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ABZkratka plemene Anglický buldok (Bulldog) ACZkratka plemene Anglický kokr&scaron;panÄ›l (English Cocker Spaniel)
ACDZkratka plemene Australský honácký pes (Australian Cattledog) ACOZkratka plemene Bílý &scaron;výcarský ovÄ•ák
(Berger Blanc Suisse) ADZkratka plemene Argentinská doga (Dogo Argentino) AFZkratka plemene Afgánský chrt
(Afghan Hound) AffenpinscherOpiÄ•í pinÄ• Afghan HoundAfgánský chrt AFPZkratka plemene Angl.-franc.honiÄ• de Petite
Venerie (Anglo-Francais de Petite Venerie) AGZkratka plemene Americký buldok (American Bulldog) Agility Jedná se o
pomÄ›rnÄ› novou a stále více oblíbenÄ›j&scaron;í sportovní disciplinu. Psi probíhají na volno a bez obojku pÅ™edem postaveno
tratí (parkurem), kde mají za úkol pÅ™ekonat rÅ¯zné pÅ™ekáÅ¾ky (kladina, áÄ•ko, tunel, skok kruhem, slalom apod.). PoÅ™ád
se i závody a je moÅ¾no skládat zkou&scaron;ky. Agility je pÅ™ístupné v&scaron;em plemenÅ¯m i kÅ™íÅ¾encÅ¯m a bÄ›há se
tÅ™ech kategoriích podle kohoutkové vý&scaron;ky psa - mini, medium a large. Agility cross Tým pÅ™ekonává v pÅ™írodním
terénu (park, les apod.)pÅ™írodní i umÄ›lé pÅ™ekáÅ¾ky ve vyznaÄ•ených úsecích (bývají zpravidla Ä•tyÅ™i se Ä•tyÅ™mi rozh
Pravidla jsou z velké Ä•ásti obdobná klasickým pravidlÅ¯m u agility. Agorafobie Strach z otevÅ™ených prostranství. Vlci mají
agorafobii vrozenou jako souÄ•ást pudu sebezáchovy. U psÅ¯ je díky domestikaci tento strach men&scaron;í. PÅ™esto by
se se &scaron;tÄ›Åˆaty mÄ›lo chodit do otevÅ™ených prostor a mezi cizí lidi, aby si zvykala. Agresivita Agresivita je pudová
záleÅ¾itost, která vzniká pÅ™i setkání se s konkurentem. U psÅ¯, jakoÅ¾to sociálních zvíÅ™at, je agresivita ritualizovaná.
AHZkratka plemene Artoisský honiÄ• (Chien d'Artois) AIZkratka plemene Akita-Inu (Akita) AIDZkratka plemene Aidi (Aidi)
AKZkratka plemene Americký kokr&scaron;panÄ›l (American Cocker Spaniel) AKEZkratka plemene Australská kelpie
(Australian Kelpie) Alaskan MalamuteAlja&scaron;ský malamut Albín Jedná se o psy s nedostateÄ•nou pigmentací sliznice,
kÅ¯Å¾e i srsti. VÄ›t&scaron;ina albínÅ¯ mívá velmi svÄ›tlé nebo modré oÄ•i. Albinismus je dÄ›diÄ•ný a v Ä•istokrevném chovu
naprosto neÅ¾ádoucí. Alelaforma genu Alelomimetické chováníJe chování, které strhává ostatní aby dÄ›lali totéÅ¾. U
psÅ¯ se projevuje pÅ™i lovu, vytí, &scaron;tÄ›kání apod. Alfa jedinecvÅ¯dce smeÄ•ky Alpenländische DachsbrackeBrakýÅ™
jezevÄ•íkovitý AMZkratka plemene Alja&scaron;ský malamut (Alaskan Malamute) AMFZkratka plemene Americký foxhound
(American Fox Hound) AMPZkratka plemene Americký Mini-Pei (American Mini-Pei) ANZkratka plemene Artésien
Normand (Artésien Normand) AnatomieNauka o stavbÄ› tÄ›la. Anální váÄ•kypachové Å¾lázky kolem Å™itního otvoru
ANBZkratka plemene Artésko-normandský basset (Basset Artésien Normand) Anestrusobdobí celkového klidu mezi
jednotlivými Å™íjemi AOZkratka plemene Ariegský ohaÅ™ krátkosrstý (Braque d l'Ariége) APBC (Association of Pet Behaviour
Counsellors) Asociace poradcÅ¯ zabývajících se chováním domácích mazlíÄ•kÅ¯ pÅ¯sobící v Británii a Irsku. Aportování
Aportování nebo-li aport znamená pÅ™iná&scaron;ení rÅ¯zných pÅ™edmÄ›tÅ¯ psem na povel psovoda. Bývá souÄ•ástí
vÄ›t&scaron;iny zkou&scaron;ek z výkonu a jeho obtíÅ¾nost je dána stupnÄ›m skládané zkou&scaron;ky (napÅ™. aport pÅ™es
pÅ™ekáÅ¾ku apod.) APPZkratka plemene Anatolský pastevecký pes (Coban Cöpegi) Appenzeller SennenhundAppenzellský
sala&scaron;nický pes APZZkratka plemene Appenzellský sala&scaron;nický pes (Appenzeller Sennenhund) ARZkratka
plemene Ariégois (Ariégois) ARBZkratka plemene Artoisský basset (Basset d'Artois) ASZkratka plemene Anglický setr
(English Setter) ASSZkratka plemene Anglický &scaron;pringr &scaron;panÄ›l (English Springer Spaniel) ASTZkratka
plemene Americký staford&scaron;irský terier (American Staffordshire Terrier) ATZkratka plemene Airedale terier (Airedale
Terrier) ATTZkratka plemene Anglický toy terier (Toy Terrier) AUOZkratka plemene Australský ovÄ•ák (Australian
Shepherd) AUTZkratka plemene Australský terier (Australian Terrier) AWSZkratka plemene Americký vodní &scaron;panÄ›l
(American Water Spaniel) AZZkratka plemene Azavak (Azawakh) ÁÄ•koSkoková pÅ™ekáÅ¾ka ve tvaru písmene "A".
BZkratka plemene Barzoj - ruský chrt (Borzoi) BAZkratka plemene Auvergneský ohaÅ™ krátkosrstý (Braque d'Auvergne)
Baby ClassTÅ™ída &scaron;tÄ›Åˆat od 3 do 6 mÄ›sícÅ¯ BAGZkratka plemene Brabantík (Petit Brabancon) Balance
Vybalancovávání stáda. Disciplína na zkou&scaron;kách práce ovÄ•áckého psa. V ohraniÄ•eném území je nutné
stádo uklidnit, pes se stabilizuje na opaÄ•né stranÄ› stáda od ovÄ•áka (v pozici 12 hodin podle hodinových ruÄ•iÄ•ek). KdyÅ¾
zaÄ•ne psovod stádo obcházet jedním smÄ›rem, pes by mÄ›l jít smÄ›rem opaÄ•ným, na znamení rozhodÄ•ího pak ovÄ•ák
pokraÄ•uje ve vykonávání dal&scaron;ích úkonÅ¯. BARZkratka plemene Barbet (Barbet) BarakBosenský hrubosrstý honiÄ•
Barva Psi vidí za &scaron;era lépe neÅ¾ Ä•lovÄ›k jelikoÅ¾ mají v oku více tyÄ•inek neÅ¾ Ä•ípkÅ¯. Nevidí pouze Ä•erno-bíle, jak
tvrdilo. Vnímají nÄ›které barvy, ale v omezenÄ›j&scaron;ím poÄ•tu neÅ¾ Ä•lovÄ›k. NapÅ™. Ä•ervenou a zelenou prý vidí jako je
barvu. Barva[myslivecky] krev BarváÅ™Lovecký pes specializující se na stopování vysoké zvÄ›Å™e. Pro jiné lovecké obory se
neuÅ¾ívá. BarváÅ™ský obojekpevný koÅ¾ený obojek s obrtlíkem uÅ¾ivaný na dosled zvÄ›Å™e. Bayrischer
GebirgsschweisshundBavorský barváÅ™ BBZkratka plemene Bavorský barváÅ™ (Bayrischer Gebirgsschweisshund)
BBGZkratka plemene Modrý gaskoÅˆský basset (Basset Bleu de Gascogne) BCZkratka plemene Beauceron (Berger de
Beauce) BDZkratka plemene Bearded kolie (Bearded Collie) BDTZkratka plemene Bedlington terier (Bedlington Terrier)
BEAZkratka plemene Beagle (Beagle) BEGZkratka plemene Belgický grifonek (Griffon Belge) BEHZkratka plemene
Beagle Harrier (Beagle Harrier) Belton specielní termín, pouÅ¾ívaný pro oznaÄ•ení stÅ™íkání (skvrnÄ›ní), které je charakteristic
pro anglického setra. Belton je vesnice v Northumberlandu. Tento termín byl pouÅ¾it v knize o anglických sestrech od pana
Edwarda Laweracka, chovatele, jenÅ¾ pÅ™edev&scaron;ím ovlivnil souÄ•asnou podobu plemene, a odtud se roz&scaron;íÅ™il
v&scaron;eobecného povÄ›domí. BEOZkratka plemene Bergamský ovÄ•ák (Cane da Pastore Bergamasco) BergerovÄ•ák
(ovÄ•ácky pes) Berger Blanc SuisseBílý &scaron;výcarský ovÄ•ák Berger de BeauceBeauceron Berger de BrieBriard Berner
LaufhundBernský honiÄ• bÄ›h[myslivecky] PÅ™ední a zadní konÄ•etiny psa. BFZkratka plemene Bi&scaron;onek (Bichon á poil
Frisé) BFPZkratka plemene Francouzský ohaÅ™ krátkosrstý pyren.typu (Braque Francais Type Pyrénées) BGVZkratka
plemene Briquet Griffon Vendéen (Briquet Griffon Vendéen) BHzkou&scaron;ka doprovodného psa dle nÄ›meckého
zku&scaron;ebního Å™ádu BHZkratka plemene Basset Hound (Basset Hound) BHHZkratka plemene Bosenský hrubosrstý
honiÄ• (Bosanski O&scaron;trodlaki GoniÄ• - Barak) BHOZkratka plemene Balkánský honiÄ• (Balkanski GoniÄ•) Bichon
HavanaisHavanský psík BIGnejlep&scaron;í jedinec v rámci jednotlivých skupin FCI (best in group) Big Air PomÄ›rnÄ› nový
