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1. Úvod 

 

V kynologii se pohybuji jiţ od dětství, ať uţ jako majitel, chovatel, vystavovatel, střihač, nebo 

psovod v oblasti psích sportů, a proto je mi velmi blízká. Téma jsem si tedy zvolila s ohledem na 

své záliby a koníčky. Přínosem pro mou práci můţe být tedy subjektivní pohled chovatele 

několika plemen psů. Třebaţe informačních zdrojů pro tento obor je velmi mnoho, je takřka 

nemoţné najít potřebné informace jednoduše a rychle na jednom místě. Proto mi přišlo uţitečné 

se analýzou a kategorizací hlouběji zajímat. Cílem mé práce bylo zmapovat informační zdroje pro 

jeden z oborů lidské činnosti – kynologie.  

 

Mezi hlavní podkapitoly patří – základní pojmy, historie kynologie, současný stav kynologie, 

kynologické informace, jejich vznik a druhy, typologie informačních zdrojů pro obor kynologie, 

kategorizace informačních zdrojů pro obor kynologie. Do přílohy je přiloţen seznam 278 

informačních zdrojů. Mou snahou, jak jiţ z názvů jednotlivých podkapitol vyplývá, byl postup od 

informací obecných k informacím konkrétním. 

  

Klíčové pro mou práci byly zdroje: 

1) Internetové stránky kynologických organizací  

2) Článek Toward a new horizon in information science: domain-analysis od Birgera Hjorlanda  

    a Hanne Albrechtsenové 

3) Tištěné kynologické zdroje 

 

Kynologie patří mezi stále se rozvíjející lidské činnosti na celém světě, její obliba celosvětově 

stoupá a profesionálně se rozvijí. Já jsem se ve své práci zaměřila na oblast kynologických 

informačních zdrojů skládajících se z dokumentů ve formě monografií, seriálů, tištěných 

publikací, webových zdrojů a elektronických online zdrojů v českém jazyce, přičemţ teritoriální 

ani časové vymezení nebylo zohledňováno. Cílem mé práce proto bylo sestavit a analyzovat 

seznam nejrelevantnějších informačních zdrojů pro českého uţivatele. Podařilo se mi, pomocí 

kvalitativní metody, sestavit seznam 278 zdrojů, z nichţ je 205 monografií, 54 webových stránek, 

12 zdrojů šedé literatury, 6 periodik a 1 elektronický zdroj, seznam těchto zdrojů je uveden 

v příloze této práce. Ve své práci vyuţívám citační styl formou odkazů v textu. Číslo poznámky je 

od vlastního textu odlišeno pouţitím horního indexu a v poznámkách pod čarou v dolní části 

stánky uvádím celou bibliografickou citaci zdroje v pořadí, v jakém na něj odkazuji v textu. 

Všechny zdroje pouţité v mé práci jsou uvedeny v příloze a v seznamu pouţité literatury. 
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2. Základní pojmy 

Analýza 

Analýza neboli rozbor či rozčlenění, je vědecká metoda zaloţená na dekompozici celku na 

elementární části. Cílem analýzy je identifikovat podstatné a nutné vlastnosti elementárních částí 

celku, poznat jejich podstatu a zákonitosti.1 

 

Doménová analýza 

Doménová analýza je teorie z oblasti informační vědy, úzce spjatá s organizací znalostí. Za jejího 

zakladatele je povaţován dánský vědec a odborník na organizaci znalostí, Birger Hjørland.2  Právě 

doménová analýza je nové paradigma v přístupu k informační a knihovní vědě a je úzce spjata 

s organizací znalostí s cílem zajistit efektivní vyuţívání údajů, informací a poznatků obsaţených 

v informačních zdrojích.3 

 

Informační zdroj 

Informační zdroj (také informační pramen či zdroj informací) lze definovat jako „prostředek 

společenské komunikace tvořený mnoţinou informací a slouţící k jejich záznamu nebo přenosu 

v čase a prostoru“. 3 Lze definovat také jako informační objekt, který obsahuje dostupné 

informace odpovídající informačním potřebám uţivatele. Informační zdroj můţe být tištěný, 

zvukový, obrazový nebo elektronický (včetně zdrojů dostupných online).4  Elektronický 

informační zdroj je pak charakterizován jako „informační zdroj, který je uchováván 

v elektronické podobě a je dostupný v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných 

technologií distribuce digitálních dat“. 3 

 

Kategorizace 

Kategorizace neboli třídění či klasifikace, je jednou z forem analýzy a rozdělení předmětů a jevů 

do skupin a podskupin podle jejich vzájemné schody a odlišnosti, přičemţ záleţí na atributu, na 

základě jehoţ hodnot se třídí.5 

                                                 
1 A-Z Encyklopedie [online]. © 2015 [cit. 2015-06-30]. Dostupné z: http://www.az-encyklopedie.info/. 
2 WikiKnihovna: Knihovníci sobě [online]. © 2015 [cit. 2015-06-30]. Dostupné z: 
http://wiki.knihovna.cz/index.php/WikiKnihovna:Hlavn%C3%AD_strana 
3 BALÍKOVÁ, Marie. Pořádání informací. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 
[online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-06-30]. Dostupné z: 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001604&local_base=KTD. 
4 CELBOVÁ, Ludmila. Informační zdroj. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 
[online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-06-30]. Dostupné z: 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000887&local_base=KTD. 
5 KUČEROVÁ, Helena. Organizace informací [online]. Verze 1.0. Praha: Ústav informačních studií a 
knihovnictví FF UK, 2008 [cit. 2015-06-30], s. 56. Elektronické studijní texty ÚISK. Zpracováno v rámci 
programu VISK-2 (MK ČR), Mimoškolní vzdělávání knihovníků, č. 12. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz/. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
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Kynologie 

Kynologie - je nauka o psech,6 stejnou definici uvádí také slovník cizích slov. Kynologie je 

v podstatě věda, která se zabývá studiem psů a vším, co je s nimi spojeno. Můţeme do ní 

zahrnout anatomii psa, nemoci, chování, výcvik, výţivu. Můţeme ji dělit na kynologii sportovní, 

sluţební, mysliveckou, kynologii v sociálních sluţbách, kynologii záchranářskou, chov 

a výstavnictví. A tato dělení můţeme dále dělit na další disciplíny. Je to pojem, který zahrnuje 

velké mnoţství činností, které souvisí se psy ať uţ na profesionální úrovni, nebo na úrovni laické. 

Kynologové jsou nejenom lidé, kteří mají profesionální znalosti, například veterinární lékaři, 

biologové, zoologové, genetici, ale také lidé, kteří se o psy zajímají bez vědeckého zaměření – 

chovatelé, výcvikáři, psovodi, střihači, spisovatelé, u nichţ převaţují osobní zkušenosti, právě 

z těchto zkušeností vzniká velké mnoţství praktických knih a dalších uţitečných informačních 

zdrojů.  

 

Čistokrevný pes 

Jedinec, který má zcela stejné dědičné základy od obou rodičů. Potomci čistokrevných rodičů se 

shodují v určitých znacích a tvoří tzv. čistou linii. Čistokrevnost umoţňuje zachování základních 

vlastností plemene, příslušnost k plemeni lze prokázat potvrzením o původu (průkaz původu). 6 

 

Chov 

Cílevědomá plemenitba psů určitého plemene, jejímţ cílem je rozmnoţování a zušlechťování 

zvířat. 6 

 

Plemeno  

Skupina chovaných zvířat téhoţ původu lišících se řadou geneticky podmíněných znaků od 

ostatních jedinců druhu. Shoduje se ve vlastnostech tvarových a uţitkových. Nesprávně se 

plemeno označuje jako rasa. 6 

 

 

 

                                                 
6 HOROVÁ, Eva et al. Kynologický výkladový slovník. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze - fakulta 
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, 2012, s. 139, 59, 103, 198. ISBN 978-80-904210-6-6. 
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3. Historie kynologie 

 

3.1 Obecný úvod 

 

Historie vzniku psů je nesmírně dlouhá a vývoj, v jehoţ průběhu se pes stal nejlepším přítelem 

člověka, byl velmi dlouhý a sloţitý. Za oficiální předky psů domácích bývají povaţováni vlci, vlk 

indický (Canis pallipes), vlk mongolský (Canis lupus chanco), vlk stepní (Canis lupus campestris), 

z hlediska vývoje jde o skupinu zvířat, která má velmi vyspělé smysly a mozek, jenţ svou stavbou 

dává podklady pro celou řadu schopností, mezi neţ patří vědomé chování a schopnost učit se. Psi 

patří do řádu šelem pozemních, do čeledi psovitých, Canidae, do rodu Canis, druh pes domácí, 

Canis familiaris. Společným znakem šelem jsou smyslové orgány uzpůsobené k lovu, zvláště pak 

čich, sluch a u některých šelem také zrak.7 

 

3.2 Domestikace 

 

Ve vztahu mezi člověkem a psem probíhal důleţitý proces pod názvem domestikace, avšak v této 

souvislosti je třeba ještě odlišit pojem ochočení.  Ochočení se týká určitého jednotlivce, který ţije 

s člověkem a od svých divoce ţijících příbuzných se příliš neliší. Zatímco domestikace nespočívá 

jenom v tom, ţe zvíře ţije ve společnosti člověka, ale také v tom, ţe dochází ke změnám ve 

stavbě těla a ve fyziologických vlastnostech. Pes je tedy povaţován za první zvíře, které člověk 

domestikoval, a to zhruba před 10 000 lety. Domestikace probíhala ve 4 fázích, přičemţ zhruba 

ve 3. fázi byl poloţen základ pro vznik plemen. Podle archeologických nálezů existovaly 

v polovině 5. tisíciletí čtyři základních typů psů (mastif, pes podobný vlku, chrt a pastevecký pes). 

Člověk potřeboval psa schopného odvést určitou práci. Ve čtvrté fázi domestikace je jiţ mnohem 

důleţitější i vzhled psů, vznikají různá povahově i exteriérově vyhraněná plemena. V 19. století 

jsou jiţ v kynologicky vyspělých zemích zakládány chovatelské kluby. 4. fáze domestikace není 

ještě ukončená a bohuţel je smutné, ţe zásah člověka není vţdy moţné povaţovat za kladný 

a často, zvláště u exteriérových psů, je zdrojem utrpení (např. obtíţné dýchání u psů s krátkou 

čenichovou partií, nadbytečné mnoţství volné kůţe, nebo psi bez chlupů pro alergiky). Tento 

problém je velmi závaţný a přinesl do kynologie nový pojem „týrání chovem“.7 

                                                 
7 TICHÁ, Vladimíra. Kynologická příručka pro rozhodčí, chovatele a vystavovatele. České Budějovice: Dona, 2010, s. 4-6.  
ISBN 978-80-7322-140-9. 
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Obrázek 1: Schéma vývoje současných psích plemen z původních evropských typů psa8 

 

3.3 Historie chovu v Čechách 

 

Chov psů má na našem území velmi dlouhou tradici a stejně jako v jiných zemích je nejvíce 

kynologií loveckou. Podle historických pramenů měli jiţ panovníci z rodu Přemyslovců své 

psince a také Karel IV. ve svém velkém psinci na hradě Karlštejnu měl lovce, kteří se starali 

o cílený chov loveckých psů. V 16. a 19. století se pak české země staly hlavním loveckým 

revírem Rakouska-Uherska a tomu musela odpovídat i úroveň chovu psů. Stejně jako v ostatních 

evropských státech se začal v polovině 19. století slibně rozvíjet chov psů i v českých zemích. 

