  pracovní Celestie Zli-Rů Vd1

  veteránů Cíněnka Strakatý samet V1, BoV

2. 12. 2018 MVP Praha, posuzovala: Mgr. Zuzana Brotánková
psi  dorost Bismarck dobrovodská hvězda Vn1

  dorost dator Mitis LeaWil Vn3

  dorost dens dulcis LeaWil Vn2

  mezitřída Flynn ze Strakatého kožíšku V1, CAC, BoB

  šampionů damián Barunidlo V1, CAC

feny dorost Bianca dobrovodská hvězda Vn2

  dorost dryada Clara LeaWil Vn1

  mladých Erna z Luční ulice V1, CAJC, BoJ, BoS

  mladých noemi Libachar Vd2

  mezitřída Celia nella Belavia V1, CAC

  otevřená Alaia nádherná Canis Color V2, rez. CAC

  otevřená Aranka Strakatá packa V3

  otevřená Arvika nella Belavia V1, CAC

  šampionů Celestie Zli-Rů V1, CAC

  šampionů dřípatka Vrtichvost z usedlosti V2, rez. CAC

  šampionů Charita dakam  V3

  veteránů Cíněnka Strakatý samet V1, BoV

  veteránů Elita dakam nepřítomna

  veteránů Ellis z Trpce V2

Fotokatalogy z klubových akcí zachycující strakaté krasavce naleznete na:
https://strakaci.cz/dokumenty/fotokatalog20180818.pdf, https://strakaci.cz/dokumenty/20180916.pdf

VýSLEdKy VýSTAV
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VýSLEdKy BonITACE KCHMPP
18. 8. 2018, Mikulov, bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Fea ze Strakatého kožíšku
*4. 5. 2017

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,3 kg

dKK A / A
LP 0 / 0

Calipo Love in paws
*4. 5. 2016

kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 10,8 kg

dKK A / A
LP 0 / 0

Bubetka Király puszta
*18. 5. 2017

kohoutková výška: 46 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole, P4 vlevo nahoře
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 9,6 kg

dKK C
LP 0 / 0
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18. 8. 2018, Mikulov, bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Aja Király puszta
*12. 2. 2016

kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,3 kg

dKK B
LP 0 / 0

Celia Nella Belavia
*20. 7. 2017

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 11,8 kg

dKK A / C
LP 0 / 0

Filip ze Strakatého kožíšku
*4. 5. 2017

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1 vlevo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,6 kg

dKK A / A
LP 0 / 0

VýSLEdKy BonITACE KCHMPP

20. 10. 2018, Mladá Boleslav, bonitovala: Mgr. Václava Rybárová
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20. 10. 2018, Mladá Boleslav, bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Čmelda ze Studnic
*20. 4. 2016

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: 7 řezáků nahoře
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 19,6 kg

dKK d / C
LP 1 / 1
nechovný

Igora Strakatý samet
*10. 12. 2013

kohoutková výška: 43 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 10,9 kg

dKK C
LP 1 / 1

Baira Beauty from Village
*9. 5. 2016

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí 2 řezáky dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,2 kg

dKK A / A
LP 0 / 0
nechovná

VýSLEdKy BonITACE KCHMPP
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20. 10. 2018, Mladá Boleslav, bonitovala: Mgr. Václava Rybárová

Vendelín z Česlova
*29. 3. 2013

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 13,7 kg

dKK A / A
LP 0 / 0

VýSLEdKy BonITACE ČSP

Adelheida Dobrovodská hvězda
*16. 11. 2015

kohoutková výška: 47 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,3 kg

dKK A
LP 0 / 2

Aira u Melluzínky
*21. 10. 2016

kohoutková výška: 49 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá krátká
hmotnost: 16 kg

dKK A
LP 0 / 0

16. 9. 2018, Pecka, bonitoval: A. Karban
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16. 9. 2018, Pecka, bonitoval: A. Karban

Alík z Chotěšovského dvora
*2. 6. 2016

kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 16,5 kg

dKK C
LP 1 / 1

Apríl z Údolí Blanice
*10. 12. 2016

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 17,5 kg

dKK A / A
LP 1 / 1

Aura Libišácká ťapka
*9. 1. 2017

kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 vpravo dole
srst: hnědožlutobílá krátká
hmotnost: 15,3 kg

dKK B
LP 0 / 0

VýSLEdKy BonITACE ČSP
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16. 9. 2018, Pecka, bonitoval: A. Karban

Bára Király puszta
*18. 5. 2017

kohoutková výška: 47,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá dlouhá
hmotnost: 12,4 kg

uchovněna podmínečně na 1 vrh, 
extrémně stočený ocas

dKK A / A
LP 1 / 1

Bobulka České kouzlo
*17. 7. 2015

kohoutková výška: 45 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 10,3 kg

dKK B
LP 0 / 0

Cipísek Zli-Rů
*16. 10. 2014

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 17,3 kg

dKK A / A
LP 0 / 0

VýSLEdKy BonITACE ČSP
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16. 9. 2018, Pecka, bonitoval: A. Karban

Dárek ze Zlatého Lankastru
*11. 3. 2015

kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: hnědožlutobílá krátká
hmotnost: 14,8 kg

dKK B / B
LP 1 / 1

Felix Zlatíčko
*16. 7. 2016

kohoutková výška: 50 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P2 oba dole, P1 vlevo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,6 kg

dKK A / A
LP 0 / 1

Flynn ze Strakatého kožíšku
*4. 5. 2017

kohoutková výška: 51 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P1 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15,7 kg

dKK B
LP 0 / 1

VýSLEdKy BonITACE ČSP
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16. 9. 2018, Pecka, bonitoval: A. Karban

Gwenn ze Zlatého Lankastru
*25. 10. 2016

kohoutková výška: 48 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 15 kg

dKK B
LP 0 / 0

Kvido z Majklovy zahrady
*12. 10. 2015

kohoutková výška: 52,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá dlouhá
hmotnost: 17,6 kg

dKK A / B
LP 0 / 0

Malenka Libachar
*19. 3. 2017

kohoutková výška: 47,5 cm
skus: nůžkový
chrup: úplný
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 14,6 kg

dKK C
LP 0 / 0

VýSLEdKy BonITACE ČSP
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16. 9. 2018, Pecka, bonitoval: A. Karban

Xila z Česlova
*17. 9. 2016

kohoutková výška: 46,5 cm
skus: nůžkový
chrup: chybí P4 vpravo dole
srst: černožlutobílá krátká
hmotnost: 13,6 kg

dKK B
LP 0 / 0

VýSLEdKy BonITACE ČSP
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nARoZEné VRHy
Přehled odchovů v KCHMPP
Ch ze Zlatého Lankastru  nar. 7. 6. 2018

Fx 4,17 % 1 pes m. drinna ze Zlatého Lankastru 
KZP 86,68 % 4 feny o. dino od Milníku 05

C z Chotěšovského dvora  nar. 14. 6. 2018

Fx 0,98 % 6 psů m. Cisinka ze Strakatého dvorku 
KZP 93,33 % 1 fena o. Colens Caeles LeaWil

D z Kodlíče nar. 22. 6. 2018

Fx 3,98 % 1 pes m. Fimfárum Asi Czech originál 
KZP 80 % 1 fena o. draco z Luční ulice

I Bonasa Sorbus nar. 8. 7. 2018

Fx 3,91 % 6 psů m. Coca Bonasa Sorbus 
KZP 86,67 % 2 feny o. Bruce ze Zlatého Lankastru