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sport, který vznikl v USA a teprve nedávno se dostal i do Evropy. Jde o to, aby pes skoÄ•il z 15timetrové lávky co moÅ¾ná
nejdále za maketou koÅ™isti. bikejöring Cyklista a pes. Je to dal&scaron;í z oblíbených taÅ¾ných sportÅ¯ a je témÄ›Å™ identic
canicrossem (viz výraz canicross). Rozdíl je akorát ten, Å¾e se psovod pohybuje na kole... Tento sport je pomÄ›rnÄ›
nebezpeÄ•ný, proto vá&scaron; pes musí být skvÄ›le ovladatelný a musí dobÅ™e zvládat povely pouÅ¾ívané v canicrossu (
zastavení, rozbÄ›hnutí a odboÄ•ování, atd. ). Va&scaron;e skijöringová &scaron;ÅˆÅ¯ra by urÄ•itÄ› mÄ›la být vybavena amortizé
( tlumiÄ• nárazÅ¯ ). DodrÅ¾ujte stejné zásady jako u canicrossu ! BILZkratka plemene Billy (Billy) BiotonusBiotonus je
Å¾ivotní síla. Tento termín se vztahuje ke schopnosti &scaron;tÄ›nÄ›te najít mléÄ•né bradavky matky. BISnejlep&scaron;í jedine
z celé výstavy (best in show) bitchfena biteskus BJZkratka plemene BrakýÅ™ jezevÄ•íkovitý (Alpenländische Dachsbracke)
BLZkratka plemene Bloodhound (Chien de Saint Hubert) Black and tan Je to barevný ráz - barva Ä•erná s pálením (se
znaky) vyskytující se u nÄ›kterých plemen (napÅ™. hovawart, dobrman, kavalír king charles &scaron;panÄ›l...) BlenheimJe to
barevný ráz. Základem je bílá barva s rezavÄ› hnÄ›dými znaky (napÅ™. kavalír king charles &scaron;panÄ›l). Blue merle Je
pÅ™ípustný barevný ráz u nÄ›kterých plemen (napÅ™. kolie).Merle znamená gro&scaron;ování a jde vlastnÄ› o dvojí pigmentac
(modré gro&scaron;ování) srsti v barevných plotnách na bílém základu. BMZkratka plemene Bullmastif (Bullmastiff)
BOBnejlep&scaron;í jedinec plemene (best of breed) BOBZkratka plemene Bobtail (Old English Sheepdog) BOCZkratka
plemene Border kolie (Border Collie) BODnejlep&scaron;í jedinec dne (best of day) BOEZkratka plemene Búrský buldok
(Boerboel) BoerboelBúrský buldok BOGZkratka plemene Belgický ovÄ•ák - Groenendael (Chien de Berger Belge Groenendael) BOHZkratka plemene Bourbonský ohaÅ™ krátkosrstý (Braque du Bourbonnais) Bojové plemenoplemeno, u
kterého Ä•lovÄ›k cílenou plemenitbou vyblokoval sociální chování k vlastnímu druhu BOLZkratka plemene Belgický ovÄ•ák Laekenois (Chien de Berger Belge - Laekenois) BOMZkratka plemene Belgický ovÄ•ák - Malinois (Chien de Berger Belge Malinois) Bonitace Je odbornou chovatelskou Ä•inností, která na základÄ› poznatkÅ¯ o exteriérových a povahových
kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakoÅ¾ i na základÄ› posouzení rodokmenové hodnoty jedince, slouÅ¾í k
urÄ•ení chovné upotÅ™ebitelnosti jedince a je vodítkem pro výbÄ›r chovných párÅ¯. BonitaÄ•ní kódZhu&scaron;tÄ›né vyjádÅ™
exteriérových a povahových vlastností jedince Ä•íselným nebo písmenným kódem. BOOZkratka plemene Belgický ovÄ•ák (Chien
de Berger Belge) Booties[butýz] botiÄ•ka k ochranÄ› psích tlapek BoreliozaLymská nemoc - onemocnÄ›ní pÅ™ená&scaron;ené
klí&scaron;Å¥aty a jinými druhy hmyzu sajícího krev BOSZkratka plemene Bostonský terier (Boston Terrier) BOTZkratka
plemene Belgický ovÄ•ák - Tervueren (Chien de Berger Belge - Tervueren) BOXZkratka plemene NÄ›mecký boxer
(Deutscher Boxer) BPZkratka plemene BoloÅˆský psík (Bolognese) BPBZkratka plemene Barevný boloÅˆský psík (Bolognese)
BPIZkratka plemene Pikardský ovÄ•ák (Berger de Picardie) BRZkratka plemene Dánská doga (Broholmer) (Broholmer)
BRAZkratka plemene Brazilský terier (Brasilian Terrier) Bracco ItalianoItalský ohaÅ™ BrakýÅ™Lovecký pes urÄ•ený pro hlední z
po stopÄ› v hou&scaron;tinách. HlesitÄ› ji sleduje a nadhání lovci. BrandlbrackeRakouský krátkosrstý honiÄ• BraqueohaÅ™
krátkosrstý Braque d l'AriégeAriegský ohaÅ™ krátkosrstý Braque d'AuvergneAuvergneský ohaÅ™ krátkosrstý BRDZkratka
plemene Braque Dupuy (Braque Dupuy) breedplemeno, chovat BRFZkratka plemene Francouzský ohaÅ™ krátkosrstý
gaskoÅˆ.typu (Braque Francais Type Gascogne) BRGZkratka plemene Bruselský grifonek (Griffon Bruxellois) BRHZkratka
plemene &Scaron;výcarský honiÄ• - Bernský honiÄ• (Schweizer Laufh.- Berner Laufhund) BRIZkratka plemene Briard (Berger
de Brie) BroholmerDánská doga BRTZkratka plemene Border terier (Border Terrier) BÅ™ezost Gravidita fen. V prÅ¯mÄ›ru
trvá 63 dní. PÅ™i víceÄ•etném vrhu mÅ¯Å¾e fena rodit dÅ™íve (jiÅ¾ od 58. dne) a na vrh málopoÄ•etný (1-2 &scaron;tÄ›Åˆata
plemen) mÅ¯Å¾eme Ä•ekat aÅ¾ do 70. dne. BSZkratka plemene &Scaron;týrský brakýÅ™ (Steirische Rauhhaarige
Hochgebirgsbracke) BSNZkratka plemene Basenji (Basenji) BSPZkratka plemene Bernský sala&scaron;nický pes (Berner
Sennenhund) BTZkratka plemene Bullterier (Bullterrier) BTCZkratka plemene Black and Tan Coonhound (Black and Tan
Coonhound) BuldoÄ•í skus Vzniká zkrácením a nevyvinutím lícních kostí. Horní Ä•elist je krátká, ale dolní je normálnÄ›
vyvinutá. Jde o velmi výrazný pÅ™edkus, kdy jsou pÅ™ed linii horních Å™ezákÅ¯ pÅ™edsunuty nejen spodní Å™ezáky, ale tak
&scaron;piÄ•áky. BUPZkratka plemene Burgoský perdiquero (Perdiquero de Burgos) BXZkratka plemene Bordeauxská
doga (Dogue de Bordeaux) BZHBarváÅ™ské zkou&scaron;ky honiÄ•Å¯ C&scaron;piÄ•áky CAZkratka plemene Canaanský
pes (Canaan dog) CACÄ•ekatelství národního &scaron;ampionátu krásy (Certificat d´Aptitude au Championat)
CACAÄ•ekatelství &scaron;ampionátu krásy Rakouska CACIAgÄ•ekatelství mezinárodního &scaron;ampionátu v agility
CACIBÄ•ekatelství mezinárodního &scaron;ampionátu krásy (Certificat d´Aptitude au Championat International de
Beauté) CACILÄ•ekatelství mezinárodního &scaron;ampionátu v dostizích CACIObÄ•ekatelství mezinárodního
&scaron;ampionátu v obedience CACITÄ•ekatelství mezinárodního &scaron;ampionátu práce CACTÄ•ekatelství
národního &scaron;ampionátu práce CAJCÄ•ekatelství juniorského &scaron;ampionátu krásy (Certificat d´Aptitude au
Junior Championat) Cane da Pastore BergamascoBergamský ovÄ•ák Cane da Pastore MaremmanoAbruzzeseMaremmansko-abruzský pastevecký pes CanichePudl canicross Je to druh vytrvalostního sportu týmu Ä•lovÄ›k-pes.
Jedná se o terénní bÄ›h se psem ve volné pÅ™írodÄ›, kterého máme pÅ™ipnutého na &scaron;ÅˆÅ¯Å™e k bedernímu pásu.
PotÅ™ebujeme tedy psí postroj, skijöringovou &scaron;ÅˆÅ¯ru a opasek, který zaji&scaron;Å¥uje plynulý tah. Pokud chceme se
svým pejskem zaÄ•ít bÄ›hat canicross, je dobré ho nauÄ•it povely pro rozbÄ›hnutí, zastavení a odboÄ•ování vlevo a vpravo. Dál
je nutno chránit psí tlapky ( asfalt ), nebÄ›hat za vysokých teplot a dodrÅ¾ovat pitný reÅ¾im ( nejen ná&scaron;, ale také psa )!
Pes v postroji táhne na &scaron;ÅˆÅ¯Å™e za opasek nebo horolezeckou sedaÄ•ku svého pána. Oba Ä•lenové týmu, jak pes
tak bÄ›Å¾ec musí být v dobré kondici a dobÅ™e sehraní. Tuto disciplínu mÅ¯Å¾eme pouÅ¾ít i jako zaÄ•átek nácviku pro práci
ostatních taÅ¾ných disciplínách. U koÅ™enÅ¯ Ä•eského canicrossu stáli pÅ™edev&scaron;ím chovatelé a majitelé psÅ¯
severských plemen, ale bÄ›hat se dá v podstatÄ› s jakýmkoliv psem (snad radÄ›ji vy&scaron;&scaron;í kohoutkové
vý&scaron;ky, ale ani to není podmínkou), který má chuÅ¥ bÄ›hat, má dobrou socializaci a nejeví známky agresivity vÅ¯Ä•i
svým psím soupeÅ™Å¯m. Pozor je v&scaron;ak tÅ™eba dát u plemen tÄ›Å¾&scaron;ích a u plemen se zkrácenou Ä•enichovou
partií. V nácviku postupujeme postupnÄ› a pomalu, nejdÅ™íve na krat&scaron;í vzdálenosti, které postupnÄ› prodluÅ¾ujeme.