V roce 1848, byla v Mělníku zaloţena první kynologická organizace – Spolek myslivců. V jeho 

stanovách byla zakotvena i povinnost péče o chov čistokrevných loveckých psů. V roce 1883 byl 

pokračovatelem chovu čistokrevných loveckých psů Ústřední spolek pro ochranu honby a chov 

loveckých psů. V tomto spolku byla zaloţena naše první plemenná kniha s názvem Kniha 

kmenorodová. Další spolek, Zemský spolek chovu ušlechtilých psů, vznikl v roce 1898 a jiţ 

v roce 1899 a 1901 byly tímto spolkem pořádány první Zemské výstavy psů. 9 

 

Od konce 19. století začali být psi vyuţíváni také pro policejní sluţbu. V českých zemích zaţila 

četnická kynologie rozmach od roku 1903. V roce 1909 byl pak zaloţen Rakousko-uherský spolek 

                                                 
8 Schéma vývoje současných psích plemen z původních evropských typů psa. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie 

[online]. Wikimedia Foundation, 2003. © 2015 [cit. 2015-06-30]. Česká verze. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1c%C3%AD#/media/File:Schema-psy-vyvoj_%C4%8Desky.jpg. 
9 TICHÁ, Vladimíra. Kynologie v České republice. Českomoravská kynologická unie [online]. © 2015 [cit. 2015-06-25]. 
Dostupné z: http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=historie. 
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pro policejní psy. Tento spolek zaloţili sami četníci pro účel výcviku sluţebních psů. V roce 1909 

byl v Praze také zaloţen první psinec PRAGA, jenţ byl zaměřen na chov čistokrevných 

sluţebních psů. První státní psinec, který byl zaloţen v roce 1915 v Písku, však zanikl během 

1. světové války. Po skončení 1. světové války trpěl náš stát nedostatkem sluţebních psů 

a ministerstvo vnitra proto vyšlo vstříc ţádostem četníků o vlastní výchovu sluţebního psa. Psi 

skládali zkoušky před odbornou komisí. Bylo to většinou vyuţíváno u těchto plemen: německý 

ovčák, dobrmanský pinč (dnes dobrman) a erdelteriér. První zkoušky policejních psů 

Československého četnictva se konaly v listopadu roku 1921 na cvičišti Klubu pěstitelů 

policejních a ušlechtilých psů v Praze, díky tomuto klubu vznikl první zkušební řád pro výcvik 

policejních psů Československého četnictva. První výcvikový kurz pro četnické psy probíhal od 

ledna do března 1923 v Nových Hradech, kde byl v roce 1922 získán objekt vhodný pro zaloţení 

psince. V roce 1925 byl pak oficiálně otevřen ústav pro chov a výcvik sluţebních psů četnictva 

v Pyšelech. Chovala se zde tato plemena: německý ovčák, erdelteriér, dobrman, knírač, boxer, 

rotvajler, tatranský a karpatský čuvač a komondor.10  

 

V roce 1923 vznikla v Brně českomoravská myslivecká jednota. Byla zaloţena i plemenná kniha 

a následně začaly vznikat chovatelské kluby pro jednotlivá plemena. Československá kynologická 

unie, uznávaná i státními orgány, vznikla v roce 1929 a od roku 1934 bylo Československo 

oficiálně členem FCI. Českomoravská kynologická unie zanikla na počátku 2. světové války. Po 

skončení 2. světové války byli psi vyuţíváni především jako psi stráţní a hlídkové sluţby a od 

roku 1948 byli začleněni do pohraniční stráţe. Psi vyuţíval také Sbor ozbrojené ochrany ţeleznic 

a samozřejmě SNB, především psy pátrací a také psy obranáře, ti slouţili hlídkové a stráţní 

sluţbě. V Býchorech u Kolína bylo v roce 1952 zaloţeno nové výcvikové středisko policejních 

psů a v roce 1953 vznikla v Prackovicích nad Labem nová chovatelská stanice zaměřená na 

povahu a výkon psa. Tato stanice funguje dodnes pod názvem „Od Policie“. Spolupracuje s FCI 

a určuje základní řád pro chov jednotlivých plemen. Před rozpadem Československa byla 

zaloţena Českomoravská kynologická unie, v níţ na počátku 70. let 20 století vznikly tři spolky, 

které rozdělily plemena na lovecká, pracovní a společenská.11 

 

 

                                                 
10 RULC, Jiří. Dějiny služební kynologie: historický vývoj a vznik četnické a policejní kynologie, jakož i kynologie ostatních ozbrojených 
sborů na území našeho státu. Vyd. 1. Praha: CanisTR, 2010, 416 s. ISBN 978-80-904210-3-5. 
11 TICHÁ, Vladimíra. Kynologie v České republice. Českomoravská kynologická unie [online]. © 2015 [cit. 2015-06-25]. 
Dostupné z: http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=historie. 
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3.4 Psi v umění 

 

Nejstarší vyobrazení psů je známé ze Španělska, jedná se o jeskynní malby staré 12 000 let. Psi 

hráli významnou roli v náboţenství, umění a literatuře. Byli původně chováni kvůli lovu a smečky 

psů symbolizovaly moc, bohatství a váţnost. Byli zobrazováni na pochvách zbraní, na mincích. 

Později na obálkách časopisů a velmi často se objevují i v reklamě. Velmi oblíbené byly tzv. 

cigaretové karty vyráběné tabákovými firmami ve 20. a 30. letech. Byly vydány početné série 

s více neţ 50 kartami, kaţdá karta představila jiné plemeno.Důleţitou roli v umění však mají psi 

především v literatuře. Nejstarší literatura se soustřeďuje především na úkoly a potřeby psa, ale 

v mnoha kulturách se psi objevují v bajkách a symbolizují různé lidské vlastnosti. Původně byly 

psány pohádky, bajky a povídky především pro děti. V posledních 200 letech se ale stále více 

objevuje literatura zachycující hluboké přátelství mezi psem a člověkem. 12 

 

3.5 Historie kynologické literatury 

  

Ve všech starověkých národech hrál pes vţdy významnou roli. Nejen, ţe psi doprovázeli 

válečníky, ale byli přiváděni ke smrtelné posteli, aby jim umírající mohli pohlédnout do očí. 

Symbolem věrnosti se stal pes makedonského krále Alexandra Velikého, Peritas, jeţ zahynul při 

cestě do Indie. Ztráta nejvěrnějšího přítele byla tak silná, ţe mu nechal Alexandr Veliký postavi 

monumentální pomník a na místě posledního odpočinku nechal zaloţit město, které neslo jeho 

jméno. Homér opěvuje v díle Odyssea psa Argose, jenţ jediný poznal svého pána Odyssea po 

návratu domů na rodnou Itaku. Pro zajímavost lze také uvést, ţe slavný filozof Sokrates byl 

zvyklý přísahat na duši svého psa.13 Avšak první známé kynologicky zaměřené literární dílo 

vzniklo před 2000 lety, autorem je Marcus Terentius Varro, důstojník v Popeiově armádě, 

historik, vědec, filosof a básník. Jeho dílo Res Rusticae (Zemědělství) popisuje různé rasy a typy 

psů, radí, jak je vychovávat, cvičit a krmit. Varrovovo dílo však není tak známé jako dílo Římana 

Plinia Staršího známého pod názvem Naturalis historia – Přírodopis14 -. Jednou ze zajímavých 

částí knihy je např. popis vztekliny a hlavně to, jak se jí vyvarovat. Plinius zde píše, ţe kdyţ na 

obloze svítí „psí hvězda“ – Sírius, vyvolává to u psů vzteklinu. V té době se má psům do ţrádla 

míchat drůbeţí trus. Je prý také nutné, aby se psům 40 dní po narození kupírovat ocas, neboť 

                                                 
12 FOGLE, Bruce. Encyklopedie psů: [podrobný přehled nejoblíbenějších plemen psů]. Překlad Kateřina Ševčíková. Vyd. 5. 
Praha: Fortuna Print, 2005, s. 26-27. ISBN 80-7309-279-4. 
13 Pes v mytologii národů. Myslivost [online]. 2009, (3) [cit. 2015-07-28]. ISSN 1450-9156. Dostupné z: 
http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivecke-zabavy/2009/Myslivecke-zabavy-03---2009/Pes-v-
mytologii-narodu. 
14 PLINIUS STARŠÍ. Kapitoly o přírodě: Naturalis historia. Překlad František Němeček. Praha: Svoboda, 1974. 352 s.  
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konec ocasu je nejvíce náchylný k onemocnění vzteklinou. Zde nejspíš můţe mít i původ 

kupírování ocasů. Další z Římanů, Gratius, napsal přibliţně v téţe době velmi zajímavé dílo 

Cynegetika, kde přirovnává psy k jejich majitelům a doporučuje i kříţení psů podle povahy lidí 

z určitého kraje. Například „Umbrijská matka dá pomalu myslícímu Galovi bystrou inteligenci, 

sicilští zdědí povahu po hyrkánském otci a kalydonští díky otci Molossovi ztratí nejhorší vadu – 

bláznivé štěkání.Po rozpadu Římské říše se v literatuře po celá staletí psi objevují velmi málo, 

pouze ve znění zákonů, které by měly zabránit pytláctví a chránit zvěř. Ve 14. století začaly 

vznikat knihy o sportovním lovu ve Francii a ve Španělsku. Mezi známé autory patří například 

Vilém II. a Alfonso XI., král Kastilie a Leonu. V Anglii byla napsána první kniha o psech 

počátkem 15. století., autorem je Edward, vévoda z Yorku. Na konci 16. století dr. John Casius 

(také John Keys – zakladatel College Cambridge a lékař anglických králů) se pokusil o klasifikaci 

psů. Všechna ostatní evropská díla byla pouhou literaturou o honech. Romanopisci 

a dramatikové se o psech zmiňovali jen okrajově. Například v díle W. Shakespeara, se objevují 

greyhoundi – komedie Veselé paničky windsorské- či voříšci a bastardi – v tragédii Mackbeth- , 

však nejcitlivější zpodobnění psa najdeme v komedii Dva šlechtici z Verony, kde je rozepsána 

oddanost a láska psa Craba patřícího sluhovi Launcemu. Velmi dojemně působí přátelství 

vězeňského psa Šarika k hlavnímu hrdinovi knihy Fjodora Dostojevského Zápisky z mrtvého 

domu. 15 

 

3.6  Literatura 20. století 

 

Ve 20. století se objevuje řada knih, jejichţ tématy je psí odvaha, věrnost, láska a oddanost. 

Autory jsou především Jack London a Zane Grey. Také spisovatel John Steinbeck líčí  v knize 

Toulky s Charleym svého psího přítele a důvěrníka. V dětské literatuře J. M. Barrie v knize Petr 

Pan vypráví příběh rodiny Darlingových, kteří si kvůli své chudobě nemohli mít chůvu, a tak si na 

hlídaní dětí pořídili novofundlanďana  Nanu. Také humoristé píší o svých psích přátelích 

s hlubokým porozuměním, např E. B. White dokáţe přiblíţit tvrdohlavost svého jezevčíka 

a James Thuber popsat chování svého pudla jako zaujatého pozorovatele ţivota. V české 

literatuře nelze zapomenout na knihu plnou humoru a lásky mezi foxteriéry a lidmi, knihu Karla 

Čapka Dášenka, čili ţivot štěněte.16 

                                                 
15 FOGLE, Bruce. Encyklopedie psů: [podrobný přehled nejoblíbenějších plemen psů]. Ref. 12, s. 26-27. 
16 FOGLE, Bruce. Encyklopedie psů: [podrobný přehled nejoblíbenějších plemen psů]. Ref. 12, s. 27. 
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3.7 Současný stav kynologie 

 

V současné době, co se kynologie týká, se Česká republika můţe porovnávat s celosvětovými 

trendy a měřítky. V České republice jsou odchovávána plemena psů výborné kvality a na našem 

území je evidováno 36980 chovatelských stanic.  Česká republika exportuje i importuje psy 

z celého světa, jsou u nás pořádány kynologické akce, výstavy, soutěţe, výcvikové akce, 

mistrovství a závody na vysoké úrovni, například v roce 2014 naše země hostila s pověřením FCI, 

Evropskou výstavu psů všech plemen, která je povaţována za velmi prestiţní akci. Kaţdoročně je 

pořádaná soutěţ Šampion šampionů, která je mezi chovateli a majiteli psů záleţitostí velmi 

prestiţní. Na vysoké úrovni jsou i výcvikové akce. Za připomenutí určitě stojí Mistrovství světa 

záchranářů nebo v roce 2012 pořádané Mistrovství světa v agility. O naše psy je v zahraničí 

zájem, Česká republika je vnímána jako stát s vyspělou kynologií a také stát s obyvateli, kteří mají 

tradičně dobrý vztah ke psům.   
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4. Doménová analýza jako systém organizace vědění 

 

Ve své práci se budu snaţit v místech, kde je to vhodné pouţívat příkladu systémové organizace 

vědění. Třebaţe se to můţe zdát nezvyklé, myslím si, ţe to bude lépe vyhovovat doménově-

analytickému přístupu, neboť doménově-analytický přístup je sociologicko-epistemologickým 

přístupem v organizaci znalostí, které poprvé definovali Hjorland a Albrechtsenová 

v programovém článku Toward a New Hoziron in Information Science: Domain Analysis v roce 

1995. Podle této definice je základním předpokladem studia znalostní domény způsob jakým 

uţivatel (kolektiv) vyhledává informace. To vychází z jeho subjektivních znalostí zdrojů informací 

a z jeho osobních zkušeností.17 Pro svou práci jsem si proto vybírala pouze kynologické zdroje, 

jasně jsem vymezila typy zdrojů, které jsem rozdělila na monografie, seriály, tištěné publikace, 

webové zdroje a elektronické online zdroje napsané v českém jazyce, či do českého jazyka 

přeloţené, slouţící českému uţivateli, přičemţ jsem nezohledňovala teritoriální ani časové 

hledisko. 

 

Mezi hlavní typy analýzy domény patří popisná a instrumentální. První metoda je uţitečná 

v základním výzkumu. Je nazývána deskriptivní analýzou, nabízí svým čtenářům jasné prohlášení, 

definici a rozsah, jehoţ chtějí dosáhnout k danému účelu. Jde jasně o popisující doménu pro 

základní výzkumné účely. Druhá metoda, instrumentální, je důleţitá k vytvoření znalostních 

systémů organizace. Vyplývá z nutnosti rozumět doméně za účelem vybudování nebo revize 

informačního systému. Oba tyto typy slouţí různým funkcím a různému publiku. Co od nás 

uţivatelé tedy očekávají? Většinou se jedná o přesné pojmenování a definovaní domény, důleţité 

je uvedení příkladů domény.18 

                   

4.1 Kynologická informace, její vznik a druhy 

 

V České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy, je informace definovaná takto: 

V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu 

a procesech v něm probíhajících. Informace sniţuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. 

příjemce informace); mnoţství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému 

(entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím 

                                                 
17 HJØRLAND, B. a H. ALBRECHTSEN. Toward A New Horizon in Information Science: Domain Analysis. In: 

Journal of the American Society for Information Science. 1995, roč. 46, č.6, s. 400-425. ISSN 2330-1643. Dostupné z: 
http://comminfo.rutgers.edu/~kantor/601/Readings2004/Week3/r5.PDF. 
18TENNIS, J. T. Two Axes of Domains for Domain Analysis. In: KnowledgeOrganization. 2003, roč. 30, č. 3, 191-195 s. 
ISSN 0943-7444. Dostupné z: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.60.5563&rep=rep1&type=pdf. 
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informace odstranila. V tomto smyslu můţe být informace povaţována jak za vlastnost 

organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání 

fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se 

informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce 

nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími moţnostmi. Významné pro 

informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako 

součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění 

s vnějším světem, kdyţ se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). 