O Libachar  nar. 10. 8. 2018

Fx 0,78 % 4 psi m. Jamika Libachar 
KZP 96,67 % 3 feny o. Hip Hop Rubínový květ

C Strakatý kámoš  nar. 17. 8. 2018

Fx 1,56 % 5 psů m. Arina Strakatý kámoš 
KZP 93,33 % 3 feny o. Albert Strakaté tornádo

d nella Belavia
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nARoZEné VRHy

A z Lešanské zahrady  nar. 23. 8. 2018

Fx 1,56 % 6 psů m. Felicita ze Zlatého Lankastru 
KZP 93,33 % 3 feny o. Chabáš z Majklovy zahrady

I ze Zlatého Lankastru  nar. 17. 9. 2018

Fx 7,23 % 3 psi m. Baileys ze Zlatého Lankastru 
KZP 80 % 7 fen o. draco z Luční ulice

Z z Česlova  nar. 4. 10. 2018

Fx 2,61 % 3 psi m. Venuše z Česlova 
KZP 90 % 2 feny o. dundee od Milníku 05

P Libachar  nar. 20. 10. 2018

Fx 0,00 % 1 pes m. Arlet ze Zlatého Lankastru 
KZP 100 % 3 feny o. Edie Pharlap

B Štěstí z Kelče  nar. 8. 12. 2018

Fx 3,98 % 3 psi m. Endivie Bonasa Sorbus 
KZP 86,67 % 2 feny o. Chabáš z Majklovy zahrady

B z Ratinky  nar. 30. 12. 2018

Fx 3,19 % 9 psů m. Bela ze Včelí zahrady 
KZP 86,67 % 4 feny o. Estragon Bonasa Sorbus

 
Přehled odchovů ve Spolku českého strakatého psa
A Radosti od Kosti nar. 23. 6. 2018

Fx 2,61 % 4 psi m. dřípatka Vrtichvost z usedlosti 
KZP 90 % 4 feny o. Sopík z Česlova

B Dejpac  nar. 30. 6. 2018

Fx 3,13 % 2 psi m. Prima Červený muškát 
KZP 90 % 2 feny o. damián Barunidlo

A Áduhart nar. 28. 8. 2018

Fx 0,00 % 5 psů m. Berka České kouzlo 
KZP 100 % 2 feny o. Cardamom Bonasa Sorbus

D Nella Belavia nar. 22. 9. 2018

Fx 0,00 % 5 psů m. Bramína nella Belavia 
KZP 96,67 % 3 feny o. Baryk Strašecká packa
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SLoŽEné ZKoUŠKy
Arabela Strakaté tornádo

zkouška
• nW-Z
• nW-UZ

psovod: Eva Vlasáková Šitnerová

Berenita Nella Belavia

zkouška
• MA-1

psovod: Kristýna Blažejová – Lérová

Ginger Bonasa Sorbus

zkouška
• oB-Z

psovod: Kristýna Mervartová
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SLoŽEné ZKoUŠKy
Ctislávka Zlatíčko

zkouška
• oB-2

psovod: Zuzana Krejčiříková

Baron z Luční ulice

zkouška
• dWd1
• Md1
• LA3
• LJ3

psovod: Alena Pichová

Průběžné výsledky pracovní soutěže 2019 najdete na stránkách https://www.pracovnistrakac.cz/

Výzva
Chtěla bych moc poprosit psovody aktivních strakáčů – pokud složíte novou zkoušku, napište mi to 
(strakati.psi@seznam.cz). Postačí jen základní údaje – jméno psa a psovoda a označení zkoušky.  
Nic dokládat nemusíte. Přiložit můžete i fotografii. děkuji,

 Simona Šádková 
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SCHůZoVání SPoLKU ČSP

 

Výstavy – Katka milbachová. Novinka! v roce 
2019 proběhnou tři výstavy. Účast na výstavách 
obecně je důležitá pro budoucí uznání plemene.  
termíny a místa: 23/3 vrané nad vltavou – 
klubová; 27/4 mladá boleslav – speciální;  
15/9 hradec Králové – klubová na Setkání. 
Přihlašování prostřednictvím dogoffice.

MČR Agility – Klára Kuntová. 7/4 Kutná hora, 
přihlašování od nového roku prostřednictvím 
KaČR.

Štěňata strakatá – Jolana Nováková. Pro štěňata 
narozená v roce 2018, termín 24 – 26/5, místo 
věšín. Přihlašování od února. Na sobotu zváni 
chovatelé.

Výstava nanečisto – líba Charousová. Pro 
výstavní začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet 
co a jak na výstavě (ne)dělat. 8/6 hlinsko. 
Přihlašování cca od března přes web Spolku.

Výcvikový víkend – eliška maierová, eva 
vlasáková Šitnerová. termín 27 – 30/6. místo 
Kutná hora. určeno všem (nejen štěňatům 
a začátečníkům). Přihlašování přes web Spolku.

Setkání – eliška a Jana maierovy.  
13 – 15/9 hradec Králové. 10té výroční setkání,  
při přihlašování budou mít členové Spolku 
přednost. Na 10. setkání bychom se chtěli pokusit 
o zápis do knihy rekordů, v neděli 15/9 proto 
prosíme o maximální účast všechny majitele.

MČR obedience – zuzana Krejčiříková – 
plánováno na podzim, místo Česká třebová.

MČR Canicross – míša drahošová. Novinka! 
Proběhne 28/10. místo bude upřesněno.

Vycházky – organizovat může kdokoli a kdykoli, 
informace o tom „jak na to“ jsou na stránkách 
Spolku.

Kalendář – uzávěrka fotografií bude v září. téma 
bude upřesněno na jaře. zatím padly návrhy – pes 
a dítě/najdi strakáče/umělecký snímek s veselým 
příběhem ze života strakáče.

Světová výstava 2021 – Kateřina milbachová: 
výstava se bude konat v ČR. Národní plemena 
budou mít k dispozici „stánek“ s možností 
prezentace. budeme rádi za pomocníky, tak, 
abychom se u stánku mohli střídat, prosba 
směřuje zvláště k moravským strakatým. Příprava 
prezentace plemene by měla začít co nejdřív, 
abychom vše nehonili na poslední chvíli. bude 
potřeba užší pracovní skupina na přípravu, 
náměty posílejte Katce milbachové.

Pojištění – Jan marek – Spolek dostal výbornou 
nabídku od pojišťovny Generali na pojištění 
odpovědnosti na organizovaných akcích. Nejde 
o odpovědnost vlastníků psů, ale o odpovědnost 
organizátorů. Podrobnosti budou na webu.

Zpravodaj – Simona Šádková – vychází 2x ročně, 
kromě „technických“ informací je zájem o zážitky 
z akcí či prostě ze života. Příspěvky zasílejte 
na strakati.psi@seznam.cz.

Kdo co má na starosti – naleznete na  
http://www.spolekstrakacu.cz/spolek/
dokumenty/ – aktivity členů

Schůze Spolku českého strakatého 
psa proběhla 24. listopadu 2018, takže 
klasicky předadventní záležitost. Sešlo se 
nás 45 a kromě klasických úředních věcí 
(celý zápis je na stránkách Spolku v sekci 
Dokumenty) jsme řešili i to, co se bude 
dít v dalším období. A protože společnou 
činnost považujeme za nejdůležitější 
a okolní úřad jen za nepříjemnou nutnost, 
přinášíme zde hlavně tu informaci o tom, 
co se bude dít:
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Šampioni mezi námi
SPOLeK ČeSKéHO StRAKAtéHO PSA uDěLIL 
NA SCHůZI NÁSLeDujíCí tItuLy:
•  Klubový šampion  

Ctislávka Zlatíčko (Zuzka Krejčiříková)
•  Klubový veterán šampion  

Cíněnka Strakatý samet (Lea Pletichová Wildnerová)
dodatečně po schůzi přiznán titul
•  Pracovní šampion 

Guma z Majklovy zahrady (Eva Homolková)

(omluva: vzhledem k omezené kapacitě e-mailové 
schránky se mail s podklady k udělení titulu Pracovní 
šampion nedostal na místo určení, proto jsme ho 
nevyhlásili na schůzi veřejně. Guma (Roxa) však 
podmínky splnila, proto jsme jí titul s omluvou poslali 
dodatečně.)