Pes by nemÄ›l reagovat na okolní ru&scaron;ivé vlivy, ale vyvíjet neustálý a dÅ¯razný tah. Canisterapieterapie, která
vyuÅ¾ívá pÅ™íznivého pÅ¯sobení psa na psychický i fyzický stav Ä•lovÄ›ka Cao da Serra da EstrelaEstrelský pastevecký pes C
AquaPortugalský vodní pes Carusel Hra pro závod Agility - parkur se skládá ze skokových pÅ™ekáÅ¾ek, pÅ™ípadnÄ›
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proskokového kruhu, postavených do kruhu, &scaron;ikmé stÄ›ny a pevného tunelu umístÄ›ných vprostÅ™ed kruhu (tunel je
protaÅ¾en kolmo pod &scaron;ikmou stÄ›nou). Psovod si sám zvolí místo na obvodu kruhu, ze kterého chce startovat, a
smÄ›r, jímÅ¾ chce bÄ›Å¾et. Po startu pes pÅ™ekonává skokové pÅ™ekáÅ¾ky umístÄ›né po obvodu kruhu tak, aby v co
nejkrat&scaron;ím Ä•ase pÅ™ekonal bez chyby 15 pÅ™ekáÅ¾ek (není chybou, pokud pÅ™ekoná pÅ™ekáÅ¾ek víc). KdyÅ¾ u
musí absolvovat pevný tunel a dále pokraÄ•uje v bÄ›hu pÅ™ekonáním kterékoliv pÅ™ekáÅ¾ky na obvodu kruhu, ale v opaÄ•né
smÄ›ru, neÅ¾ bÄ›Å¾el pÅ™ed pÅ™ekonáním tunelu. Pokud udÄ›lá druhou chybu, musí absolvovat &scaron;ikmou stÄ›nu a op
pokraÄ•uje v bÄ›hu opaÄ•ným smÄ›rem. PÅ™i tÅ™etí chybÄ› musí absolvovat pevný tunel i &scaron;ikmou stÄ›nu (na poÅ™ad
V&scaron;echna odmítnutí je tÅ™eba nejprve opravit a dále se postupuje stejnÄ› jako pÅ™i chybÄ›. Po Ä•tvrté chybÄ› nebo
odmítnutí následuje diskvalifikace. Cattledoghonácký pes CBZkratka plemene Malorský ovÄ•ák (P.de Past.Mallorquín
(P.d.C.de Bestiar)) CBRZkratka plemene Chesapeake Bay Retriever (Chesapeake Bay Retriever) CCZkratka plemene
Italský corso pes (Cane Corso Italiano) CCCCzech Coursing Club (ÄŒeský coursingový klub) CCLZkratka plemene Cao de
Castro Laboreiro (Cao de Castro Laboreiro) CCRZkratka plemene Curly Coated Retriever (Curly Coated Retriever)
CDZkratka plemene Kolie dlouhosrstá (Collie Rough) CEZkratka plemene Sicilský chrt (Cirneco dell'Etna) CenÄ›ní zubÅ¯
KdyÅ¾ pes stahuje pysky dopÅ™edu a u&scaron;i má také dopÅ™edu jde o váÅ¾nÄ› mínÄ›nou hrozbu sebejistého psa. Pokud
má pÅ™i cenÄ›ní zubÅ¯ pysky staÅ¾ené dozadu a i u&scaron;i sklopené nazad jde o hrozbu psa, který se souÄ•asnÄ› bojí.
CETZkratka plemene ÄŒerný terier (Tchiorny Terrier) CFZkratka plemene ÄŒeský fousek (ÄŒeský fousek) CHAZkratka pleme
Chambray (Chambray) Champion ClassTÅ™ída &scaron;ampionÅ¯ od 15 mÄ›sícÅ¯ s pÅ™iznaným titulem &scaron;ampiona
ChampionklasseTÅ™ída &scaron;ampionÅ¯ od 15 mÄ›sícÅ¯ s pÅ™iznaným titulem &scaron;ampiona CHBZkratka plemene
Chortaja Borzaja (Chortaja Borzaja) CHIZkratka plemene ÄŒivava (ChihuahueÅˆo) Chien d'ArtoisArtoisský honiÄ• Chien de
Berger BelgeBelgický ovÄ•ák Chien de Montagnehorský pes Chien de Saint HubertBloodhound ChihuahueÅˆoÄŒivava
Chinese Crested DogÄŒínský chocholatý pes CHOZkratka plemene Chorvatský ovÄ•ák (Hrvatski OvÄ•ar) Cholerik Nevyrovnan
silný, dráÅ¾divý typ psa. PÅ™evaÅ¾ují reflexy vzruchu nad reflexy útlumu, vyniká hbitostí a neúnavností, pÅ™evládá aktivní
obranná reakce. Jsou choleriÄ•tí se sklonem k agresivitÄ›. Nehodí se k dÄ›tem Ä•i ke star&scaron;ím lidem. Jeho majitel by mÄ›
být pÅ™edev&scaron;ím zku&scaron;ený, vyrovnaný, klidný, ale dÅ¯sledný. Chov CílevÄ›domá plemenitba respektující
pÅ™edev&scaron;ím zásady genetického zdraví jedince i populace. Chov musí být Å™ízen ve smyslu potlaÄ•ování výskytu
geneticky vázaných vad a chorob, v&scaron;ech dle standardu vyÅ™azujících vad a s dÅ¯razem na zachování a podporu
vlastností pÅ™íslu&scaron;ného plemene. Chovatel Je Ä•len chovatelského klubu pÅ™íslu&scaron;ného plemene, který je
nejpozdÄ›ji v dobÄ› nakrytí majitelem nebo nájemcem chovné feny a jehoÅ¾ chovatelská stanice je Å™ádnÄ› zaregistrována
nebo je o registraci poÅ¾ádáno. Chovatelský ÄŒasto se zamÄ›Åˆuje s výrazem "chovný". Chovatelské je v&scaron;echno, krom
uchovnÄ›ného psa nebo feny, ti jsou chovní. Tedy napÅ™. chovatelská stanice, chovatelské potÅ™eby...apod. Chovný Chovný
mÅ¯Å¾e být jenom pes nebo fena, kteÅ™í splnili podmínky chovnosti. V&scaron;echno ostatní je "chovatelské" (zejména
chovatelská stanice apod.). V tÄ›chto dvou podobných výrazech i mnoho odborníkÅ¯ Ä•asto chybuje. Chovný pesjedinec s PP
splÅˆující podmínky dané pÅ™íslu&scaron;ným klubem k zaÅ™azení do chovu CHPZkratka plemene ÄŒeský horský pes (ÄŒe
pes) ChromozómJe nositelem genetické informace (dÄ›diÄ•ného znaku). Pes má 39 párÅ¯ chromozómÅ¯. Chrup Úplný chrup
dospÄ›lého psa se sestává se 42 zubÅ¯, kdy v horní Ä•elisti je jich uloÅ¾eno 20 a v dolní 22. MléÄ•ný chrup má pouze 28
zubÅ¯. U vÄ›t&scaron;iny psÅ¯ dochází k výmÄ›nÄ› zubÅ¯ mezi 4-5.mÄ›sícem a zcela ukonÄ•ena je kolem 7.mÄ›síce vÄ›ku.
CHWZkratka plemene Chow chow (Chow chow) CINZkratka plemene ÄŒínský chocholatý pes (Chinese Crested Dog)
Cirneco dell'EtnaSicilský chrt cizorodá plemenitbaplemenidba, kdy je mezi páÅ™enými jedinci 6 nebo 7 generací bez
pÅ™íbuznosti CKZkratka plemene Kolie krátkosrstá (Collie Smooth) CKCZkratka plemene Kavalír King Charles
&scaron;panÄ›l (Cavalier King Charles Spaniel) cluevodítko coatsrst Coban CöpegiAnatolský pastevecký pes collarobojek
Collie RoughKolie dlouhosrstá Collie SmoothKolie krátkosrstá Coronavirozavirové onemocnÄ›ní postihující
pÅ™edev&scaron;ím stÅ™evní aparát malých &scaron;tÄ›Åˆat, ale pÅ¯vodce mÅ¯Å¾e napadnout psy v&scaron;ech vÄ›kových
CPZkratka plemene Chodský pes (Chodský pes) CRZkratka plemene Cairn Terier (Cairn Terrier) CSZkratka plemene
Clumber &scaron;panÄ›l (Clumber Spaniel) CSAZkratka plemene Cao de Serra de Aires (Cao de Serra de Aires)
CSPZkratka plemene ÄŒeský strakatý pes (ÄŒeský strakatý pes) CSVZkratka plemene ÄŒeskoslovenský vlÄ•ák (ÄŒeskoslov
vlÄ•ák) CTZkratka plemene ÄŒeský terier (ÄŒeský Terrier) CTUZkratka plemene Coton de Tuléar (Coton de Tuléar) CvalRychl
skákavý pohyb, kdy pes dopadá postupnÄ› na jednotlivé konÄ•etiny. CWCÄ•ekatel &scaron;ampionátu krásy Polska
ÄŒervená punÄ•o&scaron;kaBeauceron ÄŒKSÄŒeský kynologický svaz ÄŒMKJÄŒeskomoravská kynologická jednota
ÄŒMKUÄŒeskomoravská kynologická unie, zastupuje FCI v ÄŒR ÄŒtvercový formátstavba tÄ›la psa kdy vý&scaron;ka psa
odpovídá jeho délce. DZkratka plemene Deerhound (Deerhound) DAZkratka plemene Dalmatin (Dalmatiner)
DachshundJezevÄ•ík DBZkratka plemene Dobrman (Dobermann) DDTZkratka plemene Dandie Dinmont terier (Dandie
Dinmont Terrier) Demodikóza Jiný název Ä•ervená pra&scaron;ivina. Jedná se o koÅ¾ní onemocnÄ›ní, které v&scaron;ak
mÅ¯Å¾e propuknout pouze u nÄ›kterých, zejména jinak oslabených, jedincÅ¯. Pokud pes onemocní, je trvalým nosiÄ•em parazit
K nemoci existují rovnÄ›Å¾ genetické predispozice. Dentes canini&scaron;piÄ•áky / pouÅ¾ívaná zkratka C / Dentes
incisiviÅ™ezáky / pouÅ¾ívaná zkratka I / Dentes molaresstoliÄ•ky /pouÅ¾ívaná zkratka M / Dentes premolareszuby tÅ™enové
pouÅ¾ívaná zkratka P / Deutscher Langhaariger VorstehhundNÄ›mecký ohaÅ™ dlouhosrstý Deutscher SchäferhundNÄ›mecký