V exaktní vědě se např. za informaci povaţuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či 

příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehoţ výsledkem můţe být zisk 

nebo uţitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci povaţuje kvantitativní vyjádření obsahu 

zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice povaţuje rozhodnutí mezi dvěma 

alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit.19  

 

Pro obor kynologie je informace spojená se získáním aktuálního dění v oboru. Jedná se 

o informace z kynologického dění, o pořádaných akcích (výcviku, školení, závodech, výstavách, 

zkouškách) o místě jejich pořádání (konkrétní výstaviště, cvičiště, kulturní dům) o organizaci akcí 

(propozice k výstavě, přihláška na výstavu, či výstavní katalog) nebo například o nové legislativě 

(nových vyhláškách, řádech a pravidlech) či nově vyšlé literatuře. Toto všechno jsou informace 

pro potřeby kynologů (veterinárních lékařů, vystavovatelů, psovodů, cvičitelů, výcvikářů i široké 

veřejnosti), které mají význam pro příjemce a pro jejich rozhodování, na základě nichţ si vybírá, 

která informace je pro něho v dané chvíli důleţitá a která ho zajímá. Obor kynologie je neustále 

se rozvíjející obor, v současné době je chov psů jedním z nejrozšířenějších zálib široké veřejnosti, 

v němţ stále přibývá informací, které kynologická společnost vytváří, uchovává a se kterými 

pracuje. Je tedy důleţité si vybrat cíleně poskytovanou informaci, podle potřeby jedince 

v kynologické oblasti, která je pro příjemce vzhledem k jeho cíli relevantní.

                                                 
19 JONÁK, Zdeněk. Informace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 
Praha : Národní knihovna ČR, 2003-  [cit. 2015-06-25]. Dostupné z: 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000456&local_base=KTD. 
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4.2 Kategorizace uživatelů a případy užití informačních zdrojů v oboru kynologie 

 

Existuje několik typů uţivatelů kynologické informace. Kaţdý typ má odlišné vlastnosti a můţe se 

o kynologii zajímat z různých důvodů. Dá se říci, ţe jednotliví uţivatelé kynologických informací 

uznávají své vlastní hodnoty a dané informace pro ně představují jiný přínos, přesto si tyto 

skupiny mohou být v mnohém podobné. Pokud bych chtěla vytvořit typologii uţivatelů v oboru 

kynologie, mohla bych uţivatele dále dělit na 6 hlavních kategorií: 

 

Chovatel – majitel chovné feny, ze zoologického hlediska člověk, který odchovává nějaké zvíře, 

fyzická nebo právnická osoba, která zvíře právoplatně nabyla a můţe to prokázat jeho průkazem 

původu, chovatelem je rovněţ chovatel drţitel chovné feny v době vrhu, jehoţ chovatelská 

stanice byla řádně zaregistrována. Nikoli tedy nutně majitel. 

Majitel – vlastník psa, v obecném pojetí bývá majitel často nazýván „chovatelem“, ale 

v kynologické terminologii je rozdíl mezi chovatelem jasně definován – majitelem se člověk stává 

v okamţiku, kdy si koupí či získá psa 

Psovod – zpravidla cvičitel psa, při zkouškách osoba, která psa vede a povely usměrňuje jeho 

činnost 

Rozhodčí – rozhodčí pro výkon nebo exteriér psa, který přezkušuje a vyhodnocuje práci 

psovodů a činnost psů při výcvikové akci, nebo hodnotí vzhled psa na výstavách a chovatelských 

akcích, jako je např. bonitace20 

Odborná veřejnost – úzká skupina lidí, kteří se pohybují v kynologii a kteří čerpají odborné 

informace ze zákonů, předpisů a nařízení, např. pořadatel kynologické akce, člen výstavního 

výboru nebo chovatelská skupin 

Široká veřejnost – např. návštěvníci kynologických akcí 

 

Jednotliví uţivatelé získávají informace z různých kynologických zdrojů. Zdrojem kynologických 

informací jsou především různé organizace, chovatelské kluby, kynologické svazy či federace 

a webové stránky těchto organizací. Chovatel získává nejvíce informací především z webu 

ČMKU a ze stránek chovatelských klubů, kde jsou informace často doplňovány a aktualizovány. 

Dalším zdrojem informací jsou chovatelé a členové chovatelských klubů samotní, kteří se 

potkávají na kynologických akcích a jsou v úzkém kontaktu. Pro majitele psů jsou častým  

                                                 
20 HOROVÁ, Eva et al. Kynologický výkladový slovník. Ref. 6, s. 104, 153, 216, 226. 
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zdrojem informací webové stránky, kynologická cvičiště či seriálové publikace. Psovodi či 

cvičitelé psů se stejně jako chovatelé při potřebě informací obrací na webové stránky 

kynologických organizací, popř. na řády a předpisy týkající se skládaných zkoušek. Rozhodčí by 

mohl být zařazen zároveň do kategorie odborné veřejnosti, k výkonu své činnosti potřebuje sloţit 

zkoušky a musí splňovat vysoké nároky a příslušnou kvalifikaci tak, aby mohl být zařazen 

v seznamu mezinárodních rozhodčí členského státu FCI. Zdroje informací jsou tedy především 

zákony, předpisy, řády a vyhlášky, ale také konference, školení či termínové listiny. Široká 

veřejnost získává informace o kynologickém dění prostřednictvím médií, tisku a internetových 

portálů. 

 

4.3 Organizace jako producenti informací 

 

Informovanost je v dnešní době jednou ze základních priorit proto, aby byla určitá činnost 

vykonávána správně, stejně je tomu i v kynologii. Při popisu kynologických organizací se budu 

snaţit pouţívat instrumentální doménovou analýzu, která je důleţitá k vytvoření znalostních 

systémů organizace. Kynologové rádi vyhledávají informace typu termínů výstav, pravidel, nebo 

například řádů sami. Relevantní kynologické informace získáme prostřednictvím různých 

kynologických organizací, federací a klubů, které se podílejí na vzniku informace jako takové, 

informace přímo vytvářejí a zprostředkovávají. V Evropě, a také v České republice, existují dvě 

kynologické organizace, které se navzájem neuznávají. V roce 1929 vznikla ČSKU, která 

zastupovala kynologii v zahraničí. Ve dnech 21.-23. března 1934 se v Monte Carlu konalo 

generální zasedání FCI a Československo se stalo řádným členem, které zastupovalo právě 

ČSKU, jeţ je v současné době právním nástupcem ČMKU. Současně ale také existuje i méně 

známá a vyuţívaná ČKF, která je členem UCI. Dříve byly informace získávány pomocí různých 

broţur, příspěvků v tištěných v časopisech či katalozích, dnes je nejčastěji forma příspěvků forma 

elektronická, hlavně formou webových stránek. Stránky jsou určeny především kynologům pro 

zlepšení informovanosti o akcích a činnostech, a samozřejmě i všem ostatním, kteří projeví zájem 

o kynologii. 
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Obrázek 2: Schéma kynologických organizací a klubů ČR 

 

Mezinárodní kynologická federace (Fédération Cynologique Internationale –FCI) 

dostupná z: http://www.fci.be/en/ 

 

Se sídlem v Belgii je povaţována za nejvýše postavenou kynologickou organizaci. Byla zaloţena 

22. 5. 1911 Německem, Rakouskem-Uherskem, Belgií, Francií a Nizozemskem. FCI se zabývá 

plemeny psů a kynologií. Má 87 členů a smluvních partnerů (jeden člen z jedné země), kdy kaţdá 

vydává své vlastní rodokmeny a školí své vlastní rozhodčí. FCI zajišťuje, ţe rozhodčí 

a rodokmeny jsou vzájemně uznáváni všemi členy FCI. Standard plemene psa tvoří a můţe měnit 

pouze země původu.  

 

http://www.fci.be/en/
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Do cílů FCI je zahrnuta: 

- podpora chovu a vyuţívání čistokrevných psů, jejichţ funkční zdraví a fyzické rysy 

odpovídají standardu stanovenému pro kaţdé jednotlivé plemeno a kteří jsou schopni 

pracovat a plnit různé úkoly podle konkrétních specifik svého plemene  

- ochrana pouţití, drţení a chovu čistokrevných psů v zemích, v nichţ má FCI člena nebo 

smluvního partnera  

- podpora neziskové výměny psů a kynologických informací mezi členy a podněcování 

pořádání výstav, zkoušek, soutěţí a dalších akcí jako jsou sportovní podniky, vyuţití psů při 

záchranných operacích atd. 

- podpora vztahu lidí ke psům a blaha psů na celém světě21 

 

United kennel Club Internationale – UCI dostupná z: http://www.u-c-i.de/ 

 

mezinárodní kynologická organizace, která se snaţí sdruţovat národní kynologické svazy 

členských států za účelem spolupráce, speciální kynologické činnosti a chovatelství psů, byla 

zaloţena před více jak 50 lety, 23. října 1973 v německém Wiesbadenu a jak jsem se jiţ zmínila 

výše, tato organizace neuznává organizaci FCI a naopak. Dochází zde tedy k různým 

odlišnostem, UCI se například snaţí o šlechtění nových plemen a tím naráţí na stanovisko FCI 

nová plemena neuznávat, další odlišností jsou jiné názvy titulů zadávaných na výstavách UCI, 

které samozřejmě nejsou uznávané FCI, nebo uznání plemene, které dle FCI patří mezi neuznaná 

plemena a nesmí se tedy výstav pod záštitou FCI účastnit, neboť dělení plemen do skupin dle 

UCI je zcela odlišné. Protoţe se jedná v České republice o méně známou organizaci, uvádím ji 

pouze pro úplnost členění organizací a nebudu se ve své práci tedy touto organizací více zabývat, 

stejně jako ČKF, která jako jediná v ČR je členem, prostředníkem a zastřešující organizací UCI. 

 

Českomoravská kynologická unie – ČMKU dostupná z: http://www.cmku.cz/ 

 

v mezinárodní kynologické federaci FCI zastupuje Českou republiku právě Českomoravská 

kynologická unie ČMKU, která je jejím řádným členem od 1997. ČMKU byla zaloţena 5.prosince 

1992. Důvodem byl rozpad Československa a na něj navazující potřeba nové organizační 

struktury české kynologie. Nejvyšším orgánem ČMKU je Valná hromada. Z původních sedmi 

zakládajících členů některé subjekty řady ČMKU opustily a naopak velké mnoţství nových členů 

přibylo. V roce 2012 mělo ČMKU 85 řádných členů – samostatných právních subjektů a 3 členy 

                                                 
21 Mezinárodní kynologická federace (FCI). DogExpo.cz [online]. © 2014 [cit. 2015-06-25]. Dostupné z: 
http://dogexpo.cz/mezinarodni-kynologicka-federace-fci/. 

http://www.u-c-i.de/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kynologie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chovatelstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1c%C3%AD
http://www.cmku.cz/
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asociované. Zastřešeno je 152 chovatelských klubů a široká škála výkonu od pracovního výcviku 

přes různé sporty, coursing a dostihy aţ po výcvik lovecký. V rámci ČMKU se ročně pořádá cca 

480 výstav psů a to 10 výstav mezinárodních, 5 výstav národních, 242 výstav klubových 

a speciálních. Zbytek tvoří výstavy krajské a oblastní. V současné době se v rámci ČMKU chová 

276 plemen uznaných FCI a 18 plemen FCI neuznaných.22 

 

Do činností ČMKU v rámci České republiky je zařazeno: 

- zabezpečení vedení plemenných knih 

- grant za vedení a pravost průkazů původu 

- vedení registru názvů chovatelských stanic a zajištění jejich ochrany 

- zabezpečení provádění kontrol chovů a dokumentace podkladů pro zápis vrhů do 

plemenných knih, a to na všech úrovních. 

- pořádání mezinárodní výstavy a mezinárodní sportovní akce, jejich ţajištěním můţe pověřit 

některého člena za předem stanovených podmínek 

- koordinace kynologických akcí a sestavení jejich kalendářních plánů 

- zabezpečení zkoušek, jmenování a další vzdělávání rozhodčích exteriéru, vede evidenci 

rozhodčích a čekatelů exteriéru, tyto jmenuje, odvolává, případně jim pozastavuje činnost 

- vydávání vzorových řádů a směrnic 

- udělování šampionátů ČR 

- projednávání standardů národních plemen, ověřuje oficiální překlady a předává je členským 

subjektům 

- ověření předpisů svých členů, zda jsou v souladu s předpisy FCI a normami ČMKU 

- propagace kynologie v tisku a sdělovacích prostředcích 

- spolupráce na poli ochrany zvířat s orgány státní správy, občanskými sdruţeními a s dalšími 

organizacemi i jednotlivci atd. 