Členství ve Spolku ČSP  
na rok 2019
PRODLužte SVé ČLeNStVí DO KONCe BŘeZNA 2019
Stávající členové Spolku ČSP si jednoduše 
prodlouží členství platbou na účet Spolku ČSP 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-_
G2ozwLyaJWry7vonpy80i6yqcnaqdPR-Jv_GhId4/
edit#gid=1107927773 dle pokynů, do systému 
Administrativy http://administrativa.spolekstrakacu.
cz/clen/prihlaseni vloží doklad o platbě a zkontrolují/
doplní údaje o sobě a svých psech. 
Pokud nevíte své členské číslo, najde jej zde  
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1HyyKrwnanHltfsEU8d2wmXZbos_
mmyo8RkonxqqU5yE/edit#gid=414527716, 
Administrátor vám v případě zapomenutého hesla 
dokáže poslat nové jednorázové. 

nejste už v seznamu členů a chcete se vrátit? 
nevadí, napište na e-mail Spolku  
(info@spolekstrakacu.cz), vrátíme vás tam a členství 
si můžete obnovit stejným způsobem, jako se 
provádí prodlužování. noví členové Spolku jsou 
vítáni, přihlášení je přes Administrativu (http://
administrativa.spolekstrakacu.cz/clen/prihlaseni) 
Spolku ČSP nebo „papírovou“ přihláškou poslanou 
na e-mail či poštou, veškeré informace najdete zde 
https://www.spolekstrakacu.cz/spolek/clenstvi/

 Alena Pichová

Pracovní pes
VeLKý DíK PAtŘí eVě VÁCOVé za dosavadní činnost při 
vedení evidence soutěže. od roku 2019 přebírá tuto 
činnost Pavla Kadeřábková. Informace o soutěži je 
na samostatných stránkách www.pracovnistrakac.cz. 
Pro rok 2019 se sezona počítá od 1. 11. 2018  
do 31. 10. 2019. Vyhodnocena bude zvlášť kategorie 
agility a zvlášť kategorie ostatní sporty.
Kategorie veterán (po celou sezonu pes nad 8 let) 
nebude speciálně hodnocena, všichni zúčastnění 
veteráni však budou drobně oceněni. 
Výsledky posílejte klasicky do měsíce po závodě.
Během roku dojde k úpravě pravidel pracovní části 
soutěže na následující sezonu. náměty lze posílat 
do 1. 6. 2019 na mail pracovni.strakac@seznam.cz.

Konečné výsledky soutěže "Pes roku 2018" 
 
Pes roku 2018 majitel  
1. Draco z Luční ulice Milan Vyskočil 131 bodů 
2. Felix Zlatíčko Jaroslav Prodělal 58 bodů 
3. Don od Milníku 05 Petra Rosíková 44 bodů 
   
Fena roku 2018   
1. Erna z Luční ulice Dagmar Vokálová 61 bodů 
2. Charita Dakam Kateřina Milbachová 47 bodů 
3. Baileys ze Zlatého Lankastru Šupka Miloslav 45 bodů 
   
Veterán roku 2018   
1. Cíněnka Strakatý samet Lea Pletichová Wildnerová 32 bodů 
   
Chovatelská stanice roku 2018   
1. z Luční ulice Dagmar Vokálová 198 bodů 
2. ze Zlatého Lankastru Miloslav Šupka 94 bodů 
3. Zlatíčko Erika Fiantová 90 bodů 
   
Pracovní pes roku 2018   
1. Albert ze Strakatého dvorku Iva Říhová 67,5 bodů 
2. Baron z Luční ulice Alena Pichová 62,5 bodů 
3. Guma z Majklovy zahrady Eva Homolková 61,5 bodů 
 

Ve výstavní soutěži bodovalo 68 psů z 34 chovatelských stanic. 
O pracovního psa bojovalo celkem 18 strakáčů. 

 
 

 

Pes roku
VýSLeDKy CeLOROČNí SOutěže ZA ROK 2018  
jSOu NÁSLeDujíCí:

AKTUALITy
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Platinum Natural  
pro členy Spolku ČSP  
se slevou  
pro chovatelský klub
SPOLeK ČSP jAKO CHOVAteLSKý KLuB získal pro 
své členy možnost účastnit se bonusového programu 
PLATInUM nATURAL, tj. možnost nakoupení produktů 
Platinum za bonusové ceny.
https://www.krmivo-platinum.cz/?utm_
source=Sponzoring&utm_medium=cpc&utm_
campaign=Spolek%20strak%C3%A1%C4%8d%C5%AF

Přibližná sleva pro Spolek ČSP vychází 
granule malé balení – 30 %,
granule velké balení – 19 %; 
pamlsky – 15 %, 
produkty péče – 10 %

Společný nákup bude možný: 
při pořádání různých akcí Spolku ČSP, kde to bude 
vhodné a kam bude možné produkty Platinum nechat 
doručit, po dohodě s organizátorem dané akce.
po vytvoření dočasné „oblastní buňky“, tj. domluvě 
skupiny členů v dané lokaci, kdy hromadná 
objednávka bude doručena na jednoho určeného 
člena (zástupce buňky) a posléze rozdělena pomocí 
místní strakaté distribuce. Zájem a vytvoření  
„oblastní buňky“ sdělte na e-mail Spolku  
(info@spolekstrakacu.cz), domluvíme potřebné,  
jako termíny objednávky a plateb, otevřeme 
objednávací Google formulář.

Vyhodnocení  
bakalářské práce
MNOZí Z VÁS jIStě ZAZNAMeNALI, že před nějakou 
dobou probíhal se strakáči v rámci bakalářské práce 
„Možnost predikce úspěšnosti tréninku“ experiment, 
zaměřený na skladbu tréninku a použití tzv. nulové 
varianty. 

díky dostatečnému počtu strakatých jedinců (a že jich 
bylo hodně!), se podařilo práci dokončit a vyhodnotit. 
Předmětem studia byla především práce s tzv. nulovou 
variantou (default behavior). Tato pozice představuje 
pro zvíře jakousi jistotu, do které se zvíře uchýlí 
v případě, že neví, jak má dál v tréninku pokračovat. 
Během tréninků byly sledovány dva parametry 
a to doba, za kterou se pes daný cvik naučí a dále 
počet stresových projevů, které pes během tréninku 
vykazuje.

Po pečlivém vyhodnocování jsme dospěli k závěru, 
že nulová varianta psům trénink výrazně usnadňuje, 
protože skupina psů, která nulovou variantu znala 
a byla schopna ji vědomě využívat, se nejenže 
daný cvik naučila mnohem rychleji, ale také počet 
stresových projevů nebyl tak výrazný jako u skupiny 
psů, se kterou se cvičilo bez použití nulové varianty. 
A tak bych tímto chtěla poděkovat všem majitelům, 
kteří mi poskytli své psy pro experiment a také celému 
Spolku, který „akci“ propagoval. 
Anna Zelinková

AKTUALITy

foto: Milada Štraitová
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ČLEnSKá SCHůZE SEKCE  
ČESKý STRAKATý PES
Datum a místo konání: 24. 11. 2018, restaurace u boudů, mírová 21/99, Praha – Kolovraty

začátek ve 13:00 h. – společná část pro členy Spolku čsp i KChmPP.

tato část začíná vyhodnocením pracovní a výstavní Soutěže za rok 2018. Následuje zpráva PCh chovu 
čsp v roce 2018: počty Kl, počty štěňat, stav chovné základny, max. počet potomků po 1 chovném zvířeti 
stanoven dle let 2014-2018 = 39 (FCI breeding Strategies; počet bude upřesněn po posledním vrhu 
narozeném v roce 2018), zdraví, administrativa v chovu, plánované akce 2019 – výstavy, bonitace,  
Strakatá štěňata 2019, Setkání 2019, vycházky, Soutěž 2019, zpráva od poradkyně chovu (PCh).  
Společná část ukončena ve 14:30 hodin.