ovÄ•ák Deutscher WachtelhundNÄ›mecký kÅ™epelák DÄ›diÄ•ná chorobaGeneticky kontrolovaná nemoc DÄ›diÄ•nostSchopnos
uchovávat a pÅ™edávat genetické informace na potomstvo. DÄ›diÄ•ný defektGeneticky kontrolovaná exteriérová
anomálie DiestrusNastává pÅ™i neoplodnÄ›ní tÄ›snÄ› po skonÄ•ejí Å™íje, kdy se dÄ›loÅ¾ní sliznice uklidÅˆuje a dochází k
vstÅ™ebávání Å¾lutého tÄ›líska. DihybridJe kÅ™íÅ¾enec vzniklý spojením rodiÄ•Å¯ odli&scaron;ných ve dvou znacích. Dilatac
Å¾aludkunáhle vzniklé masivní zvÄ›t&scaron;ení Å¾aludku, vodou, krmivem nebo nahromadÄ›nými plyny DKKDysplazie
kyÄ•elních kloubÅ¯ DKOZkratka plemene Dánský ohaÅ™ krátkosrstý (Gammel Dansk Honsehund) DLKDysplazie loketních
kloubÅ¯ DNAKyselina deoxyribonukleová (také DNK). Jedná se chemickou slouÄ•eninu, která je materiálním
základem genetické informace. DOZkratka plemene NÄ›mecký ohaÅ™ dlouhosrstý (Deutscher Langhaariger Vorstehhund)
Do-KhyiTibetská doga Dog - packing[dog paeking] no&scaron;ení zátÄ›Å¾e psem ve speciálních batÅ¯Å¾cích Dog-trekking
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NároÄ•ná horská turistika se psem, Å™adí se k vytrvalostním outdoorovým disciplínám. Pes v postroji nebo jen s obojkem je
spojen taÅ¾nou &scaron;ÅˆÅ¯rou se svým psovodem, který musí, v pÅ™ípadÄ›, Å¾e se jedná o závody, nést povinnou výbavu
pÅ™edepsané hmotnosti. Oba, odkázaní nÄ›kolik dnÅ¯ jen sami na sebe, pÅ™ekonávají ve sloÅ¾itém pÅ™írodním terénu aÅ¾
stokilometrové etapy podle trasy vyznaÄ•ené organizátorem na mapÄ›. Dogo ArgentinoArgentinská doga Domestikace
Jedná se o dlouhodobý proces zdomácÅˆování divoce Å¾ijících zvíÅ™at vÄ•etnÄ› psÅ¯ k úÄ•elÅ¯m napÅ™.hospodáÅ™ským Ä
(zájmový chov). DPHZkratka plemene Drentsche Patrisijshond (Drentsche Patrisijshond) DRZkratka plemene Drever
(Drever) DriveHnaní ovcí urÄ•eným smÄ›rem. Disciplína na zkou&scaron;kách práce ovÄ•áckého psa. DSZkratka plemene
NÄ›mecký ovÄ•ák (Deutscher Schäferhund) DUZkratka plemene Dunker (Dunker) DVZkratka plemene Dlouhosrstý vipet
(Silken Windsprite - LHW)EBZkratka plemene BretaÅˆský ohaÅ™ dlouhosrstý (Epagneul Breton) EFZkratka plemene
Francouzský ohaÅ™ dlouhosrstý (Epagneul Francais) Ektoparazité Jsou to vnÄ›j&scaron;í parazité(cizopasníci), kteÅ™í parazitu
na tÄ›le psa. Mezi nejznámÄ›j&scaron;í patÅ™í blechy, klí&scaron;Å¥ata, v&scaron;i, svrab, trudníci, v&scaron;enky,
svilu&scaron;ky a Ä•melíci. EktropiumOdstávající spodní víÄ•ko Elghund GräNorský losí pes &scaron;edý EMZkratka plemene
Anglický mastif (Mastiff) EndogamiepÅ™íbuzenská plemenitba rÅ¯zného stupnÄ›, které se posuzují podle poÄ•tu generací mezi
dvÄ›ma páÅ™enými jedinci endogamie blízká / stÅ™ední /páÅ™ení, kdy mezi páÅ™enými jedinci jsou 3 nebo 4 generace, nejÄ
bratranec se sestÅ™enicí endogamie úzká / pokrevní /páÅ™ení jedincÅ¯, kteÅ™í mají mezi sebou 1 nebo 2 generace, tedy rodi
a dÄ›ti, prarodiÄ•e a vnuci endogamie vzdálenápáÅ™ení, kdy mezi páÅ™enými jedinci je 5, pÅ™ípadnÄ› 6 generací
EndoparazitéJsou to parazité(cizopasníci) vnitÅ™ní, parazitující uvnitÅ™ tÄ›la psa. NejznámnÄ›j&scaron;í jsou &scaron;krkavky
tasemnice. English Cocker SpanielAnglický kokr&scaron;panÄ›l EntropiumVchlípení víÄ•ka EPZkratka plemene Eskymácký
pes (Eskimo Dog) EPAZkratka plemene Dlouhosrstý ohaÅ™ z Pont-Audemer (Epagneul de Pont-Audemer) EpagneulohaÅ™
dlouhosrstý Epagneul BretonBretaÅˆský ohaÅ™ dlouhosrstý Epagneul Nain ContinentalMalý kontinentální &scaron;panÄ›l
EpistazeNadÅ™azenost EPPZkratka plemene Estrelský pastevecký pes (Cao da Serra da Estrela) Erdélyi kopóSedmihradský
honiÄ• ESPZkratka plemene Etlenbuchský sala&scaron;nický pes (Etlenbucher Sennenhund) Estrus Období vlastní Å™íje, kdy
ve vajeÄ•níku dochází k ovulaci, dÄ›loÅ¾ní sliznice sice stále propou&scaron;tí krev, ale barva pÅ™echází do hnÄ›dé nebo
rÅ¯Å¾ové. Vyvrcholení Å™íje provází maximální zduÅ™ení zevních pohlavních orgánÅ¯ a fena je svolná ke krytí. EtologieVÄ›da
zabývající se studiem Å¾ivotních projevÅ¯ Å¾ivoÄ•ichÅ¯, jejich instinkty, zvyky a zpÅ¯soby Å¾ivota. EURZkratka plemene Euras
(Eurasier) Export PedigreeExportní prÅ¯kaz pÅ¯vodu ExteriérCelkový vnÄ›j&scaron;í vzhled psa. U Ä•istokrevných jedincÅ¯ je
poÅ¾adovaný exteriér dán standardem pÅ™íslu&scaron;ného plemene. Fale&scaron;ná bÅ™ezost KdyÅ¾ se fena 2 mÄ›síce p
hárání tj. v dobÄ›, kdy by se pÅ™ipravovala na porod v pÅ™ípadÄ›, Å¾e by byla bÅ™ezí, chová, jako kdyby skuteÄ•nÄ› &scaro
Ä•ekala. Hrabe si pelech, nosí do nÄ›j hraÄ•ky a chová se k nim jako ke &scaron;tÄ›ÅˆatÅ¯m. MÅ¯Å¾e se jí i spustit mléko. V pÅ
má toto chování svÅ¯j význam, neboÅ¥ vlÄ•ice ve smeÄ•ce pomáhají vÅ¯dÄ•í vlÄ•ici vychovávat mláÄ•ata a v pÅ™ípadÄ› její sm
nahradí. FBZkratka plemene Francouzský buldoÄ•ek (Bouledogue Francais) FBCZkratka plemene Francouzský bílo-Ä•erný
honiÄ• (Francais Blanc et Noir) FBHZkratka plemene Francouzský bílo-oranÅ¾ový honiÄ• (Francais Blanc et Orange)
FBOZkratka plemene Flanderský bouvier (Bouvier des Flandres) FCZkratka plemene Faraónský pes (Pharaoh Hound)
FCImezinárodní kynologická federace (Féderation Cynologique Internationale), vznikla 22.5.1911, sídlo v Belgii
FCRZkratka plemene Flat Coated Retriever (Flat Coated Retriever) featheringosrstÄ›ní FenokopieFenokopie je zmÄ›na
fenotypu, která není zdÄ›dÄ›ná, ale je zpÅ¯sobena vnÄ›j&scaron;ími faktory FenotypFenotyp je soubor viditelných znakÅ¯
urÄ•ených genotypem a prostÅ™edím. Feromony Feromony jsou látky vyluÄ•ované za úÄ•elem spu&scaron;tÄ›ní urÄ•itého
chování u druhého jedince vlastního druhu. NapÅ™. urÄ•ité samiÄ•í feromony spou&scaron;tÄ›ní sexuální chování samce.
FetchPÅ™ivedení ovcí k metÄ›. Disciplína na zkou&scaron;kách práce ovÄ•áckého psa. FHStopaÅ™ská zkou&scaron;ka
podle nÄ›meckého zku&scaron;ebního Å™ádu 1 - 2. stupnÄ›. NapÅ™. V Rakousku jde skládat i FH3 FHZkratka plemene Finský
honiÄ• (Suomenajakoira) FIBZkratka plemene Brazilská fila (Fila Brasileiro) FigurantJe pomocník na cviÄ•i&scaron;ti.
Zejména se toto slovo spojuje s nácvikem obran. Flegmatik Vyrovnaný, pomalý typ psa. Jsou to psi pomalej&scaron;í a
tÄ›Å¾kopádnÄ›j&scaron;í. RovnÄ›Å¾ útluma vzruch se stÅ™ídají pomaleji, reflexy se vytváÅ™ejí rovnÄ›Å¾ velmi pomalu a i vý
déle. Jsou ideální spoleÄ•níci, zejména ke star&scaron;ím lidem a k dÄ›tem. FlémováníNasávání pachových informací
Jacobsonovým orgánem Flyball Pes bÄ›Å¾í pÅ™es Ä•tyÅ™i stejné pÅ™ekáÅ¾ky aÅ¾ k &bdquo;vrhacímu boxu&ldquo;. Tam p
zmáÄ•kne prkénko a tím si odpálí míÄ•ek, který musí chytit a pÅ™es pÅ™ekáÅ¾ky pÅ™inést. MÄ›Å™í se rychlost. FOHZkratk
Foxhound (English Foxhound) forearmshrudní konÄ•etiny Formování Formování je proces pÅ™i kterém se postupnÄ› posiluje
stále tÄ›snÄ›j&scaron;í pÅ™iblíÅ¾ení k poÅ¾adovanému chování.NapÅ™. pÅ™i nácviku aportu nejdÅ™íve psa odmÄ›níme za
aport, pozdÄ›ji za vybÄ›hnutí, poté za uchopení do tlamy ..atd., aÅ¾ nakonec dospÄ›jeme k poÅ¾adovanému provedení cviku.