 

Činnost ČMKU v rámci mezinárodních styků: 

- je výhradním zástupcem České republiky v FCI 

- má výhradní právo a povinnost hájit zájmy svých členů 

- deleguje své představitele na zasedání FCI a podává návrhy na zástupce ČR do komisí FCI 

- zajišťuje kontakt svých členů s FCI 

- předává FCI termíny mezinárodních kynologických akcí v ČR 

                                                 
22 Historie Českomoravské kynologické unie. Českomoravská kynologická unie [online]. © 2012 [cit. 2015-06-25]. 
Dostupné z: http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=odborne_materialy&id=10. 
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- vede seznamy mezinárodních rozhodčích a předává je FCI 

- zpracovává a předává návrhy a připomínky k návrhům FCI 

- navazuje a udrţuje styky s členskými organizacemi FCI a informuje členy ČMKU  

o výsledcích mezinárodních jednání23 

- pod ČMKU také spadá informační systém DOG office, jedná se o webové stránky, které 

slouţí majitelům psů k registraci a přihlašování k výstavám či soutěţím dostupné 

z: www.dogoffice.cz 

 

Českomoravská kynologická jednota – ČMKJ dostupná z: http://www.cmkj.eu/ 

 

je dobrovolným sdruţením zájmových kynologických organizací - chovatelských klubů, které se 

zabývají chovem a výcvikem psů a další zájmovou kynologickou činností. Českomoravská 

kynologická jednota je právnickou osobou, která respektuje FCI, řídí se jejími normami a je 

členem ČMKU, která zastupuje kynologii České republiky v FCI. Českomoravská kynologická 

jednota byla zaloţena v roce 1994. Činnost ČMKJ je zaměřena pouze na chov čistokrevných psů 

s průkazem původu. 

 

Činnost ČMKJ spočívá ve: 

- vedení agendy spojené s vydáváním průkazů původu na štěňata 

- spolupráci s chovatelskými kluby 

- organizování výstav a delegace rozhodčích  

- vydávání certifikátů do pracovních tříd a spolupráci s ČMMJ a ČMKU 24 

 

Český kynologický svaz – ČKS dostupný z: http://www.kynologie.cz/ 

 

Posláním ČKS je prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek a jejích členů 

zabezpečení a provádění kynologických činností. Tyto činnosti musí být prováděny v souladu 

s cíli a posláními FCI a zákony platnými v ČR. 

 

 Činnost ČKS zahrnuje zejména: 

                                                 
23 ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE. Českomoravská kynologická unie [online]. © 2015 [cit. 2015-06-23]. 
Dostupné z: http://www.cmku.cz/.  
24 ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA. Českomoravská kynologická jednota [online]. © 2015 [cit. 
2015-06-25]. Dostupné z: http://www.cmkj.eu/. 

http://www.dogoffice.cz/
http://www.cmkj.eu/
http://www.kynologie.cz/
http://www.cmku.cz/
http://www.cmkj.eu/


26 

 

- prostřednictvím Sdruţení sportovních svazů ČR nebo jeho následnické organizace hájí zájmy 

sportu 

- prostřednictvím chovatelských klubů řídí chov psů 

- vede plemennou knihu, vydává průkazy původu psů, registruje chovné jedince, vede registr 

psů bez prokázaného původu 

- ve spolupráci s ČMKU stanoví, která plemena psů se mohou podrobit výkonnostním 

zkouškám podle národních nebo mezinárodních zkušebních řádů 

- zajišťuje soutěţe, výkonnostní zkoušky, chovatelské s výcvikové akce psů, sportovní výcvik 

a chov psů25 

 

Moravskoslezský kynologický svaz – MSKS dostupný z: http://www.msks.cz/ 

 

MSKS  je dobrovolné, nepolitické sdruţení v oblasti kynologie. Členy jsou zájemci o výcvik psů, 

jejich chov a výstavy. MSKS je prostřednictvím ČMKU členem FCI. 

 

Mezi činnost MSKS patří: 

- řízení chovu psů prostřednictvím chovatelských stanic 

- zajišťování chovatelských, výcvikových, sportovních soutěţí a výkonnostních zkoušek 

 

4.3.1 Chovatelské kluby 

 

Kompletní seznam chovatelských klubů, včetně jejich URL adres dostupných z: 

http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=clenske_subjekty&clenske_subjekty_kategorie=9 

 

Dalším pro chovatele a většinou hlavním zdrojem informací, je chovatelský klub, který je pod 

záštitou ČMKU, s ČMKU neustále spolupracuje, řídí se jeho nařízeními, řády a předpisy. 

Kynologie je často definována jako zájmová činnost, která slouţí především k zachování 

charakteristických vlastností jednotlivých plemen. V kynologii je mnoho a mnoho směrů, kterými 

se člověk můţe ubírat, je to pojem, který zahrnuje velké mnoţství činností, které souvisí se psy. 

Chov je jednou z nezodpovědnějších činností v kynologii, jehoţ cílem je rozmnoţování 

a zušlechťování psů, přičemţ je důleţité respektování pravidel pro chov psů, nutností je pouţívat 

pro chov pouze funkčně zdravé psy s cílem zachování biologického zdraví kaţdého jedince, 

charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena. V současné době 

                                                 
25 ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ. Český kynologický svaz [online]. © 2015 [cit. 2015-06-25]. Dostupné z: 
http://www.kynologie.cz/rady-a-predpisy/. 

http://www.msks.cz/
http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=clenske_subjekty&clenske_subjekty_kategorie=9
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existuje v České republice 152 chovatelských klubů a 2 takzvaně prozatímní – asociované kluby. 

Kluby mohou být jednoplemenné, tedy kluby, které se věnují chovu jednoho plemene, či kluby 

zastřešující jedno a více plemen a jejich chov. Stává se také, ţe pro jedno plemeno existuje více 

chovatelských klubů, jako je tomu například u plemene pudl, které má tři chovatelské kluby – 

KCHP – Klub chovatelů pudlů, KPaCHP Klub přátel a chovatelů pudlů a Pudl klub. Kaţdý klub 

je podle občanského zákoníku zaloţen jako zájmové sdruţení osob a řídí se vlastními stanovami. 

Kaţdý z klubů zpracovává informace osobního charakteru svých členů,

ale i většinu informací o jednotlivých psech. Chovatelský klub je vlastně společnost lidí zaměřená 

na stejnou oblast, která se v této oblasti nějakým způsobem realizuje. Sdruţuje chovatele 

a majitele psů a zainteresovanou veřejnost. Obecně platí, ţe vedoucí funkci, funkci předsedy 

klubu a jeho členů by měli vykonávat kompetentní lidé, kteří mají příslušné vzdělání či zkušenosti 

v oboru, jde jim především o plemeno a psy vůbec a ne o prosazení svých vlastních zájmů. 

Činnost chovatelských klubů je zaměřena na několik oblastí: 

- propagaci plemene, vzdělávání chovatelů a chovatelskou činnost 

- zápis štěňat či importů do plemenné knihy či vyřizování poţadovaných dokladů 

- poradenství chovu, poskytování informací a rozhodování při výběru krycího psa 

- určování obecně platných podmínek pro zařazení do chovu (bonitace, výstava, zkoušky, 

zdravotní vyšetření jako je DKK, PRA…) 

- administrativní zázemí a přísun potřebných informací chovatelům 

 

4.3.2 Kluby speciálního výcviku 

 

Jedná se o členské kluby ČMKU a takovýchto speciálních klubů je pod záštitou ČKS registrováno 

celkem osm, jedná se o klub: 

 

Český pes webové sídlo klubu dostupné z: www.ceskypes.cz 

 

Český pes je dobrovolným, otevřeným občanským sdruţením neziskového charakteru, jedná se 

o sdruţení s celorepublikovou působností se zaměřením na zájmovou kynologickou sportovní 

činnost – coursing, sdruţuje příznivce tohoto sportu a prostřednictvím svých samosprávných 

organizačních jednotek vytváří předpoklady pro jeho provozování. Český pes dále pořádá soutěţe 

http://www.ceskypes.cz/
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či závody v coursingu a stará se o reprezentaci, publicitu a propagaci tohoto sportu. Veškeré 

aktivity Českého psa jsou v souladu s platnými řády a právními předpisy, cíly a posláními FCI.26 

 

Discdog klub České republiky webové sídlo klubu dostupné z: http://www.discdog.cz/ 

 

Klub je dobrovolným sdruţením příznivců sportu dogfrisbee (nebo také discdog), vznikl v 70. 

letech v Americe, jedná se o házení létajících disků, které pes chytá v ideálním případě ještě ve 

vzduchu. Klub se zabývá organizací, propagací a koordinací činnosti se vztahem k dogfrisbee. 

Dále jsou klubem předávány svým členům aktuální informace prostřednictvím internetu, 

veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem, vydává nebo podporuje vydávání 

kynologických publikací, jednotných řádů a tiskopisů týkajících se dogfrisbee. Klub vydává 

a aktualizuje normativy pro sportovní činnost dogfrisbee, které vychází z pravidel jiných 

(vetšinou amerických) discdog asociací a jejich aktualizací a zastupuje své členy ve vztahu ke všem 

organizacím, v jejichţ rámci působí, k orgánům státní moci, kynologickým i nekynologickým 

organizacím a jednotlivcům a zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi. 27 

 

Dog Dancing Club Czech Republic webové sídlo klubu dostupné z: 

http://www.dogdancingclubcr.cz/ 

 

Dog dancing, nebo-li tanec se psem, je odvětví psích sportů, při kterém tým sloţený ze psa 

a psovoda předvádí předem připravenou sestavu cviků. Dog Dancing klub je dobrovolným 

otevřeným, sportovním, zájmovým občanským sdruţením příznivců dogdancing neziskového 

charakteru. Zabývá se organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem 

k dogdancing, vydává a aktualizuje normativy pro sportovní činnost dogdancing, které vychází 

z mezinárodních pravidel dogdancing a jejich aktualizací, zajišťuje jednotný výklad pravidel na 

území České republiky. Klubem jsou svým členům předávány aktuální informace prostřednictvím 

klubových webových stránek, veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem, dále vydává 

nebo podporuje distribuci kynologických publikací, jednotných řádů a tiskopisů týkajících se 

dogdancing.28 

 

 

                                                 
26 Český pes [online]. Brno: Český pes, © 2015 [cit. 2015-06-27]. Dostupné z: http://www.ceskypes.cz/. 
27 Discdog klub České republiky [online]. Lukov: DisDog klub České republiky o.s., © 2015 [cit. 2015-06-27]. 
Dostupnéz:http://www.discdog.cz/. 
28 Dog Dancing Club Czech Republic [online]. Praha: eStránky, © 2015 [cit. 2015-06-27]. Dostupné z: 
http://www.dogdancingclubcr.cz/. 

http://www.discdog.cz/
http://www.dogdancingclubcr.cz/
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Flyball Club ČR webové sídlo klubu dostupné z: http://www.flyball.cz/ 

 

Flyball Club České republiky je dobrovolným sdruţením příznivců flyballu. Flyball je dynamický 

kolektivní sport, který v sobě spojuje rychlost s přesností. Druţstvo sloţené ze čtyř psovodů 

a čtyř psů má za úkol v co nejrychlejším čase správně překonat čtyři skokové překáţky a donést 

míčky z flyballového boxu. Obdobně jako předchozí kluby se zabývá organizací, propagací 

a koordinací činnosti, vydává a aktualizuje normativy a vychází z mezinárodních pravidel flyballu. 

Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím klubového zpravodaje, veřejným 

tiskem nebo jiným vhodným způsobem, vydává nebo podporuje vydávání kynologických 

publikací, jednotných řádů a tiskopisů týkajících se flyballu.29 

 

Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. webové sídlo klubu dostupné z: 

http://www.helppes.cz/ 

 

Jedná se o jedinou profesionální neziskovou organizace svého druhu v České republice, která je 

registrovaným poskytovatelem sociálních sluţeb. Helppes, jako jediný v ČR, je drţitelem 

Certifikátu světové organizace Delta Society a také spolupracuje s Asociací veřejně prospěšných 

organizací ČR (AVPO ČR) v rámci projektu. Posláním organizace je integrace osob se 

zdravotním postiţením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního ţivota, zařazení do 

vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření moţností při sebeobsluze, získání větší 

soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí speciálně vycvičených 

psů v projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách. 30 

 

Klub agility České Republiky webové sídlo klubu dostupné z: http://www.klubagility.cz/ 

 

Klub dobrovolného sdruţení příznivců agility. Agility je sport se psy, závod podobný koňskému 

parkuru, který vznikl v roce 1978 v Anglii. Klub vydává normativy pro sportovní činnost agility, 

které vycházejí z mezinárodních pravidel agility a jejich aktualizací, dále zajišťuje nejnovější 

vydání českého překladu Řádu agility FCI a jednotný výklad pravidel na území České republiky. 

Zastupuje své členy ve vztahu k FCI, ČMKU, ČKS a jiným kynologickým organizacím a hájí 

zájmy svých členů a zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi a především předává svým členům 

                                                 
29 Flybal Club ČR [online]. Praha: Flyball Club České republiky, o.s., © 2015 [cit. 2015-06-27]. Dostupné z: 
http://www.flyball.cz/. 
30 Helppes: Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. [online]. Praha: HELPPES, © 2015 [cit. 2015-06-27]. Dostupné z: 
http://www.helppes.cz/. 
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aktuální informace prostřednictvím klubových internetových stránek, případně jiných medií. 