Schůze KChmPP sekce čsp – začátek v 15 hodin
Přítomno: 22 členů KChmPP sekce čsp, 7 hostů
zapisovatel schůze: Kateřina ungrová   
dostatečný počet členů – jsme usnášení schopní.

Shromáždění delegátů se koná 20. 1. 2019 v hotelu Svornost, Praha 9. PCh a paní milbachová informují 
o své rezignaci ve výboru KChmPP. Náměty členů sekce čsp k projednání na Shromáždění delegátů: 

 • transparentní účet
 • možnost hlasování mimo schůzi (např. internetové hlasování „per rollam“)
 • dotaz na zpravodaj (nemusí být papírový, klidně elektronický, ale chybí informovanost členů)
 • Webové stránky (nedostatečná aktualizace, staré rozhraní, vzhled, funkčnost)
 • výsledky výstav KChmPP na webu

delegáti zvolení na Shromáždění delegátů 20. 1. 2019: david milbach, Kateřina ungrová, Ivana lukášová, 
Jiří Kratochvíl, dagmar vokálová, milan vokál, alena holubová
Náhradníci: dana vaňourková, Jolana Nováková

Novinky v chovu – nově se výsledek dKK označuje jen 1 písmenem, a to podle horší končetny; lP zůstává 
beze změn. Protokoly od dKK a lP nutno doložit s podáním přihlášky, ne až v den bonitace.
administratva v chovu: do 7 dní od krytí doložit Kl do administratvního programu nebo zaslat poštou 
PCh, do 7 dní od porodu dodat Kl a přihlášku vrhu, od 42. dne věku štěňat lze kontrola vrhu. Čipovat lze 
již od 4 týdnů věku, a to pouze celý vrh najednou. Čipování provádí pouze veterinární lékař, a to na základě 
vydaných čísel zápisu od ČmKu. 
Při nedodržení termínů – finanční postih od kárné komise KChmPP
zápis titulů a zkoušek u chovných jedinců – majitel pošle kopie výstavních/pracovních certifkátů mailem 
či poštou PK ČmKu.

Plánované akce klubu – výstavy; termíny bonitací zatím nejsou známy

Genomia – mapování dNa českých národních plemen; strakáči jsou „mix“ různých plemen, dle sdělení 
paní dajbychové bude potřeba více vzorků.

VÚŽV Uhříněves – analýza rodokmenu, doc. luboš vostrý

Schůze ukončena v 15:30 hodin.

 úprava zápisu: Simona Šádková

Strakatý e-zpravodaj 26/2019

28



KURZ S FRAnToU ŠUSToU 
o oŠETřoVání A MAnIPULACI 18. 9. 2018

>>

Kurz, od kterého jsem očekávala, že i Franta Šusta ocení, že puma je super domácí mazlík, 
oproti Blúbounovi, aneb ďábel nenosí Pradu, ale strakatý kožich.

JaKo ÚČaStNíK KuRzu vYRazIla blÚ. arvika 
snese všechno, oholit nohu, nabrat krev, ostříhat 
drápy, odejít s úplně cizím člověkem zachránit 
svět, ale blú, to je úplně jiná liga. už odjezd 
na akci byl excelentní. táhnu si košík s pamlsky, 
hračkami, vodu, misku, svačinku, kenelku 
a odemykám auto tou osmou rukou, která je 
zrovna volná. a co udělá blú? No jasně, nastoupí 
do kufru... zavřeného. z toho šlicu na černém 
laku mě málem trefil šlak. První černý puntík a to 
tam ještě nejsme. odkládám všechny věci z jedné 
ruky na chodník a jdu otevřít ten poškrábaný kufr 
a v tom vidím blú, jak jen tak mimochodem při 
cestě kolem košíku s věcmi na cvičení noří čumák 

mezi pamlsky a s naprosto nacpanou tlamou, kdy 
jí drobečky všech možných chutí a barev padají 
na všechny strany, dělá nástup do kufru číslo dvě. 
teď už otevřeného. ale ne že by si spořádaně 
vlezla do kenelky dovnitř. Pěkně si hopla nahoru 
na vršek a nebohá látková bouda se pod jejím 
dynamickým přistáním s nelibým párajícím se 
zvukem rozplácla na placku. další černý puntík.

Cestu absolvovala na vrchu rozpadlé boudičky 
a za mnou jedoucí motoristy bavila svým jazykem 
přitisknutým na zadním okně a kroužícím tam 
a zpět, kdy slizkou stopou jak po slimákovi dodala 
oknu nádech totálně neproniknutelné mlhy 
s ozdobnými barevnými drobečky z ukradených >>
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KURZ S FRAnToU ŠUSToU 
o oŠETřoVání A MAnIPULACI 18. 9. 2018

pamlsků. Po tom, co jsem vyzvedla na druhé 
veterině své kolegy, už jsem se k blbúbounovi ani 
nehlásila a na kurz mi ji vedly kolegyně, zatímco 
já raději táhla placatou kenelu a sežraný koš. 
Není tedy divu, že když kurz předchozí skupiny 
skončil a ze dveří vyšla zdeňka vaňourková, 
hned jak zaměřila strakáče, tak se vrhla k mé 
šéfové jak ke staré známé a hned zase zděšeně 
odskočila, když zjistila, že ke známému psu patří 
cizí tvář. „my máme tonču, bodlinku hogo Fogo 
Kulík“ téměř se omlouvala má šéfová, že drží 
cizího strakáče a svého nechala doma… ona 
totiž mohla, její se totiž nechá alespoň pohladit 
a ostříhat drápy.

Kurz začal. a hned se hlásilo, kdo má jaký 
problém. tak tady máme dvě borderky, co 
umí žonglovat skleničkami na víno s knihou 
položenou na hlavě a při tom jet na koloběžce, 
které si nenechají ostříhat drápy. Jednoho 
chudáka týraného z množírny, který na sebe 
nenechá ani šáhnout. a pak blú. myslím, že 
s tím šaháním má také problém. ukazovat 
zuby. Sahat na hlavu. vlastně i na nohy. Jo 
a vlastně i na tělo. vůbec nechápu, jak jsme 
přežily tu klubovou výstavu minulý týden. ale 
to nebudu říkat nahlas… bordery dostaly úkol 
a šly trénovat – budou tlapky dávat na květináč, 
dokud budou chtít stříhat drápy a hned jak nohu 
sundají, stříhání nebude pokračovat. a až zase 
budou chtít, dají tlapku hezky zpět na květináč. 
Jak prosté. týraný chudáček se bude čenichem 
dotýkat různých targetů na Frantovi. a blúboun. 
Frantovi padla kolem krku, dala mu pac a pusu, 
ukázala korektní nůžkový skus a nechala se osahat 

od čenichu po ocas. (zrovna minulý týden mi 
prokousla ruku, když jsem jí z ocasu vyndavala 
bodláky). totéž snese od kohokoliv z diváků. 
Franta je s mým psem hotov. mám vymyslet něco 
jiného.