Nakonec odmÄ›Åˆujeme jen správné provedení cviku. Francais Blanc et NoirFrancouzský bílo-Ä•erný honiÄ• Francais
TricoloreFrancouzský trikolorní honiÄ• FrisbeePsovod rÅ¯znými zpÅ¯soby nahazuje svému psovi létající talíÅ™, který ho co
nejefektnÄ›j&scaron;ím zpÅ¯sobem chytá. Frisbee disk Létající talíÅ™. Psovod rÅ¯znými zpÅ¯soby nahazuje svému psovi létající
talíÅ™. Zábavná a efektní hra, která psa trénuje v obratnosti a pohotovosti. FSZkratka plemene Finský &scaron;pic
(Suomenpystkorva) FSZkratka plemene Field &scaron;panÄ›l (Field Spaniel) FSMZkratka plemene Chien Fila de Saint
Miguel (Chien Fila de Saint Miguel) FTHZkratka plemene Francouzský trikolorní honiÄ• (Francais Tricolore) FujPovel k
pÅ™eru&scaron;ení neÅ¾ádoucí Ä•innosti. Vydává se hlubokým a rozzlobeným hlasem. FXDZkratka plemene Foxterier
hrubosrstý (Fox Terrier Wire) FXHZkratka plemene Foxterier hladkosrstý (Fox Terrier Smooth) FyziologieNauka o funkcích
organismu. GZkratka plemene Anglický chrt (Greyhound) (Greyhound) GAZkratka plemene Griffon d'Arrét á Poil Dur
(Griffon d'Arrét á Poil Dur) Gambler Hra pro závod Agility - tato hra je zpravidla zaÅ™azována na úvod závodÅ¯, pro
seznámení psÅ¯ s pÅ™ekáÅ¾kami. V pÅ™edem stanoveném Ä•ase, který urÄ•í rozhodÄ•í (nejÄ•astÄ›ji 30-45 sekund), je nutné
maximum bodÅ¯. KaÅ¾dá pÅ™ekáÅ¾ka na parkuru je ohodnocena poÄ•tem (1 aÅ¾ 5) bodÅ¯, které pes za její absolvování mÅ
dostat. Start je ze stolu, psovod si sám volí trasu parkuru, úÄ•elem je získat co nejvíce bodÅ¯. PÅ™i chybÄ› nebo odmítnutí na
dotyÄ•né pÅ™ekáÅ¾ce nezíská Å¾ádné body, ale ve hÅ™e pokraÄ•uje dále. KaÅ¾dá pÅ™ekáÅ¾ka smí být správnÄ› pÅ™ek
maximálnÄ› dvakrát. Mezi dvÄ›ma pÅ™ekáÅ¾kami s kontaktními zónami musí pes absolvovat jednobodový skok. Deset sekund
pÅ™ed Ä•asovým limitem Ä•asomÄ›Å™iÄ• zapíská. Psovod se vrací se psem nejkrat&scaron;í cestou na stÅ¯l. Pokud je zaÅ™a
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hry Joker (jedna aÅ¾ tÅ™i oÄ•íslované pÅ™ekáÅ¾ky) pÅ™ed cílem (stolem), pes za jeho absolvování v tÄ›chto 10-ti sekundác
zvlá&scaron;tní bodovou prémii, pokud se v limitu dotkne alespoÅˆ jednou tlapkou horní plochy stolu. VítÄ›zem se stane ten,
kdo nasbírá nejvíc bodÅ¯ v nejlep&scaron;ím Ä•ase. GametaZralá pohlavní buÅˆka s poloviÄ•ním poÄ•tem chromozómÅ¯
Gammel Dansk HonsehundDánský ohaÅ™ krátkosrstý Gascon SaintgeoisGaskoÅˆsko-saintgeoiský honiÄ• GBGZkratka
plemene Velký hrubosrstý vendéeský basset (Grand Basset Griffon Vendéen) Gee[dÅ¾í] povel mushera pro odboÄ•ení vpravo
GenJednotka dÄ›diÄ•né (genetické) informace. GeneraceSoubor jedincÅ¯ vzniklých pohlavním rozmnoÅ¾ováním. U
Ä•istokrevných psÅ¯ se sledují zpÄ›tnÄ› 4.generace pÅ™edkÅ¯. GenetikaGenetika je vÄ›da o dÄ›diÄ•nosti GenotypJe genetická
stavba jednotlivce. Na rozdíl od fenotypu není na pohled viditelný GITZkratka plemene Irish Glen of Imaal terier (Irish Glen
of Imaal Terrier) Gos d'Atura CatalaKatalánský ovÄ•ák GPZkratka plemene Grónský pes (Grönlandshund) GPLZkratka
plemene Griffon á poil laineux (Griffon á poil laineux) GRZkratka plemene Zlatý retriever (Golden Retriever)
GreyhoundAnglický chrt Griffon Bleu de GascogneMalý hrubosrstý modrý gaskoÅˆský honiÄ• Griffon Fauve de BretagnePlavý
bretaÅˆský honiÄ• GrönlandshundGrónský pes GSZkratka plemene Gordonsetr (Gordon Setter) GSHZkratka plemene
GaskoÅˆsko-saintgeoiský honiÄ• (Gascon Saintgeois) GSMZkratka plemene Malý gaskoÅˆsko-saintgeoisský honiÄ• (Gascon
Saintgeois Petite taille) GSVZkratka plemene Velký gaskoÅˆsko-saintongeoisský honiÄ• (Gascon Saintongeois Grande taille)
guidervodítko HAZkratka plemene HamiltonÅ¯v honiÄ• (Hamiltonstövare) HabitatHabitat je prostÅ™edí v nÄ›mÅ¾ organismus Å
Je nutné pochopit habitat, abychom mohli správnÄ› pochopit chování. HaldenstöverHaldenÅ¯v honiÄ•
HamiltonstövareHamiltonÅ¯v honiÄ• Hang time Zákus psa do visícího pe&scaron;ka na Ä•as. Pes výskokem chytí
zavÄ›&scaron;eného pe&scaron;ka (v základní vý&scaron;ce 1,5 metru). Poté se mÄ›Å™í Ä•as, jak dlouho se pes na
pe&scaron;kovi udrÅ¾í. Hannover'scher SchweisshundHannoverský barváÅ™ HARZkratka plemene Harrier (Harrier) Harlekýn
Zvlá&scaron;tní barevný ráz vyskytující se u nÄ›kterých plemen. BuÄ• se jedná o Ä•erné skvrny rozmístÄ›né na bílém základÄ›
(napÅ™. nÄ›mecká doga) nebo je barva &scaron;edo Ä•i modroÄ•erná s pálením (napÅ™. beauceron). HAVZkratka plemene
Havanský psík (Bichon Havanais) Haw[hó] povel mushera pro odboÄ•ení vlevo Hárání Hárání je období Å™íje u fen, trvá
zhruba 21 dní, vÄ›t&scaron;inou 2x roÄ•nÄ›. Fena je svolná k páÅ™ení pÅ™ibliÅ¾nÄ› uprostÅ™ed cyklu. VlÄ•ice a primitivní pl
hárají 1x roÄ•nÄ›. HBZkratka plemene Hannoverský barváÅ™ (Hannover'scher Schweisshund) HCHmaÄ•arský &scaron;ampion
HD Hüftgelenksdysplazie = nÄ›mecká zkratka pro dysplazii kyÄ•elních kloubÅ¯ (DKK).Tato zkratka se objevuje i v
inzerátech a v prÅ¯kazech pÅ¯vodÅ¯ na&scaron;ich psÅ¯. HD-frei znamená, Å¾e pes je prostý dysplazie (negativní nález)
Hegendorfovy Å™emínky asi 35 - 40 cm dlouhé a 1 cm &scaron;iroké Å™emínky s karabinkou. PÅ™ipevÅˆuji se na HegendorfÅ
ostnatý obojek. PÅ™i navleÄ•ení na pÅ™ední konÄ•etiny nutí psa klidnÄ› leÅ¾et na zemi s hlavou poloÅ¾enou mezi nohy (polo
PouÅ¾ívá se pÅ™i výcviku klidu pÅ™ed zvÄ›Å™í. HeritabilitaDÄ›divost HeterozygotJedinec, který má vlohy (alely) pro urÄ•itý z
daném páru nestejné. HHZkratka plemene Hahoavu (Hahoavu) HHDZkratka plemene Holandský ovÄ•ák dlouhosrstý
(Hollandse Herdershond) HHKZkratka plemene Holandský ovÄ•ák krátkosrstý (Hollandse Herdershond Korthaar)
HHOZkratka plemene Holandský ovÄ•ák (Hollandse Herdershond) HHOZkratka plemene HaldenÅ¯v honiÄ• (Haldenstöver)
HHRZkratka plemene Holandský ovÄ•ák hrubosrstý (Hollandse Herdershond Ruwhaar) Hierarchie Je to Å™ád uvnitÅ™
smeÄ•ky,ve kterém je pÅ™esnÄ› stanoveno postavení jednotlivých zvíÅ™at mezi sebou. V pÅ™írodÄ› vÅ¾dy vede smeÄ•ku vlk
dominantní samec a samice tzv. alfa pár, který jako jediný má právo se páÅ™it. Hierarchie slouÅ¾í k tomu, aby se
pÅ™edcházelo moÅ¾ným konfliktÅ¯m mezi jednotlivými Ä•leny smeÄ•ky. V rodinné hierarchii by mÄ›l být vÅ¯dcem jednoznaÄ•n
Ä•lovÄ›k. High jumpVýskok do vý&scaron;ky. Pes vyskakuje co nejvý&scaron;e na zavÄ›&scaron;eného pe&scaron;ka. hind
legspánevní konÄ•etiny Hlasová intonace Je hlasový projev pÅ™i komunikaci se psem. Pro výcvik a výchovu je nesmírnÄ›
dÅ¯leÅ¾itá, protoÅ¾e pes daleko více neÅ¾ na daná slova reaguje na zvolenou hlasovou intonaci. Rozli&scaron;uje tÅ™i
základní druhy intonace - povel/pÅ™íkaz (rázný, struÄ•ný a nesmlouvavý), pochvala (radostná, vy&scaron;&scaron;ím hlasem
neÅ¾ bÄ›Å¾ná mluva) a trest/hubování (hluboký, rozzlobený hlas). HlásiÄ• pes stopu vypracovává na Å™emeni (stopovaÄ•ce)
asi 300 krokÅ¯ po první loÅ¾e (ná&scaron;lapu). Odtud vÅ¯dce psa vypustí volnÄ›, aby zbytek stopní dráhy vypracoval sám.
Pes má dojít ke kusu (konec stopy) do 5 minut a zaÄ•ít hlásit u kusu (&scaron;tÄ›kat). Hlá&scaron;ení psa musí trvat do
doby pÅ™íchodu vÅ¯dce (cca 5-7 minut). HleznoPata hockhlezno HOKZkratka plemene Hokkaido-Ken (Hokkaido)
Hollandse HerdershondHolandský ovÄ•ák Hollandse SmoushondHolandský pinÄ• HomozygotJedinec, který má vlohy (alely)
pro urÄ•itý znak v daném páru stejné a to buÄ• dominantnÄ› nebo recesivnÄ› (potlaÄ•enÄ›). HoniÄ•Lovecký pes urÄ•ený pro hle
zvÄ›Å™e po stopÄ› v hou&scaron;tinách. HlesitÄ› ji sleduje a nadhání lovci. HPZkratka plemene Holandský pinÄ• (Hollandse
Smoushond) HPCHHlavní poradce chovu Hravá úklonaJe to výzva ke hÅ™e, kdy má pes pÅ™ední Ä•ást tÄ›la v pozici jako
kdyby leÅ¾el, zadní Ä•ást je zvednutá. HrobaÅ™:Pes, který ulovenou zvÄ›Å™ neaportuje, ale snaÅ¾í se ji zahrabat. HWZkratk
plemene Hovawart (Hovawart) HybridKÅ™íÅ¾enec vzniklý spojením rodiÄ•Å¯ odli&scaron;ného dÄ›diÄ•ného zaloÅ¾ení.
HygenhundHygenÅ¯v honiÄ• HYHZkratka plemene HygenÅ¯v honiÄ• (Hygenhund) HypostazePodÅ™azenost Hypothyreóza
NedostateÄ•ná funkce &scaron;títné Å¾lázy. Jedná se o nedostateÄ•né zásobování bunÄ›k hormony &scaron;títné Å¾lázy.