Podporuje vydávání kynologických publikací, řádů a tiskopisů týkajících se agility.31 

 

Mondioring klub ČR – MK ČR webové sídlo klubu dostupné z: 

http://www.mondioringklub.cz/ 

 

Mondioring klub ČR vznikl v roce 2001 a je členem FCI prostřednictvím ČKS (přes ČMKU), je 

členským subjektem ČKS jako klub speciálního výcviku. MK ČR je dobrovolným, otevřeným, 

zájmovým, sportovním a politicky nezávislým sdruţením. MONDIORING je velmi progresivní 

a perspektivní kynologický sport, který je řízen zkušebním řádem uznaným FCI, obsahuje 

disciplíny poslušnosti, skoky a disciplíny obrany. Slovo MONDIO (světový, mezinárodní) – dává 

najevo, ţe podle tohoto zkušebního řádu mohou soutěţit psovodi z celého světa. A slovem 

RING nazývána také cvičební plocha, na které zápolení probíhá. Sdruţuje ve svém středu občany 

– kynology – se zájmem o tento druh sportovní činnosti, organizuje sportovní výcvik psů podle 

mezinárodního zkušebního řádu FCI a metodicky jej řídí. Umoţňuje svým členům účast na 

akcích pořádaných Mondioring klubem ČR na území ČR a také na soutěţích podle ZŘ v jiných 

státech.32 

 

Klub obedience CZ – OC webové sídlo klubu dostupné z: http://www.obedience.cz/ 

 

Klub OC je dobrovolným sdruţením příznivců sportu zvaného obedience. Obedience v překladu 

znamená poslušnost, při níţ musí být pes maximálně soustředěný na psovoda, aby správně 

chápal, co se po něm chce, někdy se tomuto sportu nazývá také „vysoká škola“ poslušnosti. OC 

zahrnuje zejména zájmovou sportovní činnost, klub zajišťuje pro své členy především výcvik, 

soutěţe obedience;  organizování, řízení, provádění, financování, hospodaření, evidenci, 

reprezentaci, zajišťování výcvikových pomůcek, jakoţ i publicitu a propagaci. 33 

 

 

 

 

 

                                                 
31 KLUB AGILITY [online]. Praha: Klub agility České republiky, © 2015 [cit. 2015-06-27]. Dostupné z: 
http://www.klubagility.cz/. 
32 Mondioring klub ČR [online]. Olomouc: Mondioring klub ČR, © 2011 [cit. 2015-06-27]. Dostupné z: 
http://www.mondioringklub.cz/. 
33 Klub obedience CZ [online]. Kladno: Klub obedience CZ, o.s., © 2007 [cit. 2015-06-27]. Dostupné z: 
http://www.obedience.cz/. 
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4.3.3 Další kynologické organizace a weby 

 

Svaz záchranných brigád kynologů ČR - SZBK ČR dostupný z: http://www.zachranari.cz/ 

 

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky je občanským sdruţením registrovaným 

u ministerstva vnitra jako nejpočetnější organizace v České republice zabývající se výcvikem 

záchranných psů. Je členem ČMKU a jejím prostřednictvím i FCI a členem Mezinárodní 

organizace záchranných psů (IRO). Pro nasazení svých psovodů do akcí vytváří svaz 

pohotovostní jednotku a trvale ji udrţuje na poţadované odborné úrovni. Aktivně spolupracuje 

s orgány IZS, vydává národní zkušební řád a další normativy spojené s výcvikem záchranných 

psů, zajišťuje zkoušky a soutěţe celostátního charakteru a s pověřením IRO i mezinárodního 

charakteru, vydává pracovní knihy, které se stávají majetkem členů.34 

 

Kynologická záchranná jednotka České republiky dostupné z: http://kzjcr.cz/ 

 

Dobrovolný spolek zabývající se výcvikem a praktickým vyuţitím záchranných psů. Je organizací 

úzce spolupracující s Českým červeným kříţem, Svazem záchranných brigád kynologů ČR 

a dalšími organizacemi, zabývajícími se záchranou lidského ţivota. Sdruţuje kynology záchranáře 

a zabývá se výcvikem záchranných psů, jejich vyuţitím v praxi, umoţňuje svým členům 

zkouškovou a sportovní činnost ve svém oboru a připravuje své členy na atesty Ministerstva 

Vnitra České Republiky (dále MV ČR).35 

 

SAR – pátrací a záchranný systém ČR dostupné z: http://www.portal.sarsystem.cz/ 

 

SAR Systém CZ (Search and Rescue) je kvalitní informační portál pro sloţky integrovaného 

záchranného systému, které se účastní pátracích a záchranných akcí a měl by slouţit všem 

záchranným sloţkám, a to nejen profesionálním, ale také dobrovolným. Informace o zásazích 

jsou rozděleny do tří okruhů podle moţného typu nasazení: Sutiny, plochy a laviny. V poloţce 

Články odkazuje do kategorie odborných článků z oblasti Search and Rescue, záchranné 

kynologie a taktéţ informuje o novinkách v oblasti technického nebo materiálního vybavení pro 

zasahující. Knihovna poskytuje základní informace o SAR, výstupy z rešerše týkající se oblasti 

záchranné kynologie v ČR a dále je zde moţno prohlédnout různé prezentace a videa.  

                                                 
34 SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KYNOLOGŮ ČR. Svaz záchranných brigád kynologů ČR [online]. © 2015 [cit. 
2015-06-28]. Dostupné z: http://www.zachranari.cz/. 
35 KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANNÁ JEDNOTKA ČESKÉ REPUBLIKY. Kynologická záchranná jednotka České 

republiky [online]. © 2015 [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: http://kzjcr.cz/. 

http://www.zachranari.cz/
http://kzjcr.cz/
http://www.portal.sarsystem.cz/


32 

 

Záloţka Informační systémy odkazuje na externí zdroje. Jedná se především o databázi 

pohřešovaných osob Ministerstva vnitra. Souhrny z Google News dle zadaných klíčových slov je 

jedním z nejčastěji navštěvovaných na celém portálu - umoţňuje sledovat aktuální případy 

pohřešovaných osob a tím nahrazuje nedostatečnou funkčnost databáze pohřešovaných osob 

Ministerstva vnitra. Další poloţka Odkazy obsahuje linky na stránky různých organizací, 

například Svaz záchranných brigád kynologů ČR, nebo důleţité informace, jako seznam 

atestovaných psovodů MV.36 

 

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR dostupné z: 

http://www.zbkjmkcr.cz/ 

 

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR je členem mezinárodní záchranné 

organizace IRO a IZS ČR. Byla zaloţena Zdeňkem Katolickým v roce 1975 a od té doby 

nepřetrţitě funguje. Činnost organizace je zaměřena v prvé řadě na praktické vyuţití vycvičených 

záchranářských psů a pomoc lidem. Tito psi jsou schopni vyhledávat ztracené osoby 

v nepřehledném terénu, osoby zasypané v troskách domů, utonulé osoby a osoby zavalené 

v lavinách sněhu. ZBK JmK ČR pracuje v rámci IZS ČR na základě dohod s HZS ČR, Civilní 

ochranou ČR, Policií ČR a dalšími organizacemi a svazy, nabízí pomoc všem sloţkám a lidem, 

kteří budou potřebovat naši pomoc při záchraně lidských ţivotů.37 

 

Státní veterinární správa dostupná z: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/ 

 

Státní veterinární správa ČR je organizační sloţka státu zřízená Ministerstvem zemědělství České 

republiky podle zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon), vykonává veterinární ochranu státního území České republiky, 

ochranu pohody zvířat a ochranu před jejich týráním. Dále vykonává dozor nad dodrţováním 

povinností chovatelů daných zákonem, nad přepravou zvířat, nad ozdravováním od nemocí 

zvířat, dozor nad ochranou zvířat při veřejném vystoupení, dozor nad činností soukromých 

veterinárních lékařů (společně s Komorou veterinárních lékařů ČR) 

a ochranu pohody zvířat (Welfare).38 

                                                 
36 ZEMAN, Jiří, Martina HUJEČKOVÁ a Jana PROCHÁZKOVÁ. SAR System CZ – informační portál a systém 
pro SAR. Inflow: Information journal [online]. 2010 [cit. 2015-06-28]. ISSN 1802–9736. Dostupné z: 
http://www.inflow.cz/sar-system-cz-informacni-portal-system-pro-sar/. 
37 ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA KYNOLOGŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ČR. Záchranná brigáda kynologů 

Jihomoravského kraje ČR [online]. © 2015 [cit. 2015-07-20]. Dostupné z: http://www.zbkjmkcr.cz/. 
38 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA. Státní veterinární správa [online]. © 2009-2015 [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/svs/portal/. 

http://www.zbkjmkcr.cz/
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


33 

 

Českomoravská myslivecká jednota, z. s. dostupná z: http://www.cmmj.cz/ 

 

Hlavním posláním ČMMJ je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně ţijící zvěře 

a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, 

včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot. Mimo ostatní důleţité myslivecké činnosti pečuje 

o rozvoj myslivecké kynologie, organizuje a provádí zkoušky loveckých psů z výkonu a podle 

pověření Ministerstva zemědělství, vnitřních a prováděcích předpisů ČMKU k nim vydaných, 

podporuje účast na mezinárodních soutěţích, popřípadě je organizuje, a provozuje výcviková 

zařízení a vydává odborné monografie a časopisy, názorné pomůcky a informační materiál. Na 

informačním portálu ČMMJ – největší myslivecké organizace v České republice v poloţce 

Kynologie je moţno vyhledat všechny důleţité informace týkající se myslivecké a lovecké 

kynologie: kynologické předpisy, zkušební řády, pořádané akce, plánované zkoušky, čekatelé 

zkoušek psů z výkonu, výsledky zkoušek atd. 39 

 

SVOPAP vzdělávací centrum s. r. o. dostupné z: http://www.svopap.cz/ 

 

Jedná se o společnost, která vznikla v roce 2000 a zabývá se moţností vzdělávání dospělých 

v oblasti chovatelství zvířat. Během své existence si společnost SVOPAP vybudovala pevné 

postavení na trhu a svou nabídkou oslovuje širokou odbornou i laickou veřejnost. Především si 

zakládá na kvalitně vypracovaných učebních plánech, odborných znalostech a preciznosti 

spolupracujících lektorů uznávaných za kapacity ve svých oborech. Prioritní je spolupráce 

s odborníky významných institucí. Společnost nabízí řadu rekvalifikačních kynologický kurzů. Po 

úspěšném absolvování kurzu a sloţení závěrečné zkoušky získává účastník osvědčení s celostátní 

platností a můţe nastoupit do zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.  

Aktuálně nabízené kynologické kurzy: 

- Chov a výcvik psů v záchranářské kynologii 

- Chov a výcvik psů  

- Ošetřovatel zvířat zájmových chovů 

- Střihání a kosmetická úprava psů 40 

 

 

                                                 
39 ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA. Českomoravská myslivecká jednota [online]. © 2015 [cit. 2015-07-
20]. Dostupné z: http://www.cmmj.cz/. 
40 SVOPAP: vzdělávácí centrum [online]. Praha: Svopap s.r.o., © 2015 [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: 
http://svopap.cz/. 
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4.4 Typologie informačních zdrojů pro obor kynologie 

 

Oblast kynologie se neustále vyvíjí a rozrůstá a tím větší mnoţství rozličných informací 

a informačních zdrojů nabízí. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy 

definuje pojem Dokument jako informační pramen tvořený nosičem informací a mnoţinou 

informací na něm fixovaných a slouţící k přenosu dat v čase a prostoru41 a Informační zdroj jako 

informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám 

uţivatele. Informační zdroj můţe být tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický (včetně zdrojů 

dostupných online).42 Typologie dokumentů, tzn. jejich dělení, se řídí účelem, za jakým chceme 

dokumenty do skupin třídit. Kynologické zdroje však nejsou natolik rozmanité, aby se daly 

popsat všechny typy a zařadit podle všech uvedených kritérií: 

- forma vycházení 

- typ nosiče 

- stupeň zpracování informace 

- knihovní zpracování 

uvedu tedy příklady u těch, u kterých je to relevantní 

 

4.4.1 Podle formy vycházení 

 

 ukončený (jednorázový) zdroj - monografie - neseriálová popisná jednotka, tj. buď 

v podobě jedné úplné části nebo jako komplet konečného počtu částí 

 

Př. TICHÁ, Vladimíra. Malá škola pro chovatele psů. Vyd. 1. České Budějovice: Dona, 2000. 225 s. 

ISBN 80-861-3684-1. 

 

 postupně vydávaný zdroj - seriál - publikace na jakémkoli médiu, postupně vydávaná po 

částech, majících číselné či chronologické označení, bez předem stanovené doby ukončení 

 

Př. Psí sporty. Ústí nad Labem: Czech Press Group, 2007- , roč. 1, č. 1- . ISSN 1802-1867.  