borderky už žonglují i s květináčem, drápy si 
stále nenechaly ostříhat. držet nohu na květináči 
je na ně moc triviální. Chudáček týraný sám 
aktivně kontaktuje Frantu, a i když může cvičení 
ukončit, nechává se hladit a i když se poleká, 
během chvilky jde opět cvičit. Na blú jsem vytáhla 
ultra kalibr. obleček do zimy! hohohó. tohle 
neudolá ani Franta. Přeji si, aby můj pes sám 
dobrovolně oblékal tento oblek a nebál se ho! 
ok, říká Franta, bere ode mě psa i oblek (všichni 
ostatní si cvičí sami, jen u mě asi usoudil, že 
materiál je náročný a vzal to do vlastních rukou) 
a jde cvičit. obleček blú ukázal a ta kouká, kolečka 
v hlavě se točí, až to slyším do zadních řad a pak 
s ocasem mezi nohama prchá pryč. Skoro jsem 
si oddechla, že to Franta nebude mít zadarmo, 
jako v prvním případě. učí ji se nosem dotknout 
šustivé látky, odolávat hnusnému šustění a nebát 
se ani rozloženého tvaru. Jde mu to lépe a lépe 
a ne že by se do toho dal blúbouš obléknout, ale 
na konci to už vypadá, že z toho minimálně nemá 
trauma. Chudák týraný má ve Frantovi nového 
kamaráda. borderky točí na květináči pivot, 
zatímco s ním žonglují. dráp nemají ostříhaný 
ani jeden. Franta je ovšem nadšen. a my také. to 
s tím oblekem jsem na pár týdnů nechala trochu 
odstát. a pak přišla najednou zima. Ještě že má 
blú dobrý kožich… 

A Frantova „Take home message“ – pokud pes něco 
opravdu nemusí a bojí se toho, je lepší trénovat 
to jako vtip a hru, jen tak mimochodem – hlazení 
kleštičkami na drápy po těle, po nohách, dotýkání 
a chytání nohou… A trénovat to bez pamlsků. 
Leckterý pes je pro pamlsek ochoten zajít za svou 
mez a pak náhle kousnout, nebo si vybudovat 
ještě větší strach. Když už není zbytí a dlouho 
trénovanou a ještě nedotaženou situaci je potřeba 
udělat „na sílu“ (např. odběr krve nebo ostříhání 
drápů), pak je vhodné, aby nic nepřipomínalo 
trénovanou situaci (jiná místnost, bez trénovacích 
povelů) a když je skončeno, pak psa propustit až 
tehdy, když nebojuje a je klidný.

 Pavla Kadeřábková
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SE STRAKáČEM SE PLní Sny
A mně se další splnil na začátku prázdnin.

S amálKou CvIČíme PoměRNě aKtIvNě, 
ale nikdy by mě nenapadlo, že se nominujeme 
na tábor talentované mládeže 2018. ano, opravdu 
se to stalo – jely jsme na čtrnáctidenní výcvikový 
tábor pro mládež do osmnácti let. a kdybych to 
měla popsat jednou větou? asi řeknu, že to byla 
jedna z nejlepších věcí v mém životě. Inspirace 
a motivace na mě létala ze všech stran! vlastně by 
bylo opravdu hodně těžké, tu mít špatnou náladu.

tento tábor pořádá Český kynologický svaz 
pro mládež již několik let a dovoluji si říct, že tu 
začínaly opravdové legendy sportovní kynologie.

tréninky byly super. Jsme hrdí StŘedoČeŠI 
a amálka byla pro všechny (i pro mě) velké 
překvapení. byla bombastická a všechno dělala 
na 110%.

bohužel nemůžu říct, že vše tak skvěle 
vycházelo. to co se opravdu nepovedlo, bylo 
počasí. První polovinu bylo pořád sychravo 
a zima, ale pro psy, i pro nás, to bylo lepší než 
strašné tropy. v další polovině začalo být krásně. 
vzpomínky z tábora si nechám pro sebe, ale můžu 
vás ujistit, že jsem se nenudila.

Pár dní před koncem jsme měli možnost 
skládat zkoušky. Já si vybrala základní zkoušku 
mezinárodního zkušebního řádu – bh. a víte co? 
amča to dala a to dokonce na 51 bodů z 60!

Na závěr bych hrozně ráda řekla, že děkuji 
všem lidem, se kterými jsem měla čest se poznat. 
Poděkovat mamce, že mě ve všem tak moc 
podporuje, panu horákovi, že vyšlechtil tak skvělé 
plemeno a celému vesmíru, že se máme jako ti 
naši strakáči.

 eliška maierová
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•  oželela jsem páteční uvítání a první večer 
a vyrazila až v sobotu ráno. Jen sama 
s Geraldem... pecka !

•  Na místo jsme přijeli ve chvíli, kdy se poslední 
parta vydala na cestu plnou hádanek. Svižně 
jsme je doběhli, předběhli několik luštitelů 
a najednou před námi staří (mladí) dobří známí 
a příjemné setkání. Pecka!

•  Po sobotním obědě jsme shlédli ukázku výcviku 
šikovných záchranářských psů a k tomu jsem 
si na terásce vychutnala výtečnou vylepšenou 
kávičku (ale pššš, nemám to nikde šířit, skvělý 
pán za barem ji nechce připravovat ve velkém...). 
Pecka!

•  a chystá se karneval. hemží se to všelijakými 
nejen pohádkovými postavičkami, některé 
masky (obzvláště ty psí) mají opravdu nápad! 
Krátce po zahájení ovšem v malé milé skupince 
vyrážíme dobýt Pecku. Komentovanou 
prohlídku jsme sice nestihli, ale exteriéry jsme si 
prohlédli, máme vizitky (turistický deník musím 
taky pořídit), pivo, romantické výhledy, později 
po sestupu i kávu s dortíkem a k tomu všemu 
vyběhané strakáčky... Pecka!

•  Po večeři jsem si ráda poslechla povídání 
poradkyně chovu zdeňky vaňourkové, což je 
jedna z osob, díky které nám to všem okolo 

strakáčů tak pěkně šlape. večerní příjemné 
posezení a povídání u sklenky jsme si zpestřili 
i pobíháním okolo ping-pongového stolu. Pecka!

•  Noc jsem podcenila... byla fakt zima. a já 
přemýšlela, jestli bude lepší se do spacáku 
nekompromisně zapnout a Geralda vykázat, 
nebo ho využít k zahřívání za cenu spacáku 
otevřeného... dilema. Příště dva spacáky. Ráno 
do studeného oblečení. o to rychlejší opuštění 
chatky. Pecka?!

•  u nedělní snídaně jsem se musela asi zdržet, 
poněvadž jsem nějak nestihla hromadné focení. 
Respektive stihla bych ho, ale bez Gerouše, 
a to se mi nechtělo... užili jsme si potom ještě 
pohodičku v kempu, omezeni časem jsme se 
však už nevypravili na žádný výlet, jen jsme 
okukovali na nadprůměrně obsazené výstavě; 
potkali Gerouškova synátora a dokonce 
vnoučátko! dojemné... ale pecka!

Přiložené fotografie jsem čerpala zde:
https://www.spolekstrakacu.cz/2018/09/18/
setkani-2018-foto-z-akce/

Na uvedeném odkazu jistě najdete i sebe nebo své 
kamarády.

 Simona Šádková

SETKání STRAKáČů 2018
Jana Komůrková (lépe 3J a Bella) zorganizovala parádní víkend pro strakáče. Devátý ročník, 
v termínu 14. – 16. září. Od samého počátku plánování se tvrdilo, že to bude Pecka...  
A bylo to tak! Pomineme-li místo konání, proč to byla pecka pro mě?
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Bono, ČESKý STRAKATý

boNo a PuNťa se staly nerozlučnou dvojkou. 
Ihned od začátku se bono stal členem našeho 
psího klubu agi lounky. zapadl mezi tuto 
početnou psí smečku vskutku velmi dobře.