Výsledkem je zpomalení a naru&scaron;ení látkové výmÄ›ny v tÄ›le, coÅ¾ vyvolává dal&scaron;í choroby.Tato nemoc je buÄ•
vrozená a nebo získaná(není dÄ›diÄ•ná). Získaná hypothyreóza mÅ¯Å¾e být zpÅ¯sobena nedostatkem jódu v potravÄ›. IÅ™ezá
(incisivi) IHHZkratka plemene Istrijský hrubosrstý honiÄ• (Istarski Ostrodlaki GoniÄ•) IKHZkratka plemene Istrijský krátkosrstý
honiÄ• (Istarski Kratkodlaki GoniÄ•) ImunoprofylaxePovinné oÄ•kování za úÄ•elem vytvoÅ™ení protilátek proti vzniku a pÅ™eno
infekÄ•ních chorob. Inbredingová deprese Je to jedna z nevýhod a rizik, které s sebou pÅ™iná&scaron;í neuváÅ¾ená
pÅ™íbuzenská plemenitba. Projevuje se sníÅ¾enou Å¾ivotností potomstva, výskytem dÄ›diÄ•ných chorob a defektÅ¯, sníÅ¾en
práci, sníÅ¾ením obranyschopnosti organismu a tím pádem i vÄ›t&scaron;í náchylností k rÅ¯zným chorobám. Inbreeding
(inbríding)PÅ™íbuzenská plemenitba Infantilní chování Je vrozený zpÅ¯sob chování &scaron;tÄ›Åˆat. DospÄ›lá zvíÅ™ata ho pou
také, ale uÅ¾ s jiným významem. NapÅ™. kdyÅ¾ &scaron;tÄ›nÄ› olizuje ústní koutek matky, chce vyvrhnout potravu. DospÄ›lý
samým gestem,dává najevo buÄ• podÅ™ízenost (submisivní jedinec), nebo druhého psa uklidÅˆuje (dominantní jedinec).
InseminaceUmÄ›lé oplodnÄ›ní feny. InstinktPud Int. CHMezinárodní &scaron;ampion krásy Intermediate ClassMezitÅ™ída od
15 do 24 mÄ›sícÅ¯ Inter&scaron;ampionmezinárodní &scaron;ampion krásy s pÅ™íslu&scaron;ným poÄ•tem ocenÄ›ní CACIB dl
pÅ™íslu&scaron;ných podmínek pro jednotlivá plemena IOZkratka plemene Italský ohaÅ™ (Bracco Italiano) IPZkratka plemene
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Ibizský podenco (Podenco Ibizenco) IPO 1-3zkou&scaron;ka 1-3 stupnÄ› dle mezinárodního zku&scaron;ebního Å™ádu IPOFHzkou&scaron;ka psa stopaÅ™e dle mezinárodního zku&scaron;ebního Å™ádu IPORMezinárodní záchranáÅ™ský
zku&scaron;ební Å™ád Irish WolfhoundIrský vlkodav IROmezinárodní organizace záchranných prací IRTZkratka plemene
Irský terier (Irish Terrier) ISZkratka plemene Irský setr (Irish Red Setter) Islandsk FarehondIslandský pes ISPZkratka
plemene Islandský pes (Islandsk Farehond) ITZkratka plemene Italský chrtík (Piccolo Levriero Italiano) IVZkratka plemene
Italský volpino (Volpino Italiano) IWZkratka plemene Irský vlkodav (Irish Wolfhound) IWSZkratka plemene Irský vodní
&scaron;panÄ›l (Irish Water Spaniel) JZkratka plemene JezevÄ•ík (Dachshund) J.CHJuniorský &scaron;ampion krásy
JAZkratka plemene Jaemthund (Jämthund) JacobsonÅ¯v orgán JacobsonÅ¯v orgán je kanálek spojující nosní a ústní
dutinu. Pes tak mÅ¯Å¾e vnímat chuÅ¥ i pach látek souÄ•asnÄ›. Pes - samec napÅ™íklad tento orgán vyuÅ¾ívá pÅ™i
zji&scaron;Å¥ování pachových znaÄ•ek háravé feny. jaws bitekle&scaron;Å¥ový skus JCHZkratka plemene Japan-chin
(Chin) JGTZkratka plemene NÄ›mecký lovecký terier (Deutscher Jagdterrier) JOSZkratka plemene &Scaron;arplaninský
pastevecký pes (Jugoslavenski Ovcarski Pas - Sarplaninac) JPHZkratka plemene Jugoslávský planinský honiÄ•
(Jugoslavenski Planinski GoniÄ•) JROZkratka plemene Jihoruský ovÄ•ák (Ioujnorousskaia Ovtcharka) JRTZkratka plemene
Jack Russell Teriér (Jack Russell Terrier) JSPZkratka plemene Japonský &scaron;pic (Nihon Supittsu) JTZkratka
plemene Japonský terier (Nihon Teria) JTHZkratka plemene Jugoslávský trikolorní honiÄ• (Jugoslavenski Trojbojni GoniÄ•)
JTKZkratka plemene JezevÄ•ík trpasliÄ•í/králiÄ•í (Dachshund Zwerg/Kaninchen) JugendklasseTÅ™ída mladých od 9 do 15 mÄ›
Jumping SoutÄ›Å¾ Agility otevÅ™ená pro v&scaron;echny psy bez ohledu na sloÅ¾ené zkou&scaron;ky. SoutÄ›Å¾it se mÅ¯Å¾
tratích s libovolným stupnÄ›m obtíÅ¾nosti. Pravidla jsou stejná jako u zkou&scaron;ek Agility s tím rozdílem, Å¾e traÅ¥
neobsahuje Å¾ádné pÅ™ekáÅ¾ky s kontaktními zónami. StÅ¯l mÅ¯Å¾e být pouÅ¾it pouze jako start a /nebo cíl. Jüngstenklas
dorostu od 6 do 9 mÄ›sícÅ¯ Junior ClassTÅ™ída mladých od 9 do 15 mÄ›sícÅ¯ Junior handlingsoutÄ›Å¾ mladých vystavovatelÅ
KafilerieKrematorium pro psy i jiná zvíÅ™ata KAIZkratka plemene Kai-Inu (Kai) KAOZkratka plemene Kavkazský pastevecký
pes (Kavkazskaia Ovtcharka) KapÅ™í hÅ™betVysoce klenutá bedra KarjalankarhukoiraKarelský medvÄ›dí pes KBTZkratka
plemene Kerry blue terier (Kerry Blue Terrier) KCHLSKlub chovatelÅ¯ loveckých slídiÄ•Å¯ KCSZkratka plemene King Charles
&scaron;panÄ›l (King Charles Spaniel) KFLZkratka plemene Lajka karelo-finská (Laika Karelo-Finskaia) KIIZkratka
plemene Kishu-Inu (Kishu) KJZkratka plemene Korejský Jindo Dog (Korea Jindo Dog) KJ BrnoKynologická jednota Brno,
patron zkou&scaron;ek ZOP a ZPU 1-2 Klabonos Horní linie nosního hÅ™betu (tlamy)se odklání od linie Ä•ela. Je to nos
typický napÅ™.pro bulteriéra nebo pro chrty. MÅ¯Å¾e se také v rÅ¯zné míÅ™e vyskytovat i u jiných plemen, kde je uvádÄ›n
vÄ›t&scaron;inou jako pÅ™ípustná odchylka od standardu. KleÄ•katé bÄ›hy [myslivecky] Hleznové klouby jsou vyboÄ•eny na
strany. Tím jsou zadní konÄ•etiny obloukovitÄ› vyduty. Å˜íkáme téÅ¾, Å¾e pes má konÄ•etiny do "O". Kle&scaron;Å¥ový
skusÅ˜ezáky horní Ä•elisti tÄ›snÄ› pÅ™iléhají k Å™ezákÅ¯m spodní Ä•elisti.U vÄ›t&scaron;iny plemen se jedná o skus pÅ™ípus
klí&scaron;Å¥ky1.Å™ezáky KlusNejpÅ™irozenÄ›j&scaron;í typ pohybu psa, je rychlej&scaron;í neÅ¾ chÅ¯ze. KMZkratka pleme
KníraÄ• malý (Zwergschnauzer) KMPZkratka plemene Karelský medvÄ›dí pes (Karjalankarhukoira) Kniha krytí Jde o chovatelský
dokument, který obdrÅ¾í kaÅ¾dý majitel krycího psa. Zapisují se sem ve&scaron;keré údaje o kaÅ¾dé fenÄ›, kterou daný pes n
a následnÄ› také informace o narozených &scaron;tÄ›Åˆatech. Kniha odchovÅ¯ Jde o chovatelský dokument, který obdrÅ¾í
chovatel pro kaÅ¾dou svou chovnou fenu zvlá&scaron;Å¥ a zapisuje do ní jednotlivé vrhy dané feny v poÅ™adí, jak se
&scaron;tÄ›Åˆata rodila a dal&scaron;í ve&scaron;keré informace o nich, vÄ•etnÄ› informací o krycím psovi. Knollovo vodítko
Vodítko urÄ•ené k rychlému vypou&scaron;tÄ›ní psa bez nutnosti shýbat se k nÄ›mu. PÅ™ipevÅˆuje se k normálnímu vodítku pÅ
rameno, nebo k vhodnému poutku. Vypou&scaron;tÄ›ní se provede lehkým stisknutím raménka pérka v úrovni ruky.
KOZkratka plemene NÄ›mecký ohaÅ™ krátkosrstý (Deutscher Kurzhaariger Vorstehhund) Koeficient pÅ™íbuznostiJde o stupeÅ
pÅ™íbuznosti vyjádÅ™ený v procentech. Kohoutek Je to pÅ™echod který spojuje krk a hÅ™bet. Základem kohoutku je vrchní o
lopatek spojených mohutnou svalovinou, která uvádí do pohybu krk a hrudní konÄ•etiny. V tomto místÄ› se mÄ›Å™í vý&scaron;k
psa, tzv. kohoutková vý&scaron;ka. Kohoutková vý&scaron;kaKolmá vzdálenost mÄ›Å™ená od kohoutku k zemi. MÄ›Å™í se
nejlépe na rovné podloÅ¾ce. Kolostrum Jinak téÅ¾ mlezivo. Je produkováno fenou tÄ›snÄ› po porodu (zhruba 24-48 hodin) a
má jiné sloÅ¾ení neÅ¾ mléko, které se tvoÅ™í pozdÄ›ji. Kolostrum má vysoký obsah bílkovin a tukÅ¯ a je pro &scaron;tÄ›nÄ›
mimoÅ™ádnÄ› významným a také jediným zdrojem energie v prvních dnech Å¾ivota. RovnÄ›Å¾ obsahuje i velmi dÅ¯leÅ¾ité pr
KOMZkratka plemene Komondor (Komondor) KondiceSouÄ•asný tÄ›lesný stav jedince závislý na celkové péÄ•i, zejména na
výÅ¾ivÄ›, zdravotním stavu a tréninku. Konstituce Je celková tÄ›lesná zdatnost jedince,která je dána souborem dÄ›diÄ•nÄ›
zaloÅ¾ených anatomicko-fyziologických vlastností.Je víceménÄ› nemÄ›nná a kaÅ¾dému jedinci jiÅ¾ daná. Výraz pochází z
latinského slova "constituo", coÅ¾ znamená skládat celek z jednotlivých Ä•ástí. KOOZkratka plemene Kooikerhondje
(Kooikerhondje) KoprofágieKoprofágie je poÅ¾írání svých nebo cizích výkalÅ¯. Kotec Místo vyhrazené k ubytování psa.
Skládá se ze zastÅ™e&scaron;ené Ä•ásti a z Ä•ásti kryté jen pletivem nebo mÅ™íÅ¾emi. V zastÅ™e&scaron;ené Ä•ásti se
nachází bouda. Kotec by mÄ›l být umístÄ›n v závÄ›trné stranÄ› domu, ale tak, aby mÄ›l pes pÅ™ehled o dÄ›ní kolem sebe.