                                                 
41 MATUŠÍK, Zdeněk a Zdeněk JONÁK. Dokument. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační 
vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: 
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000502&local_base=KTD. 
42 CELBOVÁ, Ludmila. Informační zdroj. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 

[online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: 

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000887&local_base=KTD. 
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4.4.2 Podle typu nosiče 

 

 tištěné - mezi nejtypičtější příklad informačního pramene dříve patřila kniha nebo článek 

z časopisu, avšak v současné době je značný nárůst elektronických informačních zdrojů, 

přesto mají tištěné dokumenty stále své výhody a zdaleka ještě nejsou přeţitkem. Mezi tištěné 

dokumenty patří monografie, učebnice, noviny, časopisy, periodické sborníky, takzvaná šedá 

literatura jako jsou patentové dokumenty, normativní dokumenty, firemní literatury, 

výzkumné zprávy, materiály z konferencí, legislativní dokumenty a další. Výhodou 

tištěných dokumentů oproti dokumentům elektronickým je jednoznačné určení autora či 

instituce, která je zodpovědná za informace zveřejněné v dokumentu a v neposlední řadě je 

třeba si uvědomit, ţe kniha či jiný tištěný dokument je vlastně svým způsobem výtvarný 

předmět, kvalitou papíru, barvou, textem a dalšími grafickými prvky, které oslovují naše 

smysly. Mimo námi potřebných informací nám dávají i estetický záţitek a to je moţná jedna 

z příčin, proč knihy a časopisy nikdy nezaniknou a moţná i tisk v budoucnu zaţije nový 

rozmach. S nárůstem informačních technologií v dnešní době nahrazují elektronické zdroje, 

zdroje tištěné. Velké mnoţství časopisů v současné době vychází v tištěné a zároveň 

i v elektronické podobě. Například mezinárodní kynologický časopis Svět psů vychází kaţdý 

měsíc v tištěné i elektronické podobě 

 

Př. Svět psů: mezinárodní kynologický časopis. Praha: Minerva CZ, 1998- , roč. 1, č. 1- . ISSN 1211-

2976. Dostupné také z: http://www.dog.cz/. 

 

 elektronické - důleţitým aspektem elektronického zdroje je kvalita vyhledávacího aparátu. 

Elektronický informační zdroj má několik výhod. Informace z tohoto typu zdroje jsou 

snadno přemístitelné v prostoru. Dají se lehce obnovit, aktualizovat a doplnit. Informace 

z elektronických zdrojů jsou tedy flexibilní a nabírají na dynamičnosti. Navíc se tyto 

informace dají snadno kopírovat a vytvořit tak několik mnoţství kopií těchto informací.43 To 

znamená, ţe informační zdroje přinášejí aktuální informace, jsou dostupné pro obrovské 

mnoţství uţivatelů současně, jsou přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, uţivatel se 

nemusí vázat na určité místo, organizaci či instituci, jsou zde moţnosti vyhledávání 

v metadatech, plných textech a podle různých kritérií, umoţňují pracovat s více dokumenty 

najednou. Přesto mají i své nevýhody jako například kvalitu či informaci, která je leckdy 

nejistá anebo závislost na elektronickém prostředí (PC, internet či elektřina).     

                                                 
43 PAVLICOVÁ, Libuše. Elektronické zdroje: Proč ano?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 2015-06-30]. ISSN 
1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/706/.  

http://www.ikaros.cz/node/706
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Př. SAR – PÁTRACÍ A ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ČR. SAR – Pátrací a záchranný systém [online]. 

© 2015 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z:  http://www.portal.sarsystem.cz/. 

                                      

4.4.3 Podle stupně zpracování informací  

 

 primární - dokumenty obsahující informaci, která je v zásadě původního charakteru; jde 

o bezprostřední záznamy myšlenek, poznatků 

 

Př. Pes přítel člověka: časopis pro chov a výcvik psů všech plemen. Praha: Magnet-Press, 1968- . ISSN 0231-

5424. Dostupné také z: http://www.pespritelcloveka.cz. 

 

 sekundární - dokumenty odvozené od primárních dokumentů nebo popisující tyto primární 

dokumenty; jde o záznamy primárních dokumentů 

 

Př. TAGGART, Caroline. Encyklopedie psů. Vyd. 1. Praha: Jan Vašut, 2002. 190 s. ISBN 80-7236-
032-9. 

 

 terciální - dokumenty odvozené od sekundárních dokumentů nebo popisující tyto 

sekundární dokumenty; jde o záznamy sekundárních dokumentů 

 

Př. HOROVÁ, Eva. Kynologický výkladový slovník. Vyd. 1. Praha: Ve spolupráci s Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze a vzdělávacím centrem SVOPAP vydalo nakl. CanisTR, 2012. 

352 s. ISBN 978-80-904210-6-6. 

 

 

 

 

http://www.pespritelcloveka.cz/
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5. Kategorizace informačních zdrojů pro obor kynologie 

 

Problematika kategorizace, třídění či řazení představuje jeden ze základních problémů, který se 

snaţí společnými silami řešit knihovníci, informatici, ale také filosofové. Právě kategorizace 

v celém svém celkovém rámci představuje jeden ze základních stavebních kamenů moderního 

myšlení a vědy. První, kdo přišel se systémem kategorií, je Aristoteles. Kategorie pro něj 

představovaly řešení hned několika problémů. Prvním byla změna - ta kolem nás evidentně 

probíhá i neprobíhá současně. A druhý je problém existence druhu. Immanuel Kant si všímá 

kategorií ze zcela jiného úhlu pohledu. Klade si otázku, odkud vlastně pocházejí pojmy. Je 

zřejmé, ţe ne všechny vycházejí z počitků, ale jsou také výsledkem činnosti rozumu a úvah. Ty 

jsou prováděny podle určitých pravidel, kterým Kant říká kategorie. Vţdy kdyţ před sebou máme 

určitý subjekt, uţíváme vícestupňových soudů, často aniţ si to konkrétně uvědomujeme. Je tedy 

zřejmé, ţe kaţdé poznání je z povahy věci závislé na rozumu konkrétního člověka, a tedy silně 

subjektivní.44 

 

Podle B. Hjorlanda jsou klasifikace a kategorizace základními způsoby, jak zpracováváme 

informace, jsou prostředkem organizace vědění. V uţším smyslu pouţívaném v informační vědě 

a knihovnictví je klasifikace především „proces přiřazování prvků či jednotek ke třídám (typům, 

kategoriím) dle určitého kritéria".45 

 

Zaměřila jsem se na kategorizaci informačních zdrojů pro obor kynologie, nebo jinak řečeno 

zařazení informačních zdrojů do kategorií. Hlavním smyslem kategorizace byla přehlednost 

a uspořádanost. Zároveň jsem se zaměřila na informační potřeby uţivatelů v jednotlivých 

kategoriích. Shromáţdila jsem 278 relevantních informačních zdrojů, které jsem kategorizovala 

do 11 kynologických kategorií na: kynologii obecnou, chov a výstavnictví, kynologii v sociálních 

sluţbách, legislativu, lékařskou kynologii, mysliveckou (loveckou) kynologii, organizace v ČR, 

sluţební kynologii, sportovní kynologii, záchranářskou kynologii a v poslední skupině dle 

rozdělení plemen do FCI skupin jsem informační zdroje dále dělila podle plemene, tak jak určuje 

standard FCI.  

                                                 
44 ČERNÝ, Michal. Stručný úvod do kategorií v dějinách filosofie. Inflow: information journal [online]. © 2013 [cit. 
2015-07-21]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/strucny-uvod-do-kategorii-v-dejinach-filosofie. 
45 HJØRLAND, B. Lifeboat for Knowledge Organization [online]. © 2005 [cit. 2015-07-10]. Dostupné z: 
http://www.db.dk/bh/lifeboat_ko/home.htm. 

http://www.db.dk/bh/lifeboat_ko/home.htm
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Graf 1: Rozdělení informačních zdrojů do kategorií. 

 

Dále jsem 278 vyhledaných informačních zdrojů dělila podle typu informačního zdroje na 

monografie, periodika, webové stránky, šedou literaturu a elektronický zdroj. 

 

 
Graf 2: Rozdělení informačních zdrojů podle typu. 
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5.1 Kynologie obecně 

 

Výše uvedená definice kynologie jako nauka o psech je v podstatě věda, která se zabývá studiem 

psů a vším, co je s nimi spojeno. Do této kategorie jsem vyhledala a zařadila 40 kynologických 

informačních zdrojů. Převáţnou většinu zdrojů tvoří monografie, stejný počet zdrojů pak má 

periodikum a webové stránky. Zdroje jsem do kapitoly kynologie obecně zařadila z důvodu jejich 

obsahu, tyto zdroje jsou určeny pro všechny kategorie uţivatelů od budoucího majitele psa aţ po 

zkušeného chovatele, jedná se o literaturu, která poskytne všeobecné informace odborníku 

i laikovi. Jak uţ to v kategorizaci bývá, jednotlivé kategorie se prolínají a je na subjektivním 

uváţení konkrétního člověka podle jakého kritéria se rozhodne zdroj zařadit. 

Nachází se zde například: 

 

1. TAGGART, Caroline. Encyklopedie psů. Vyd. 1. Praha: Jan Vašut, 2002. 190 s. ISBN 80-

7236-032-9. 

2. DESENSKÝ, Rudolf. Psi: poradna, souvislosti, informace. Vyd. 2. Praha: XYZ, 2012. 243 s. 

ISBN 978-80-7388-697-4. 

3. HOROVÁ, Eva. Kynologický výkladový slovník. Vyd. 1. Praha: Ve spolupráci s Českou 

zemědělskou univerzitou v Praze a vzdělávacím centrem SVOPAP vydalo nakl. CanisTR, 

2012. 352 s. ISBN 978-80-904210-6-6. 

 

 
Graf 3: Rozdělení kynologie obecně podle typu zdrojů 
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5.2 Chov a výstavnictví 

 

Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů určitého plemene, jejímţ cílem je rozmnoţování 

a zušlechťování zvířat a výstavnictví je předvedení psa na kynologické společenské a chovatelské 

akci, na které je odborně vyškoleným rozhodčím posouzeno, jak mnoho se to které zvíře blíţí 

ideálu danému uznaným standardem plemene.46  

 

Chov kaţdého plemene se řídí Mezinárodním chovatelským řádem dle FCI a řídí a dohlíţí na něj 

chovatelský klub uznaný ČMKU. Chovem se dle řádů ČMKU rozumí cílevědomá plemenitba 

čistokrevných psů s průkazem původu, respektující zásady genetického zdraví jedince i celé 

populace. Chov a rozvoj plemen psů musí vycházet z dlouhodobých cílů a rozumných zásad tak, 

aby chovem nedocházelo ke vzniku chorob, povahových vad či nedostatku uţitkových vlastností. 

Chov musí slouţit cíli zachování a pokud moţno rozšiřování genetické různorodosti plemen. 

K chovu lze pouţívat pouze funkčně zdravé psy. Chovatel, který vybírá psa do chovu, je 

zodpovědný za určení, zda je chovné zvíře pro chov vhodné duševně i tělesně. Chovem je 

sledováno zachování biologického zdraví kaţdého jedince, charakteristické vlohy a vlastnosti 

specifické pro jednotlivá plemena. Toho lze dosáhnout pouze cíleným výběrem biologicky 

i geneticky zdravých jedinců do chovu.47 Jedná se tedy o poměrně sloţitou a zodpovědnou oblast 

vědění, ke které je zapotřebí určitých znalostí a zkušeností. 

 

Výstavnictví se řídí výstavním řádem ČMKU, který navazuje na znění Mezinárodního výstavního 

řádu FCI. Výstavní řád upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR 

měly jednotný a důstojný ráz. Výstavy reprezentují kynologii před veřejností, přispívají k její 

propagaci a povzbuzení zájmu o chov a drţení jednotlivých plemen psů.48 Tento řád dělí výstavy 

na druhy výstav, na výstavní třídy, klasifikaci, tituly, soutěţe čekatelství, rozhodčí, povinnosti 

a práva vystavovatele, veterinární předpisy, sankce aj. I výstavnictví je poměrně sloţitá oblast. 

Handling neboli vystavení psa na výstavě můţe na první pohled vypadat jednoduše, ve 

skutečnosti za tím stojí mnoho hodin práce. Zařadila jsem tyto dvě oblasti – chovatelství 

a výstavnictví do jedné kategorie, protoţe se vzájemně prolínají. Dá se říci, ţe pokud máte doma 

výstavního psa, jste chovatel a naopak, pokud máte chovatelskou stanici a chováte, musíte 

absolvovat výstavy a bonitaci tzv. uchovnění, které se provádí na výstavě. 

                                                 
46 HOROVÁ, Eva et al. Kynologický výkladový slovník. Ref. 6, s. 103. 
47 Mezinárodní chovatelský řád F.C.I. Českomoravská kynologická unie [online]. © 2013 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: 
http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=rady_a_predpisy#k_6/. 
48 Výstavní řád ČMKU. Českomoravská kynologická unie [online]. © 2013 [cit. 2015-07-21]. Dostupné z: 
http://www.cmku.cz/soubory/dokumenty/1091_vystavni_rad_platny_od_1.1.2015.pdf/. 
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Do této kategorie jsem zařadila 27 zdrojů z toho 17 monografií a 10 webových stránek 

poskytujících informace o chovu, genetice, výchově výstavního psa, pořádaných výstavách 

a například střihové úpravě psa. Uvádím zde například: 

 

1. DOSTÁL, Jaromír. Genetika a šlechtění plemen psů. České Budějovice: Dona, 2007. 261 s. 

ISBN 978-80-7322-104-1. 

2. PROCHÁZKA, Zdeněk. Chov psů. Vyd. 3. Praha: Paseka, 2005. 314 s., [12] s. barev. obr. 

příl. ISBN 80-7185-768-8. 

3. Magazín chovatele.cz: magazín o zvířatech, krmivech a chovu [online]. ©2011 [cit. 2015-07-16]. 

Dostupné z: http://www.magazin-chovatele.cz/. 