Časem jsme začali agilitit, zkusili jsme také 
coursing, nyní koketujeme s hoopersem.

v září 2017 do naší psí smečky přibyla ještě 
jezevčí slečna agátka, černá a dlouhosrstá, 
z dočasné péče z handlové. Pár dní po jejím 
příjezdu jsem s kamarádkou Ivou, její vnučkou 
Natálkou a jejich borderkami Krejzíkem 
a tairinkou vyrazila na dogtrekingový závod 
na Kokořín. Pršelo, bahno „že by psa nevyhnal“, 
a my tam samozřejmě museli být. blížil se konec 
závodu a já uklouzla. bono stál jako přikovaný 
a já málem omdlela bolestí. verdikt lékařů zněl 
zlomená lýtková kost, operace, šrouby, konec 
aktivit na půl roku.

Iva začala bona a Natálku trénovat a já fandila 
z lavičky. velikou radost jsme měli z výborného 
umístění na rekvalifikačních závodech na eoJ dětí 
a juniorů v Přerově. 

Na začátku července odjížděl celý reprezentační 
tým do holandska, do Roosendaalu. boníček 
seděl v autobusu na sedačce jako „husar na koni“. 
Podíval se na mě z okénka, a jakoby říkal, „co 
tam venku děláš?“. v tom momentě se autobus 
rozjel a já mávala se slzami v očích. v době těchto 
závodů jsme právě byli na agi táboře a sledovali 
online přenosy a doufali, že uvidíme naše zlatíčka. 
Povedlo se a my se nervovali u běhu bona 
a Natálky. všichni přítomní skoro nedýchali. Při 
vyhlašování výsledků se nás zmocnila neskutečná 
radost, pýcha a nadšení. bono a Natálka se 
umístili na nádherném 3. místě. 

v současné době už také s bonem závodíme. 
S Natálkou však už postoupili do a3 a dělají vše 
proto, aby se staly a3 šampiony a jako letošní plán 
mají obhajobu loňského úspěchu na eoJ, ne-li být 
lepší. 

 lenka hajná

V srpnu 2013 jsem si domů, k jedenapůlletému voříškovi Punťovi, přivezla hnědožlutobílou 
psí kuličku. Bono byl jediný kluk, který se spolu se šesti holčičkami narodil mamince Adélce. 
Tato štěňátka jsou první spojení hnědožlutobílých, dlouhosrstých českých strakatých psů.
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CHoVATELSKé RAdoSTI A STRASTI

>>

Sýýýr!

Do Akátového hájku nám k Ance přibyla Brebta a tak nás zanedlouho čeká rozhodování, 
jestli ji uchovníme.

KdYž JSme Se KdYSI o tomtéž rozhodovali 
s ankou, stačil nám náznak od chovatelky, že by 
to bylo fajn. Jenže tehdy jsme toho ještě spoustu 
nevěděli… dnes se, myslím, budeme rozhodovat 
mnohem složitěji. máme už totiž zkušenosti. 
a víme, že ty dva měsíce plné úžasných 
pozitivních emocí jsou vykoupeny i obavami, 
rozpolceností ba i zoufáním.

Pro vás, kdo se rozhodujete o uchovnění feny, 
jsem se to vše pokusila sepsat. Ne proto, abych 
vás odradila. Spíš proto, abyste byli připraveni. 

Uchovnění – věci objektivní

Vyhovuje zdravotně?
Kýlu ani zálomek na ocase brebta nemá, takže 
důležitý faktor budou rentgeny. Nepojedeme 
na ně hned, jak dospěje do roka věku. Počkáme 
raději nějaký ten měsíc, aby bylo jasné, že 
pohybový aparát je dovyvinutý. Podle pravidel 
je do chovu možné zařadit zvířata s výsledky 
dKK maximálně do stupně 3, lP maximálně 
do stupně 2. No, myslím, že když to bude poslední 
stupeň, nebudeme o chovu uvažovat. Kvůli 
brebtě, i kvůli budoucím štěňatům.

Kromě povinného vyšetření plánuji i větší 
veterinární prohlídku. abych měla jistotu, že má 
ta naše koza v pořádku srdíčko, ledviny, plíce… 
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CHoVATELSKé RAdoSTI A STRASTI

>>

Ne že bych pozorovala nějaký problém. ale 
byla bych nerada, kdyby březost brebtuši nějak 
ohrozila, případně kdyby nějaký problém hrozil 
jejím potomkům.

odpovídá standardu?
tak samozřejmě hned po ance je brebta ze 
všech strakatin nejkrásnější, o tom jistě nikdo 
nepochybuje. záleží na tom, aby nepřerostla – 
kohoutková výška feny je dle standardu  
43– 51 cm. brebta má v 10 měsících 49 cm, patří 
tak k těm vyšším fenám. vzhledem k tomu, 
že průměrná výška strakáčů roste, rozhodně 
bych nevyužila možnosti chovat jeden vrh 
„na výjimku“, v případě, že by jí u bonitace 
naměřili 51–53 cm. 

vylučující vady snad nemáme: počítat se 
budou zuby, zbarvení má holka pěkné, ocas není 
prasátkovitě zatočený. Jedno ucho je trochu 
veselé, uvidíme, co na to bonitační komise řekne. 
Když řekne „ne“, nesesypu se.

dostane dobrozdání poradkyně  
chovu a kolegia?
tohle nikde v pravidlech není. ale mám pocit, 
že zodpovědný chovatel by to měl udělat. takže 
se kolegia zeptám, jestli je zájem, aby brebta 
do chovu šla. Jestli už třeba nejsou uchovněni 
všichni její sourozenci. a nejde jen o feny – ono 
když brácha b balmarti nakryje nějakou fenu a, 
nemůže brebta zabřeznout s nikým z bratrů a. 
Prostě čím víc zvířat po stejných rodičích, tím 
hůře se jim v budoucnu hledají partneři. a nejde 
jen o bezprostřední sourozence – ale i polosestry 
či polobratry po tátovi či mámě.

Vylučující vady: Jakékoliv výrazné odchylky 
od standardu; zejména vady plemenného typu, 
předkus, podkus, výrazně nepravidelný skus 
(správný skus je nůžkový), chybějící řezák (má jich 
být šest nahoře i dole), anebo špičák (mají být dva 
nahoře i dole), odchylka o více než 2 centimetry 
pod nebo nad dané rozmezí kohoutkové výšky, 
absence tříbarevného zbarvení, hrubá srst s vousem, 
kryptorchismus, bojácnost, agresivita, zálomek či jiná 
deformace na ocasu. 
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Uchovnění – věci subjektivní

najezdíme sta kilometrů za ženichem
on už výběr ženicha je peklo: ten by se mi líbil, 
ale jeho bratr kryl naši sestru. Jiný by se mi líbil, 
ale letos kryl už třikrát (našim štěňátkům by to 
přineslo problém stejný jako v předchozím bodě 
– těžko by jim někdo hledal partnera – vrstevníci 
by byli polobratři a polosestry). takže nehledě 
na líbení, výběr nechám na chovatelském kolegiu.

takový výběr zohledňuje zdraví jak konkrétních 
jedinců, tak budoucnost plemene. moc však 
nehledí na to, že vy bydlíte u Kolína a ženiši 
sídlí v Plzni, zlíně a děčíně… ono nakonec 
ani to jezdění po vlastech českých zas není tak 
špatná věc… Prostě výlet. Jen si na to musíte vzít 
dovolenou (nejvhodnější den na krytí se obvykle 
nekryje s víkendem). a jste trochu v nervu, 
dokud neuspějete – rozhodně si neodskočíte 
třeba na prohlídku zámku a s hárající fenou 
„v nejlepším“ si netroufnete ani na nějakou 
turistiku…