KRZkratka plemene Kromforländer (Kromforländer) krajáky3. Å™ezáky Kravský zadek [myslivecky] Hleznové klouby se
vboÄ•ují, jdou k sobÄ› a tlapy jsou vysunuty z polohy smÄ›rem dopÅ™edu a na strny. V tom pÅ™ípadÄ› Å™íkame, Å¾e jsou bÄ
mluvíme a kravském postoji. KROZkratka plemene Kra&scaron;ský ovÄ•ák (Kraski ovÄ•ar) Krycí list Je to jeden ze
základních chovatelských dokumentÅ¯, na kterém pÅ™íslu&scaron;ný klub prostÅ™ednictvím poradce chovu potvrzuje souhlas
se spojením chovných jedincÅ¯ na nÄ›m uvedených. Pro jednu fenu poradce chovu navrhuje a na KL vypisuje 3 vhodné psy.
Chovatel se mÅ¯Å¾e dle svého uváÅ¾ení rozhodnout pro kteréhokoliv z nich. UskuteÄ•nÄ›né spojení je nutné na KL stvrdit
podpisem obou majitelÅ¯. KryptorchidSamec trpící kryptorchismem. Kryptorchismus Je to vada, kdy psovi chybí nebo má
nesestouplé ( skryté v tÅ™íselném kanálku)jedno nebo obÄ› varlata.HovoÅ™í se o jednostranném nebo oboustranném
kryptorchismu. Jednostranní kryptorchidi mohou být plodní. Pokud zcela chybí jedno varle, jedná se o monorchida. Varlata
by mÄ›la sestoupit nejpozdÄ›ji do 12tého týdne vÄ›ku psa.Kryptorchismus je dÄ›diÄ•ný a jedinci s tímto postiÅ¾ením se vyÅ™a
chovu (i jednostranní). KrytíPohlavní spojení psa a feny (páÅ™ení) KSZkratka plemene KníraÄ• stÅ™ední (Schnauzer) KSZkrat
plemene KníraÄ• stÅ™ední Ä•erný (Schnauzer Schwarz) KSZkratka plemene KníraÄ• stÅ™ední pepÅ™ a sÅ¯l (Schnauzer Pfeff
KTOZkratka plemene Katalánský ovÄ•ák (Gos d'Atura Catala) KupírováníJde krácení u&scaron;í nebo ocasu. Kupírování
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u&scaron;í je v ÄŒR podle zákona zakázáno. U ocasu se podobný zákrok zatím pÅ™ipou&scaron;tí. KUVZkratka plemene
Kuvasz (Kuvasz) KVZkratka plemene KníraÄ• velký (Riesenschnauzer) Kvítek Hra pro závod Agility - tato hra vznikla v
Lounech na tradiÄ•ních závodech &bdquo;O lounský kvítek&ldquo;. Parkur se skládá ze Ä•tyÅ™ symetrických okruhÅ¯
pÅ™ekáÅ¾ek, kaÅ¾dý okruh obsahuje 4 pÅ™ekáÅ¾ky. Mezi okruhy je vprostÅ™ed stÅ¯l, z nÄ›hoÅ¾ se startuje (libovolná pol
stole). Nejprve se bÄ›Å¾í okruh oznaÄ•ený Ä•íslem 1, po nÄ›m okruh Ä•íslo 2, 3 a 4. Mezi jednotlivými okruhy vÅ¾dy následuje
na nÄ›m nejprve poloha &bdquo;sedni&ldquo;, po 2. okruhu poloha &bdquo;stÅ¯j&ldquo; a po 3. okruhu poloha
&bdquo;lehni&ldquo; (vÅ¾dy na 5 sekund). Cíl je rovnÄ›Å¾ na stole. V závÄ›reÄ•ném hodnocení rozhoduje poÄ•et získaných bo
potom teprve dosaÅ¾ený Ä•as. Bodování je podobné jako v Trivial Pursuit &ndash; za první pÅ™ekáÅ¾ku v okruhu 1 bod, za
druhou 2 atd., celkem tedy za jeden okruh maximálnÄ› 10 bodÅ¯. K tomu se v pÅ™ípadÄ›, Å¾e pes bezchybnÄ› provede
v&scaron;echny 3 polohy na stole (tedy aniÅ¾ by se napÅ™. zvednul z polohy &bdquo;lehni&ldquo; pÅ™edÄ•asnÄ›), pÅ™ipoÄ
Joker (Å¾olík) 15 bodÅ¯. Pokud pes udÄ›lá na okruhu chybu, pÅ™íslu&scaron;ný poÄ•et bodÅ¯ za pÅ™ekáÅ¾ku se nezapoÄ•ít
totéÅ¾ platí pÅ™i odmítnutí (není tÅ™eba opravovat). KynologieJe nauka zabývající se studiem psÅ¯. Název pochází z Å™eck
kyon - pes a logos - vÄ›dÄ›ní.LZkratka plemene Leonberger (Leonberger) LAZkratka plemene Lhasa Apso (Lhasa Apso) LA
1-3Zkou&scaron;ka agility 1 aÅ¾ 3 stupeÅˆ pro velikostní kategorii LARGE &ndash; L (velký od 43 cm) LAIZkratka plemene
Lapinporokoira (Lapinporokoira (Lapponian Herder)) LAKZkratka plemene Lapinkoira (Suomenlapinkoira) LaktaceTvorba
mléka na základÄ› hormonálního impulsu v organismu (poporodní stav) LAPZkratka plemene Laponský pes
(Ruotsinlapinkoira (Lapphund)) LapphundLaponský pes Lapponian HerderLapinporokoira LaufhundhoniÄ• LCZkratka
plemene Louisianský leopardí pes (Louisiana Catahoula) LEZkratka plemene Levesque (Levesque) Leader[lídr] vÅ¯dÄ•í pes
spÅ™eÅ¾ení LEOZkratka plemene LvíÄ•ek (Petit Chien Lion) LGRZkratka plemene Lagotto romagnolo (Lagotto romagnolo) Lift
PÅ™evzetí ovcí a jejich uvedení do pohybu. Disciplína na zkou&scaron;kách práce ovÄ•áckého psa. Pes se v dobrém
odstupu dostane pÅ™ímo za ovce, má se tam, vestoje nebo vleÅ¾e, zdrÅ¾ovat tak, aby v klidu vzaly na vÄ›domí jeho pÅ™ítom
Na povel psovoda se pes sebejistÄ› pÅ™iblíÅ¾í k ovcím tak, aby je pÅ™imÄ›l ke klidnému pohybu, pokud moÅ¾no v pÅ™ímé
parkur k ovÄ•ákovi. Line out[lajn aut] povel mushera leadrovi (vÅ¯dÄ•ímu psu spÅ™eÅ¾ení) k napnutí vodící &scaron;ÅˆÅ¯ry Lin
plemenitba Vzdálená pÅ™íbuzenská plemenitba zaloÅ¾ená na linii jednoho nebo více kvalitních jedincÅ¯, kteÅ™í se vyznaÄ•ují
dÄ›diÄ•nou ustáleností v poÅ¾adovaných znacích a vlastnostech. Pokud si i potomstvo zachová tyto charakteristické znaky,
hovoÅ™í se o této skupinÄ› jako o základu chovné linie. Louisiana CatahoulaLouisianský leopardí pes LRZkratka plemene
Labradorský retriever (Labrador Retriever) LSZkratka plemene Landseer (Landseer) LTZkratka plemene Lakeland terier
(Lakeland Terrier) Luxace pately Znamená vykloubení Ä•é&scaron;ky. Jedná se o nedostateÄ•né vyvinutí kloubní hlavice,
jamky nebo jsou pÅ™íli&scaron; volné kolenní vazy, coÅ¾ vzniká jednak degenerací vlivem dÄ›diÄ•nosti a nebo po rÅ¯zných
úrazech. Nejvíce se toto onemocnÄ›ní vyskytuje u malých plemen. Jedinci s pozitivním nálezem by nemÄ›li být dále
vyuÅ¾íváni v chovu. LZLesní zkou&scaron;ky LZHZkratka plemene &Scaron;výcarský honiÄ• - Lucernský honiÄ• (Schweizer
Laufh.-Luzerner Laufhund) MstoliÄ•ky (molares) M3 Písmenem M se oznaÄ•ují stoliÄ•ky (moláry), dal&scaron;í jsou M1 a M2.
M3 jsou nejmen&scaron;í stoliÄ•ky nacházející se úplnÄ› vzadu. V úplném chrupu jsou tedy celkem Ä•tyÅ™i. MAZkratka
plemene Maltézský psík (Maltese) MA 1-3Zkou&scaron;ka agility 1 aÅ¾ 3 stupeÅˆ pro velikostní kategorii MEDIUM &ndash; M
(stÅ™ední od 35 cm do 42,99 cm) Magyar AgarMaÄ•arský chrt MAPZkratka plemene Maremmansko-abruzský pastevecký pes
(Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese) MBTZkratka plemene Miniaturní bullterier (English Bull Terrier - Miniature
size) MCZkratka plemene MaÄ•arský chrt (Magyar Agar) MDTZkratka plemene Moskevský toy terier (Moskovskij
Dlino&scaron;erstoj Toy Terrier) MEZkratka plemene &Scaron;panÄ›lský mastin (Mastín EspaÅˆol) Mechanika pohybu
Sleduje se pÅ™edev&scaron;ím na výstavách, svodech a bonitacích. RozhodÄ•í si rádi nechávají psy pÅ™edvést v pohybu.
Vyniknou tak nejlépe pÅ™ednosti, ale i vady konÄ•etin. Rozhodující pro Å¾ádoucí prostorný pohyb je i celkové osvalení a
trénink. Melancholik Slabý povahový typ psa. Je neklidný, plachý aÅ¾ bázlivý, málo výkonný. Nesná&scaron;í silné podnÄ›ty
(vyvolávají u nÄ›ho útlum) a má nedostateÄ•ný útlum v bÄ›Å¾ných situacích. PÅ™evládá u nÄ›j pasivní obranná reakce.