 

 

 Graf 4: Rozdělení chovu a výstavnictví podle typ zdrojů 

 

5.3 Kynologie v sociálních službách 

 

Sociální kynologie se zabývá především výcvikem psů pro potřeby osob s nejrůznějšími druhy 

handicapů.  Jedná se o integraci, soběstačnost a samostatnost prostřednictvím speciálně 

vycvičených psů a s tím související komplexní soubor souvisejících sluţeb – od zaškolení ţadatele 

o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, aţ po 

následný servis po celou dobu aktivní sluţby psa. Výcvik probíhá prostřednictvím 

profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik psů, ale i pracovníků v sociálních sluţbách 

s odborným vzděláním pro práci s osobami se zdravotním postiţením. Sluţby jsou poskytovány 

na základě smlouvy o poskytování sociální sluţby podle Zákona o sociálních sluţbách. Asistenční 

psy lze rozdělit dle typů na: 
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monografie

webové 
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 asistenční psy pro vozíčkáře a osoby s tělesným postiţením, balanční psy 

 vodící psy pro osoby se zrakovým postiţením 

 asistenční / terapeutické psy pro dětské klienty 

 asistenční / terapeutické psy pro osoby trpící autismem 

 signální psy pro osoby trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními 

 signální psy pro osoby s diabetes 

 signální psy pro osoby se sluchovým postiţením 

 psy se speciálním výcvikem pro osoby s kombinovanými handicapy 

 canisterapeutické psy49 

Pes asistenční  je obecný termín pro psa speciálně vycvičeného (např. jako vodicí, signální, 

servistní) tak, aby uměl celou řadu dovedností a zmírňoval tak klientův handicap. 

Pes doprovodný je termín pro psa speciálně vycvičeného pro klienta s poruchami paměti či 

orientace. 

Pes signální je termín pro psa speciálně vycvičeného pro klienta s poruchou sluchu či pro 

klienty trpící záchvatovým onemocněním (epilepsie, alergie, astma, srdeční choroby, narkolepsie, 

diabetes). 

Pes terapeutický jedná se o termín pro psa pouţívaného u klientů ke zlepšení kvality jejich 

ţivota, sociálních dovedností, případně psychického a nebo fyzického stavu. 

Pes vodicí, dříve označován jako pes slepecký, podporuje nevidomé nebo zrakově postiţené lidi 

v oblasti mobility a umoţňuje bezpečný pohyb. Pro tento výcvik jsou pouţívané zejména klidné, 

neagresivní feny středně velkých plemen, většinou labradorští retrívři.50 

 

První pokusy o výcvik slepeckých psů proběhly na našem území ve 20. letech 19. století. Další 

rozmach byl zaznamenán v 60. letech 19. století, kdy přísun nových informací v této oblasti 

potřebných k výcviku komplikovala tehdejší politická situace. Po roce 1989 vznikají organizace 

a školy výcviku slepeckých psů, zvyšuje se úroveň výcviku vodicích psů a zájem o psy mezi 

zrakově postiţenými neustále narůstá.  Canisterapie neboli také canisrehabilitace v České 

republice vznikla po roce 1990 a od té doby zaţívá obrovský rozmach. O sluţby tohoto typu je 

velký zájem především u lidí trpících psychickými poruchami, depresemi a také v různých 

sociálních zařízeních například: v domovech pro seniory, dětských domovech, v ústavech pro 

mentálně a fyzicky postiţené. Canisterapie se provádí pomocí různých forem, podle typu situace.  

                                                 
49 Asistenční psi a canisterapie profesionálně [online]. Liberec: ELVA HELP o.s., ©2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: 
http://www.helppes.cz/. 
50 HOROVÁ, Eva et al. Kynologický výkladový slovník. Ref. 6, s. 191-194. 

http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/psi-pomocnici-pro/asistencni-psi-pro-vozickare-a-telesne-postizene/
http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/psi-pomocnici-pro/vodici-psi-pro-nevidome/
http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/psi-pomocnici-pro/asistencni-terapeuticti-psi-pro-detske-klienty/
http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/psi-pomocnici-pro/asistencni-terapeuticti-psi-pro-osoby-trpici-autismem/
http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/psi-pomocnici-pro/asistencni-signalni-psi-pro-osoby-trpici-zachvatovym-onemocnenim/
http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/psi-pomocnici-pro/signalni-psi-pro-osoby-s-diabetes/
http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/psi-pomocnici-pro/signalni-psi-pro-neslysici/
http://www.helppes.cz/psi-pomocnici/psi-pomocnici-pro/osoby-s-kombinovanymi-handicapy/
http://www.helppes.cz/
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Pro tuto oblast jsem vyhledala 17 informačních zdrojů sestávající se z monografií pojednávacích 

o této problematice a webových stránek organizací a sdruţení zabývajících se výcvikem 

asistenčních a canisterapeutických psů. Příklady informačních zdrojů: 

 

1. FRANČEOVÁ-ABRAHAMOVÁ, Eva a Ivana HUTAŘOVÁ. Co je vlastně asistenční pes?: 

Japan chin a spol. v životě zdravotně postižených. Praha: SPMP OV Praha 5, 2005. 96 s. ISBN 80-

903705-0-0. 

2. GALAJDOVÁ, Lenka a Zdenka GALAJDOVÁ. Canisterapie: pes lékařem lidské duše. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2011. 167 s. ISBN 978-80-7367-879-1. 

3. Asistenční psi a canisterapie profesionálně [online]. Liberec: ELVA HELP o.s., ©2015 [cit. 2015-

07-16]. Dostupné z: http://www.helppes.cz/. 

 

 

Graf 5: Rozdělení kynologie v sociálních sluţbách podle typu zdrojů 

 

5.4 Legislativa 

 

Legislativa v kynologii je upravena zákony, řády, vyhláškami, nařízeními, směrnicemi a pravidly. 

V seznamu informačních zdrojů v příloze uvádím dalo by se říci 7 hlavních zákonů, kterými se 

řídí všechny kynologické kategorie a ze kterých vycházejí jiţ jmenované vyhlášky, řády a směrnice. 

Dále uvádím tři monografie zabývající se výkladem kynologických zákonů a jedenkrát webovou 

stránku Animaleye.cz – za práva zvířat, jedná se o web celostátní neziskové organizace, jejímţ 

hlavním účelem je důsledné prosazování práv a zájmů zvířat v zájmovém chovu. Na tomto webu 

je pod záloţkou legislativa odkaz na veškerou v České republice existující legislativu. Také 

webové stránky ČMKU odkazují na legislativu v kynologii. Příklady informačních zdrojů: 
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1. KÜHNELOVA, Jana. Vaš pes a paragrafy. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 98 s. Právo pro 

kaţdého. ISBN 80-7169-746-X. 

2. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. In: Sbírka zákonů. 6. 8. 2008. ISSN 

1211-1244. Dostupný z: www.mvcr.cz/soubor/sb133-08-pdf.aspx. 

3. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 3. 2. 2012. ISSN 1211-1244. 

Dostupný z: aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6144. 

 

Za zmínku jistě stojí novela výše zmíněného Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku platná 

od 1. 1. 2014, která znamená pro kynologii velký pokrok. Pes přestal být z pohledu zákona věcí 

a je definován takto: „Ţivé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jiţ jako smysly nadaný ţivý tvor. 

Ţivé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na ţivé zvíře pouţijí obdobně jen v rozsahu, ve 

kterém to neodporuje jeho povaze“.51 Tato novela se promítá kladným způsobem v celém oboru 

kynologie. 

 

 

Graf 6: Rozdělení Legislativy podle typu zdrojů. 

 

5.5 Lékařská kynologie 

 

Do kategorie lékařské kynologie jsem zařadila 16 informačních zdrojů skládající se z monografií 

zabývajících se nemocemi psů a jejich léčbou, první pomocí, homeopatickou léčbou, fyziologií 

a anatomií a zdravou výţivou a webových stránek nabízejících veterinární sluţby, laboratorní 

vyšetření, poskytující důleţité informace z hlediska výţivy a péče o psa. Příklady informačních 

zdrojů: 

                                                 
51 Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník. In: Sbírka zákonů. 3. 2. 2012. ISSN 1211-1244.  
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1. CARRUTHERS, Harvey. Velká kniha rad první pomoci pro psy: více než 180 rad, které mohou 

zachránit život vašeho psa. Vyd. 1. Líbeznice: Víkend, 2012. 303 s.  

ISBN 978-80-7433-052-0. 

2. POPELÁŘOVÁ, Renata. Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele psů a koček. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2011. 123 s. ISBN 978-80-247-3827-7. 

3. Veterinární péče [online]. Plzeň: Penecos-N spol. s r.o., 2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: 

http://www.veterinarnipece.cz/. 

 

 

 

Graf 7: Rozdělení lékařské kynologie podle typu zdrojů. 

 

5.6 Myslivecká (lovecká kynologie) 

 

Lovecká kynologie má v Čechách dlouhou historii, sahá aţ do 13. století. K lovu byli psi záměrně 

šlechtěni nejdříve, protoţe je k němu předurčují jejich přirozené vlastnosti, zejména jejich 

vynikající čich. Výsledkem prošlechťování psích plemen k různým loveckým účelům jsou dnešní 

tzv. velká plemena loveckých psů, do nich patří všichni ohaři, dále střední plemena, zahrnující 

barváře a honiče, a nakonec malá plemena, představovaná slídiči a norníky. Všechny tyto skupiny 

plemen loveckých psů se kromě vzhledu liší také svou prací a loveckou pouţitelností. 52  

 

Myslivecká kynologie představuje skupinu znalostí věnovanou oblasti chovu a vyuţití psů 

v myslivecké praxi. Zabývá se podmínkami chovu, péčí o loveckého psa, jeho přípravou 

k výkonu i vlastním pouţití v honitbách. Řídí se Zákonem o myslivosti, vnitřními předpisy 

ČMMJ na úseku kynologie, mezinárodními a národními kynologickými předpisy. 

                                                 
52 Myslivost: stránky o přírodě a myslivosti [online]. © 2015 [cit. 2015-07-22]. Dostupné z: http://www.myslivost.wz.cz/. 
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V seznamu informačních zdrojů pro obor kynologie uvádím 12 zdrojů patřících do kategorie 

myslivecké (lovecké) kynologie. Např.: 

 

1. RAKUŠAN, Ctirad. Myslivecký slovník naučný. Vyd. 1. Praha: Brázda, 1992. 270 s., [16] s. 

barev. obr. ISBN 80-209-0212-0. 

2. TICHÁ, Vladimíra a Jan TICHÝ. Atlas plemen loveckých psů. Vyd. 1. Praha: Vega ve 

spolupráci s redakcí časopisu Myslivost, 2003. 240 s. ISBN 80-903186-0-6. 

3. Loveckyvycvik.cz: výcvik loveckých plemen psů [online]. Kamenné Ţehrovice: Lovecký výcvik - 

výcvik a cvičení loveckých plemen, ©2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: 

http://loveckyvycvik.cz/web/. 

 

 

Graf 8: Rozdělení myslivecké (lovecké) kynologie podle typu zdrojů. 

 

5.7 Organizace v ČR 

 

Kynologické organizace v České republice jsem podrobně popsala výše v kapitole 4.1. 

Kynologická informace, její vznik a druhy v podkapitole 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4. Do seznamu 

informačních zdrojů pro obor kynologie jsem shromáţdila 22 webů kynologických organizací, 

klubů speciálního výcviku a dalších kynologických organizací a webů, které poskytují důleţité 

kynologické informace ze všech kynologických kategorií. 
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Graf 9: Rozdělení kynologických organizací , klubů a webů ČR. 

 

5.8 Služební kynologie 

 

Sluţební kynologie slouţí především policii, obranným sloţkám, celní správě, vězeňské sluţbě 

a stráţcům majetku. Vývoj vyuţití policejního (sluţebního) psa v československých podmínkách 

trvá v období od počátku 20. století po současnost. Jde zejména o vyuţití psů na identifikaci 

pachových stop z místa činu, vyhledávání drog, výbušnin a nástraţných výbušných systémů, 

palných zbraní a jejich komponentů, ţivých i neţivých osob, vyuţití u zásahových jednotek, 

k detekci hořlavých látek na místech poţáru a v poslední době také k vyhledávání tabáku, 

bankovek, zvířat, rostlin apod. Nelze opomenout vyuţití psů k ochraně zdraví a ţivota policistů, 

ale také k úspoře policejních sil a finančních prostředků, neboť činnost psa je výrazně levnější 

neţli drahá technická zařízení. Tyto všechny činnosti včetně ověřených výsledků v praktickém 

pouţití ve výkonu sluţby za posledních 30 let prokazatelně svědčí o nezastupitelné roli sluţebních 

psů v boji proti kriminalitě.53 

 

Výcvik sluţebních psů probíhá na specializovaných výcvikových pracovištích, kde je zpravidla 

moţnost ustájení sluţebních psů a kde je hlavní náplní výcvik sluţebních psů a příprava psovodů 

prostřednictvím výcvikových kurzů, školení a seminářů. Zkoušky podléhají zkušebnímu řádu pro 

mezinárodní zkoušky pracovních psů. Podle těchto zkoušek lze dělit psy na: psy hlídkové, psy 

obranářské, psy pro vyhledávání akcelerantů – tito psi se v ČR v rámci policie pouţívají od roku 

                                                 
53 RULC, Jiří, Juraj ŠTAUDINGER a Peter NEVOLNÝ. Dějiny československé služební kynologie: vznik a 
historický vývoj četnické a policejní kynologie, jakož i ostatní služební kynologie na území Československa. Vyd. 1. Praha: 
CanisTR, 2014. 764 s. ISBN 978-80-904210-8-0. 
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2002, psy pro vyhledávání omamné a psychotropní látky, psy pro vyhledávání palných zbraní 

a jejich komponentů a psy stráţné. 