Budu prožívat porod
a tak to si asi dovedete představit, jaké to jsou 
nervy… I když jde vše dobře, bez nutnosti naložit 
rodící fenu do auta a jet na veterinu. ano, příroda 
si to vždy nějak vyřeší. ale bojím se v tu chvíli 
o fenu, bojím se o ta chlupatá klubíčka… 

Bude to stát spoustu peněz
vím, že za štěňata nějakou korunu utržím. ale to 
bude až na konci akce. Nejprve mne čeká všechno 
to cestování, veterinární péče,… Prostě počítám 
s tím, že před porodem je třeba mít připraven 
finanční polštář. doporučuji minimálně 20 000 
korun, abyste byli v klidu (výživa feny, očkování, 
doprava na krytí, veterina – když je vše v pohodě, 
veterina – když něco není v pohodě, výživa 
a veterina štěňat). Když vám z těch 20 000 
náhodou něco zbude, nejspíš to beztak radostně 
utratíte za výbavičku pro štěňátka (a ještě další 
peníze přidáte).

za štěňata naopak peníze dostanu. Když odečtu 
náklady a daň z příjmů, je to vítané přilepšení. 
doporučuji neutratit hned. Peníze se budou 
hodit, až v budoucnu přijdou nějaké zdravotní 
problémy. berte to tak, že si fena prostě vydělá 
na budoucí veterinární péči.

Budu hledat nové majitele
to je asi ta nejhorší věc na všem. musíte být 
dokonalý diplomat a logistik – zkoordinovat 
návštěvy zájemců, návštěvy socializačních 
kamarádů, svůj pracovní i rodinný život, to je 
oříšek. No na rodinný život raději zapomeňte, 
a pokud to jde, i na ten pracovní. 

budu si muset udělat pořadník a přemýšlet, 
komu štěně dám a koho odmítnu. Nebo budu 
zoufale hledat někoho, kdo si ode mne štěně 
vezme? Nikdo totiž úplně přesně neví, kolik bude 
zrovna vrhů a jaký bude zájem o štěňata. Někdy je 
to šílený převis, jindy se člověk bojí, aby zájemce 
našel. ono totiž nejde jen o to, aby byli zájemci. 
ale aby to byli zájemci, kterým svěřím SvoJe 
štěně. 

mé hledisko je jasné – hledám lidi pohodové, 
se kterými si i osobně rozumím. Neptám se sice 
na politické názory, ale názory na výchovu psa 
či na chov bychom měli mít obdobné. a i nějaká 
osobní sympatie by tam být měla :-d. Pořadník 
má sice jistou váhu, ale když někde cítím problém, 
nebo když na mne někdo působí jako „potížista“, 
raději takového člověka přeskočím. beru to totiž 
tak, že nový majitel mi ze života nezmizí a co víc, 
přivedu ho vlastně i mezi své strakaté kamarády.

Přesto jsou to pro mne nervy. asi ty největší 
spojené s chovem štěňat. zvlášť, když chci ty 
nejlepší lidi, ale jako na potvoru zájemců zrovna 
není moc…

Budu brečet při loučení
ta fáze, kdy se štěňata z nevidoucích žížal stanou 
zvídavými pejsky je moc fajn. Jenže pak přijde 
teN deN. Člověk má od rána stažený žaludek 
a slzy v očích. a i když vybral ty nejlepší pánečky, 
tak jim to štěně najednou nechce dát… osobně 
doporučuji všechna štěňata poslat do světa 
během jednoho víkendu. tak aby návštěva stíhala 
návštěvu a člověk neměl čas na velké truchlení.

 ale víte co? Jestli brebta bude splňovat ty 
objektivní podmínky, asi do toho zas půjdeme… 
ty endorfiny, které se člověku vyplavují, když 
pozoruje tlupu rozdováděných štěňat, ty za to 
stojí… a vlastně je i fajn získat nové kamarády 
a dostávat od nich fotky, ze kterých je jasné, že 
se štěňata mají dobře, rostou jako z vody a dělají 
radost…

 Jolana Nováková
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ŽIVoT SE STRAKáČEM
Milan Kouřil má dvě strakaté holky. Ani jednu nemá od štěněte. Bessie se k němu 
dostala v 13 měsících před 3 lety, Mína v 11 měsících před rokem. Takhle popisuje ten 
první společný rok:

PŘed RoKem a PáR dNY k nám domů přišla 
mína. S bessinkou se od té doby moc hezky 
sehrály. Jsme poměrně specifická „trojka“ (ani 
jednu fenku nemám od štěněte, přišel jsem 
k nim jako slepý k houslím); hodně cestujeme, 
přitom nemám auto. Říkal jsem si, že naše zážitky 
a zkušenosti za ten rok by mohly někoho zajímat, 
tak jsem je trochu sepsal:

1. Setkání: pro mínu (v tý době ještě armínu) jsme 
s bessií jeli do Plzně 24/11. S původní majitelkou 
jsme byli půl dne venku, holky se očuchaly, 
nenastal žádný problém. bessie i mína vypadaly 
spokojeně, žádný stažený ocas, vyhýbání se 
kontaktu, příliš nadřazené chování. takže ještě 
ten den s námi mína jela domů 

2. Nové jméno: armína mi znělo moc tvrdě, 
důsledně jsme pracovali na míně (přivolání, hry). 
ze začátku na mě sice koukala stylem „na koho to 
mluvíš?“, nakonec si ale zvykala rychle.

3. zvykání: chvílemi jsem měl pocit, jako by se 
bessie i mína znaly už nějakou dobu. velmi rychle 
si vyřešily vzájemné pozice (bessinka je šéfka, 
mína se jí přizpůsobuje). za celý rok se popraly 
jen jednou, mína byla ten den moc drzá, pořád 
dorážela na bessii, tak jí to bylo v rámci pravidel 
„vysvětleno“.

4. Cestování: nemám auto, všude jsem s bessií 
jezdil vlakem nebo busem (zvládla to velmi rychle, 
děsně ji to bavilo a během krátké doby se naučila 
i jak být v klidu, když přednáším na seminářích). 
S mínou to bylo trochu těžší, byla děsně 
neposedná, ale už je to taky v klidu. Co se týká 
kupování jízdenek, u Českých drah mají prostě 
každá svůj lístek, v Regiojetu neplatí. První jízda 
Regiojetem s dvěma psy byla trochu adrenalin, 
protože mě nechtěli nejdříve vzít (trasa brno – 
Praha). v brně mi pak říkali, že takhle hodný psy 
ještě ve vlaku neměli. horší je to v autobuse, už se 
mi párkrát stalo, že mě se dvěma psy nechtěli vzít, 
nakonec jsem to zatím vždy nějak ukecal.

5. učení: všechno, co jsem po míně kdy chtěl, 
se velmi rychle učila, protože to odkoukávala 
od bessie. Neděláme agility ani jiné aktivity, 
chodíme na dlouhé túry, holky navykám na jasná 
pravidla a mít dva psy, kteří se učí od sebe 
navzájem, je super.

tak, jako jsem byl nadšený z bessie (strakáč je pro 
mě prostě ideální plemeno), tak ještě nadšenější 
jsem teď, když mám strakandy dvě. Je skvělý 
holky pozorovat, jak si vyhoví, jak se zabaví, jak 
si nastavují pravidla fungování a jak jim to klape. 
těšíme se na další rok.

 milan Kouřil
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PoSLEdní RoZLoUČEní
Psí život je bohužel proti lidskému nesmírně krátký a na jeho konci nás čeká smutné 
loučení. Bolest, kterou cítíme při ztrátě, nemohou žádná slova ulehčit. Navíc se 
musíme vypořádat i s několika ryze praktickými záležitostmi. 

NeJPRve admINIStRatIvNí záležItoStI. 
Úhyn psa, nejlépe doložený veterinárním 
potvrzením, je třeba oznámit místnímu úřadu, 
kde je pes hlášen. Je v našem zájmu, aby z nás 
úřad nadále nevymáhal poplatky za psů. 
Chovatel psů s průkazem původu (PP) by měl vést 
evidenci chovných jedinců včetně přehledu vrhů 
a v této evidenci by se měl úhyn psa nebo fenky 
zaznamenat. ze zápisního řádu ČmKu vyplývá 
rovněž povinnost hlásit úhyn chovného jedince 
chovatelskému klubu a plemenné knize. Správně 
by se měl hlásit i úhyn neuchovněného psa. PP 
pošlete na pracoviště plemenné knihy, která jej 
vystavila, s informací o úhynu a o tom, co mají 
s PP dělat – dle vašeho požadavku PP buď skartují 
nebo vám jej označí jako úhyn a vrátí zpět. Pro 
řadu lidí jsou PP jejich psů důležitou památkou. 
máte-li od chovného psa uložené mražené 
sperma, nahlásíte tuto informaci plemenné knize 
spolu s informací o úhynu.

Pokud máte čip psa zaregistrovaný v některém 
registru čipů, doporučuji zaslat informaci o úhynu 
i příslušnému registru / registrům.

Co se týče naložení s tělem uhynulého psa, 
možností máme několik. žádná z nich není 
“lepší” nebo “správnější” než jiné. Je jen a jen 
na nás, kterou z nich zvolíme, a to nejen podle 
svého vnitřního cítění, ale i po zvážení finančních 
a fyzických možností. Nejprve uvedu stručný 
výčet, níže potom podrobnosti k jednotlivým 
možnostem:

1. veterinář / veterinární asanační ústav 
2. Individuální kremace 
3. Pohřbení do země na zvířecím hřbitově
4. Pohřbení do země na vlastním pozemku

ad 1) tělo uhynulého psa (odborně “kadáver”) 
můžeme odevzdat na nejbližším místě se 
zřízeným kafilerním boxem (kterákoliv 

veterinární ošetřovna). odevzdání (ponechání) 
těla u veterináře je nejsnazší a pro většinu z nás 
nejdosažitelnější možností. Finančně vyjde 
řádově na stokoruny, obvykle dle hmotnosti. 
veterinář ukládá kadávery uhynulých zvířátek 
do schváleného chladicího nebo mrazicího 
boxu, odkud je pravidelně odváží svozová 
služba do veterinárního asanačního ústavu. 
Kdysi se z tuku uhynulých zvířat dělávala 
mýdla a šampony, z moučky krmiva. toho 
se už nemusíte obávat, od doby tzv. nemoci 
šílených krav (bSe) se nic takového dělat nesmí. 
technologický proces je zabezpečen tak, aby 
se výsledné produkty nemohly dostat zpět 
do potravního řetězce.

ad 2) Kremace – v ČR je již několik krematorií 
pro zvířata. Prostřednictvím veterináře nebo 
specializované firmy můžeme objednat 
kremaci. v ceně bývá i svozová služba. Škála 
pietních služeb je nesmírně široká, krom 
samotného zpopelnění lze objednat poslední 
rozloučení téměř na úrovni pohřbu státníka. 
tomu odpovídají i ceny – od řádově tisícikorun 
za samotnou kremaci až po desítky tisíc 
za související služby. Služby zajišťují buď 
vlastními prostředky nebo ve spolupráci se 
smluvními partnery. Jsou schopni zajistit 
i veterináře, který provede euthanasii v domácím 
prostředí. organizují různé typy smutečních 
obřadů, na výběr je široká škála rakví, uren 
i smutečních dekorací.  

ad 3) uložení do země na zvířecím hřbitově je 
hůře dostupné, především z důvodu malého 
počtu schválených zvířecích hřbitovů (např. 
hřbitov zvířat pod Řípem, mariánské lázně, 
Pardubice, Kutná hora). Některé hřbitovy nabízejí 
i svozovou službu. Cenově vyjde na stokoruny až 
tisícikoruny. Počítejte s nutností platit pronájem 
hrobového místa, obvykle je minimální doba 
pronájmu 10 let. >>
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ad 4) Pohřbení na vlastním pozemku. 
tato možnost je pro většinu z nás legálně 
neproveditelná, neboť je třeba dodržet podmínky 
dané vyhláškou 82/2014 Sb., která nám v § 2 
určuje:
veterinární a hygienické požadavky pro místo 
určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém 
chovu 

(1) Na místo určené pro ukládání kadáverů zvířat 
v zájmovém chovu lze uložit pouze kadáver 
zvířete v zájmovém chovu, a to na tlecí dobu 
minimálně 10 let. 

(2) místo určené pro ukládání kadáverů zvířat 
v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní 
zdroj a musí být vzdáleno od 

 a) vodního zdroje nejméně 200 m, 
 b)  nejbližší stavby pro bydlení nebo pro 

rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, 
s výjimkou příjezdové pozemní 
komunikace, nejméně 100 m a 

 c)  hranice sousedního pozemku nejméně 50 m. 

(3) (...) Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu 
ukládán do výkopu v obalu, musí být obal 
v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní 
prostředí. Kadáver zvířete v zájmovém chovu 
musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným 
vhodným desinfekčním prostředkem a následně 

zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 
50 cm do úrovně terénu, v případě kadáveru 
zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 
100 kg ve výši nejméně 100 cm do úrovně terénu. 

(4) Každé jednotlivé místo uloženého 
kadáveru zvířete v zájmovém chovu musí být 
nezaměnitelně označeno s vyznačením data 
uložení. 

(5) místo určené pro ukládání kadáverů zvířat 
v zájmovém chovu musí být zajištěno proti 
vniknutí zvířat.

asi málokdo z nás má k dispozici pozemek, který 
by výše uvedené podmínky splnil. mnozí majitelé 
pohřbívají svá zvířátka na zahradách zcela bez 
ohledu na sousedy, někteří dokonce i na cizích 
pozemcích bez vědomí a souhlasu majitele. 
Něco takového rozhodně nedělejte. Nejenže je to 
nelegální, ale také bezohledné a můžete způsobit 
i kontaminaci spodních vod. 

 dana vaňourková

PS. Jestli vám teď při čtení o těch věcech 
posledních stouply slzy do očí, ať už 
ve vzpomínce, nebo preventivně, pamatujte, že 
jste svému pejskovi dali krásný život. a prostě ten 
psí je o něco kratší než lidský. vy máte kapacitu 
udělat šťasným ještě jiného pejska. a on vás.

PoSLEdní RoZLoUČEní
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To nEJLEPŠí nAKonEC
užuž JSem Se ChYStala uzavŘít RoK 2018, spočítat všechna štěňata a doplnit statistiky. Pořád jsem 
to ale odkládala, jakoby mi něco říkalo, že mám ještě počkat. a vida – tentokrát se mi to vyplatilo a na den 
před Silvestrem jsem dostala úžasnou zprávu: Jula (bela ze včelí zahrady) porodila neuvěřitelných 
13 štěňátek, 9 pejsků a 4 fenky. tím nám posunula „porodní“ rekord, který je 11 strakatých klubíček. 
hrdým otcem je maxík (estragon bonasa Sorbus). Julo, maxíku gratuluji, zvládli jste to na jedničku. všem 
přeji hodně zdraví a pohodové majitele!

 zdeňka vaňourková
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