 

Do seznamu informačních zdrojů jsem zařadila 10 monografických zdrojů zabývajících se 

dějinami sluţební kynologie, sluţebními a pracovními plemeny psů a jejich výcvikem. Dále 

uvádím dva odkazy na webové stránky a šedou literaturu – diplomové práce zabývající se sluţební 

kynologií. Například: 

 

1. RULC, Jiří. Dějiny služební kynologie: historický vývoj a vznik četnické a policejní kynologie, jakož i 

kynologie ostatních ozbrojených sborů na území našeho státu. Vyd. 1. Praha: CanisTR, 2010. 416 s. 

ISBN 978-80-904210-3-5. 

2. EIS, Vilém. Pachové práce služebních psů. Vyd. 2. Praha: Magnet-Press, 1991. 97 s. ISBN 80-

85434-33-4. 

3. KOLÍSKA, Michal. Metodika zvyšování kvalifikace specialista služební kynologie. Brno, 2011. 

Diplomová práce (Mgr.). Pedagogická fakulta MU. 

 

 

 

Graf 10: Rozdělení sluţební kynologie dle typu zdrojů. 

 

5.9 Sportovní kynologie 

 

Sportovní kynologie je zaměřena především na různé sportovní akce a na volné chvíle strávené se 

psem. V České republice patří sportovní kynologie podle územní působnosti do dvou organizací 

– ČKS a MSKS, právě tyto svazy zastřešují stovky základních kynologických organizací. Pro svou 
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všestrannost patří sportovní kynologie mezi jedny z nejtěţších kynologických disciplín. Sportovní 

kynologie se zabývá jak výcvikem všestranných psů, tak výcvikem psů specialistů. Všestranný pes 

prochází výcvikem a skládá zkoušky ze tří disciplin, jimiţ jsou pachové práce, poslušnost 

a obrana. Speciální zkoušky jsou určeny pro psy specialisty obranáře nebo pro specialisty 

stopaře.54 

 

Do psích sportů můţeme dále zařadit tyto kynologické disciplíny:  

 

Agility – kynologický sport, při kterém pes překonává na hlasový nebo pokynový povel psovoda 

různé druhy překáţek uspořádaných do parkuru. Tato kynologická disciplína je otevřená pro 

všechny psy. 

Coursing – kynologický sport, terénní dostih na neupravené trati. Obvykle při něm běţí dva 

(případně tři) psi, jejich úkolem je účinně spolupracovat při imitovaném lovu zajíce v přírodě. 

Nehodnotí se pouze rychlost, ale také hbitost, obratnost, vytrvalost a zdatnost psa a jeho 

schopnost dobře zdolávat náročný terén. Psi jsou vypouštěni z ruky, nikoli ze startovacích boxů 

jako při klasických dostizích. 

Dog dancing – psí sport, který není omezen ani věkově ani velikostně. Tančit mohou psi 

čistokrevní i kříţenci. Dělí se na čtyři kategorie. Kdyţ psovod předvádí taneční kroky, pes 

kopíruje jeho pohyb nebo ho svými cviky vhodně doprovází. 

Dogfrisbee – psí sport, frisbee (létající talíř), ve kterém se soutěţí v několika disciplínách, 

nejatraktivnější je freestyle, kde tým předvádí akrobatické prvky, při kterých pes chytá hozené 

disky. 

Dogtreking – psí sport, při kterém majitel a jeho pes překonávají pěšky dlouhé vzdálenosti – 

většinou etapy delší neţ 100 kilometrů a bivakování v přírodě. Závodit můţe jakýkoliv pes, po 

celou dobu však musí být se psovodem spojen vodicí šňůrou. Veškeré vybavení včetně povinné 

výbavy nese psovod v batohu. 

Flyball – druh kolektivního psího sportu, při kterém záleţí na rychlosti, pohyblivosti a taktice. 

Úkolem psů je co nejrychleji přeskočit čtyři nízké překáţky, chytit míček, který si sami uvolnili 

došlapem na pedálový mechanismus speciálního boxu a s míčkem doběhnou přes překáţky zpět 

do cíle. 

Mushing – je jedním z odvětví kynologických sportů, u nás nazývaný také jako jízda se psím 

spřeţením, obecně se ale název mushing vryl natolik do paměti, ţe se běţně uţívá i v češtině. 

V podstatě se jedná o vyuţití síly tahu psa nebo psů. 

                                                 
54 Sportovní kynologie. Českomoravská kynologická unie [online]. © 2015 [cit. 2015-07-22]. Dostupné z: 
http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=psi_aktivity#sportovni/. 
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Obedience – psí sport, obedience (poslušnost) Cílem obedience je naučit psa spolupracovat 

s psovodem. Zvláštní důraz je kladen na vzájemný vztah mezi psem a psovodem a na schopnost 

psa pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Český zkušební řád rozeznává čtyři výkonnostní 

kategorie. Ve všech kategoriích se mohou zúčastnit i psi nezapsaní v plemenných knihách. 

Water Dog Contest – soutěţ vodních psů ve dvou disciplínách – potápění do hloubky a skok do 

vody do dálky.55 Tímto výčtem a popisem psích sportů jsem určitě zdaleka neobsáhla všechny psí 

sporty, ale pouze ty v České republice často provozované. Sportovní kynologie je skutečně velice 

obsáhlý obor, plný všestranných disciplín a moţností spolupráce a zábavy se psem. Do této 

kynologické kategorie jsem zařadila celkem 20 informačních zdrojů, z toho 18 monografií 

popisujících psí sporty a výcvik psa, jedno periodikum a webové stránky věnované sportovní 

kynologii, plné odkazů a zajímavých informací. Příklady informačních zdrojů: 

 

1. DIVIŠOVÁ, Karina, Martina PODEŠŤOVÁ a Jaroslav BENDA. Agility: první krůčky. 

Vyd. 1. Praha: Plot, 2009. 153 s. ISBN 80-86523-26-8. 

2. PEČENÁ, Libuše. Sport psích spřežení od A do Z: příručka pro mushery. 2., upr. vyd. Praha: 

Sobotáles, 2000. 108 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-85920-63-8. 

3. Sportovní kynologie [online]. Sportovní kynologie, © 2015 [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: 

http://www.sportovni-kynologie.cz/. 

 

 

 

Graf 11: Rozdělení sportovní kynologie dle typu zdrojů.

                                                 
55 HOROVÁ, Eva et al. Kynologický výkladový slovník. Ref. 6, s. 6, 52, 66, 67, 81, 206, 298. 
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5.10 Záchranářská kynologie 

 

Do záchranářské kynologie patří záchranné práce pomocí speciálně vycvičených psů. Jejich 

výcvik je veden k vyhledávání ţivých i mrtvých osob v nejrůznějších prostředích. V zimních 

podmínkách jde převáţně o hledání osob zapadlých ve sněhu nebo zavalených v lavině, v letním 

čase pak vyhledávání osob zatoulaných a ztracených v nepřístupných terénech, většinou dětí nebo 

starších osob. Specifickou kapitolu tvoří nejmladší odvětví záchranářské kynologické činnosti, 

kterou je vyhledávání utonulých osob pod vodní hladinou za pomoci člunů, na jejichţ přídi leţí 

pes a čicháním po hladině lokalizuje utonulého. Jedná se o úzkou spolupráci s Hasičským 

záchranným sborem, policií a všemi dalšími organizacemi podobného zaměření, jako je Horská 

sluţba, Vodní záchranná sluţba, Letecká záchranná sluţba, Adra, Český červený kříţ a další.56  

 

Výkonnost a vycvičenost kaţdého psa je neustále prověřována přezkušováním obsaţeným 

v národním i mezinárodním zkušebním řádu. Výborná fyzická kondice psa i psovoda je nutností. 

První moţností, jak se věnovat záchranářské kynologii, je výkon povolání a druhou moţností je 

stát se členem v dobrovolné organizaci, např. v SZBK ČR. Psi jsou cvičeni podle národního 

zkušebního řádu záchranářů České republiky a sestává se z 22 zkoušek, které zahrnují všechny 

směry výcviku záchranných psů. Podle těchto výcviků lze dělit psy na: psy lavinové, psy pátrací, 

psy pro vyhledávání lidských ostatků, psy pro vyhledávání utonulých, psy sanitní, psy 

záchranářské, psy stopaře a psy pro vyhledávání v sutinách. V příloze v seznamu informačních 

zdrojů pro obor kynologie uvádím 12 informačních zdrojů, z toho sedm monografií popisujících 

psy záchranáře, výcvik a vyuţití těchto psů, dále dvě diplomové práce na téma záchranářské 

kynologie a dvě webové stránky odkazující na kynologii v IZS. Např.: 

 

1. SOUKUPOVÁ, Iveta. Výcvik záchranného psa pro práci v sutinách. Nový Bydţov: QTest, 2013. 

178 s. ISBN 978-80-260-5627-0. 

2. MAKEŠ, Vladimír. Vyhledávání osob kynologickými pátracími týmy. Vyd. 1.  Ostrava: Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2009. 136 s. Červená řada, sv. 62. ISBN 978-80-

7385-065-4. 

3. KAFKA, Jakub. Možnosti kynologie při řešení mimořádných událostí. Ostrava, 2008. Diplomová 

práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství.  

 

                                                 
56 Psi v záchranářské kynologii. Českomoravská kynologická unie [online]. © 2015 [cit. 2015-07-22]. Dostupné z: 
http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=psi_aktivity#sportovni/. 
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Graf 12: Rozdělení záchranářské kynologie dle typu zdrojů. 

 

5.11 Podle rozdělení plemen do FCI skupin 

 

Do Fédération cynologique internationale patří 80 členských zemí, v nichţ existuje 468 FCI 

evidovaných plemen psů. Na kaţdé plemeno připadá určitý členský stát, který ručí za standard 

plemene. Tyto standardy, stejně jako mezinárodní pravidla, jsou přeloţeny do čtyř jazyků – 

francouzštiny, angličtiny, němečiny a španělštiny. Plemena psů jsou rozdělena do deseti skupin 

plemen uznaných, například podle vzhledu nebo vyuţití plemene a jedenáctou skupinou, je 

skupina plemen dosud neuznaných. Česká republika má sedm Českých národních plemen psů, 

z nichţ pouze tři patří do plemen uznaných a zbývající čtyři zatím do plemen neuznaných.  Jsou 

to:  Český horský pes, Český strakatý pes, Praţský krysařík, Český fousek - plemeno uznáno FCI, 

Český terier - plemeno uznáno FCI, Chodský pes, Československý vlčák (země původu 

Československo) – plemeno uznáno FCI. V seznamu informačních zdrojů uvádím 89 monografií, 

které byly vydány v České republice, nebo byly přeloţeny do českého jazyka a vztahují se 

k určitému plemeni či skupině plemen a jsou zařazené v určité FCI skupině.  
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.  

Graf 13: Rozdělení  monografie plemen do FCI skupin. 
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6. Fasetová kategorizace informačních zdrojů v oblasti kynologie 

 

Informační 
zdroje 

kynologie 

FASETA 

Podle formy 
vycházení 

Podle typu 
nosiče 

Podle 
stupně 

vycházení 
Podle kategorizace 
informačních zdrojů 

  

Ukončený 
(jednorázový) 
zdroj 

Tištěný 
zdroj 

Primární 
dokument 

Kynologie obecně 

  

Postupně 
vydávaný zdroj 

Elektronický 
zdroj 

Sekundární 
dokument 

 
Chov a výstavnictví 
 

  

  
Terciální 
dokument 

 
Kynologie v sociálních 
službách 
 

  
   

 
Legislativa 
 

  
   

 
Lékařská kynologie 
 

  

   

 
Myslivecká (lovecká) 
kynologie 
 

  
   

 
Organizace v ČR 
 

  
   

 
Služební kynologie 
 

  
   

 
Sportovní kynologie 
 

  

   

 
Záchranářská 
kynologie 
 

  

   

 
Rozdělení plemen do 
FCI skupin 
 

Tabulka 1: Fasetová kategorizace informačních zdrojů pro obor kynologie

ávěr 
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Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala analýze a kategorizaci informačních zdrojů v kynologii, 

kterých je poměrně velké mnoţství, ale zhledem k její členitosti nelze vyhledat informační zdroje 

přehledně a jednoduše. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo sestavení relevantních informačních zdrojů v českém jazyce. 

Zařazení těchto zdrojů do kategorií, popis těchto kategorií a další členění dle typu zdrojů. V další 

části jsem popsala obor kynologie, jeho historii, rozčlenila jsem hlavní organizace, kluby a weby, 

které poskytují kynologické informace. Dále jsem kategorizovala a popsala uţivatele těchto 

informací a zaměřila jsem se na typologii informačních zdrojů v tomto oboru. 

 

Během své práce jsem zjistila, ţe obor kynologie je velice obsáhlý a kategorizace a popis 

veškerých kynologických klubů, svazů a webů by byl nad rámec této práce. Proto jsem se snaţila 

ve své práci postupovat tak, aby byla kompletní, přehledná a srozumitelná širokému okruhu 

zájemců o obor kynologie. 

 

Tato bakalářská práce by tedy mohla být zajímavá jak pro veřejnost, která nemá moc moţností se 

o tomto oboru více dozvědět, tak pro kynology, neboť mohou vyuţít uceleného seznamu pro 

tento obor. 
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