MENZkratka plemene Mexický naháÄ• (Xoloitzcuintle) MEOE (Magyar EbtenyésztÅ‘k Országos Egyesülete)MaÄ•arský státní
svaz chovatelÅ¯ psÅ¯ MetestrusObdobí konce Å™íje feny. MÄ›kká tlama Jde o psa, který si jiÅ¾ v mládí správnÄ› vypÄ›stoval
návyk, jak silnÄ› mÅ¯Å¾e pouÅ¾ívat svou tlamu (zuby) v rÅ¯zných situacích, napÅ™.v kontaktu s lidskou rukou. Takový pes je c
nikdy nechÅˆapne napÅ™.po pamlsku, má mÄ›kkou tlamu. MHGZkratka plemene Malý hrubosrstý modrý gaskoÅˆský honiÄ• (G
Bleu de Gascogne) MHPZkratka plemene TrpasliÄ•í pinÄ• (Zwergpinscher) Mimochod Jinak také tzv."pasování" je pohyb,
pÅ™i kterém se konÄ•etiny na jedné stranÄ› tÄ›la pohybují souÄ•asnÄ›. NapÅ™. na výstavách je tento druh pohybu neÅ¾ádouc
Mlezivo Jinak téÅ¾ kolostrum. Je produkováno fenou tÄ›snÄ› po porodu (zhruba 24-48 hodin) a má jiné sloÅ¾ení neÅ¾ mléko,
které se tvoÅ™í pozdÄ›ji. Mlezivo má vysoký obsah bílkovin a tukÅ¯ a je pro &scaron;tÄ›nÄ› mimoÅ™ádnÄ› významným a také j
zdrojem energie v prvních dnech Å¾ivota. RovnÄ›Å¾ obsahuje dÅ¯leÅ¾ité protilátky. Mlezivo / kolostrum / produkt poÄ•áteÄ•ní
sekrece mléÄ•né Å¾lázy po porodu. Jeho sloÅ¾ení se významnÄ› li&scaron;í od normálního, zralého, mléka. Rozdíly ve sloÅ¾e
se zmen&scaron;ují bÄ›hem 4 - 6 dnÅ¯ po porodu. Je zvlá&scaron;tÄ› bohaté na imunoglobuliny, které pÅ™edávají pasivní
imunitu z matky na mládÄ› MléÄ•ný krok &Scaron;tÄ›Åˆata strkají tlapkou do struku a zvy&scaron;ují tak produkci mléka.
PozdÄ›ji zvednutá tlapka znamená uklidÅˆující gesto. Chová se tak podÅ™ízený pes vÅ¯Ä•i nadÅ™ízenému nebo vÅ¯Ä•i Ä•lovÄ
toto gesto pouÅ¾ívá Ä•asto v situaci, kdyÅ¾ neví, co po nÄ›m Ä•lovÄ›k chce. V této situaci pouÅ¾ívá Ä•asto také natáÄ•ení hla
strany na stranu. MMGZkratka plemene Malý modrý gaskoÅˆský honiÄ• (Petit Bleu de Gascogne) MMOZkratka plemene Malý
münsterlandský ohaÅ™ (Kleiner Münsterländer Vorstehhund) MODZkratka plemene MaÄ•arský ohaÅ™ drátosrstý (Drotzörü Ma
Vizsla) MOKZkratka plemene MaÄ•arský ohaÅ™ krátkosrstý (Rövidszörü Magyar Viszla) Mondioring Sportovní kynologický výcv
podle mezinárodního zku&scaron;ebního Å™ádu Mondio-Ring. Je svým charakterem velmi podobný klasickému sportovnímu
výcviku, ale neobvyklou Ä•ástí jsou obrany. Bývají divácky velmi atraktivní, neboÅ¥ pes musí Ä•elit neobvykle se bránícímu
figurantovi a je&scaron;tÄ› pÅ™ed jeho zadrÅ¾ením pÅ™ekonat neobvyklou pÅ™ekáÅ¾ku. MonogenníKontrolováno jen jední
genem. MonohybridJe kÅ™íÅ¾enec vzniklý spojením rodiÄ•Å¯ odli&scaron;ných v jednom znaku. MonorchismusVývojová
anomálie, kdy se u psa jedno varle vÅ¯bec nevytvoÅ™í. MOPZkratka plemene Mops (Pug) MordaTlama MPOZkratka
plemene Modrý pikardský ohaÅ™ dlouhosrstý (Epagneul Bleu de Picardie) MSKSMoravskoslezký kynologický svaz MSPZkratka
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plemene Moskevský stráÅ¾ní pes (Moskovskaja StoroÅ¾evaja Sobaka) MTZkratka plemene Manchester terier (Manchester
Terrier) MUDZkratka plemene Mudi (Mudi) Musher[ma&scaron;er] z francouského slova marcher - jít, jezdec se psím
spÅ™eÅ¾ením. Mushing[ma&scaron;ing] Jízda se psím spÅ™eÅ¾ením. MutaceJe náhlá dÄ›diÄ•ná zmÄ›na vlastností organism
vlivem radioaktivního záÅ™ení apod. muzzlemorda, tlama MVD Dystrofie mitrální chlopnÄ›. Jedná se o velmi závaÅ¾né
degenerativní onemocnÄ›ní srdeÄ•ní chlopnÄ› - nedomykavost. U nÄ›kterých plemen je prokázána dÄ›diÄ•ná predispozice k
tomuto onemocnÄ›ní, které vede velmi Ä•asto k pÅ™edÄ•asnému úhynu. PÅ™íznaky se objevují aÅ¾ ve vy&scaron;&scaron;ím
a je to zejména pÅ™ítomnost srdeÄ•ních &scaron;elestÅ¯ rÅ¯zného stupnÄ›, které nelze vyléÄ•it. NahánÄ›níNahánÄ›ním se
zpravidla rozumí sledování teplé stopy zvÄ›Å™e. NBZkratka plemene Norský buhund (Norsk Buhund) NBSZkratka plemene
Norbotenský &scaron;pic (Norrbottenspets) NDZkratka plemene NÄ›mecká doga (Deutsche Dogge) NDOZkratka plemene
NÄ›mecký ohaÅ™ drátosrstý (Deutscher Drahthaariger Vorstehhund) NepodmínÄ›ný reflexReakce, která je psovi vrozená.
Dále se dÄ›lí na jednoduché a sloÅ¾ité. Neuhasers Gambler Hra pro závod Agility - skládá se z normálního gambleru
bez Jokera, a krátké tratÄ› Jumpingu. Po startu pes pÅ™ekonává pÅ™ekáÅ¾ky podle pravidel Gambleru aÅ¾ do hvizdu
Ä•asomÄ›Å™iÄ•e (vÄ›t&scaron;inou po 25 sekundách od startu), pak bÄ›Å¾í nejkrat&scaron;í cestou ke startu Jumpingu, který
pÅ™ekonat. Start i cíl jsou vÄ›t&scaron;inou na stole. Pro urÄ•ení poÅ™adí se body za Gambler a Jumping pÅ™evedou na sek
(1 bod = 1 sekunda). Od celkového Ä•asu dosaÅ¾eného na trati se odeÄ•tou sekundy za body v Gambleru a pÅ™iÄ•tou trestné
sekundy za Jumping. O vítÄ›zi rozhoduje lep&scaron;í Ä•as. NFZkratka plemene Novofundlandský pes (Newfoundland)
NFTZkratka plemene Norfolk terier (Norfolk Terrier) NHHZkratka plemene Nivernaisský hrubosrstý honiÄ• (Griffon Nivernais)
NHOZkratka plemene NÄ›mecký honiÄ• (Deutsche Bracke) Nihon SupittsuJaponský &scaron;pic Nihon TeriaJaponský terier
NippoNihon Ken Hozonkai "Organizace pro zachování japonských psÅ¯" NKZkratka plemene NÄ›mecký kÅ™epelák
(Deutscher Wachtelhund) NLZkratka plemene Norský lundehund (Norsk Lundehund) NLCZkratka plemene Norský losí pes
Ä•erný (Norsk Elghund Sort) NLSZkratka plemene Norský losí pes &scaron;edý (Elghund Grä) NMZkratka plemene Neapolský
mastin (Mastino Napoletano) NOOZkratka plemene NÄ›mecký ohaÅ™ ostnosrstý (Deutscher Stichelhaariger Vorstehhund)
NorníkLovecký pes urÄ•ený pro norování a téÅ¾ jako honiÄ•. NorrbottenspetsNorbotenský &scaron;pic Norsk Elghund SortNors
losí pes Ä•erný NOTZkratka plemene Norwich terier (Norwich Terrier) NPZkratka plemene NÄ›mecký pinÄ• (Pinscher)
NPOZkratka plemene Normandský Poitevin (Normand Poitevin) NSZkratka plemene NÄ›mecký &scaron;pic (Deutscher
Spitz) NSRZkratka plemene Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Nova Scotia Duck Tolling Retriever) NÅ¯Å¾kový
skusÅ˜ezáky dolní Ä•elisti leÅ¾í za Å™ezáky horní Ä•elisti a tÄ›snÄ› pÅ™iléhají. Jde o standardní, Å¾ádoucí skus u vÄ›t&scaro
plemen. NZÅ˜Národní zku&scaron;ební Å™ád ObedienceForma tance se psem. Pravidla jsou v&scaron;ak pÅ™ísnÄ›j&scaron;í
spí&scaron;e neÅ¾ o tanec se jedná o pochod do rytmu hudby s danými prvky. Obranná reakce Je to vrozená reakce
psÅ¯ na nepÅ™íznivé podmínky vnÄ›j&scaron;ího prostÅ™edí, zejména takové, které psa bezprostÅ™ednÄ› ohroÅ¾ují. Vyskyt
dvou základních formách - aktivní a pasivní. Ocas Ocas slouÅ¾í jako dÅ¯leÅ¾itý komunikaÄ•ní prostÅ™edek. PÅ™átelský pes
ocasem v horizontální poloze, dominantní vrtí pomalu vztyÄ•eným ocasem, pÅ™i aktivním podÅ™ízení vrtí svÄ›&scaron;eným
ocasem, mírné vrtÄ›ní svÄ›&scaron;eným ocasem mÅ¯Å¾e vyjadÅ™ovat nejistotu. Psi s kupírovaným ocasem jsou v nevýhodÄ
psi mohou jejich signály &scaron;patnÄ› vyhodnotit a mohou je napadnout. Ocas je dÅ¯leÅ¾itý i pro udrÅ¾ení rovnováhy psa,
zejména pÅ™i prudkém bÄ›hu a otoÄ•kách. Offene KlasseTÅ™ída otevÅ™ená od 15 mÄ›sícÅ¯ OhaÅ™Lovecký pes urÄ•ený p
vyhledávání a vystavování zvÄ›Å™e. Je v&scaron;estrannÄ› nadán pro mysliveckou práci. Old English SheepdogBobtail
OligodoncieChudozubost OPZkratka plemene OpiÄ•í pinÄ• (Affenpinscher) OPCHOblastní poradce chovu Open ClassTÅ™ída
otevÅ™ená od 15 mÄ›sícÅ¯ OPT 1-3Zkou&scaron;ka psa obranáÅ™e prvního aÅ¾ pÅ™etího stupnÄ› del TARTu Osteofibróza
OnemocnÄ›ní vznikající u &scaron;tÄ›Åˆat, která pÅ™ijímají minerály v nesprávném pomÄ›ru. Jedná se zejména o nadbyteÄ•ný
pÅ™ísun fosforu souÄ•asnÄ› s nedostatkem vápníku. Jde o velmi bolestivý stav s náchylností ke snadným zlomeninám kostí.
OTTZkratka plemene Otterhound (VydraÅ™) (Otterhound) Outrun VybÄ›hnutí obloukem k ovcím. Disciplína na
zkou&scaron;kách práce ovÄ•áckého psa. Jakmile dá rozhodÄ•í povel ke startu, po&scaron;le psovod svého psa velkým
obloukem aÅ¾ za ovce. Pes se mÅ¯Å¾e k ovcím pÅ™iblíÅ¾it zprava i zleva. Za ovcemi se pes zastavuje a zdrÅ¾uje se od nich
dobrém odstupu, klidnÄ›, aniÅ¾ by zneklidÅˆoval zvíÅ™ata, Ä•eká na dal&scaron;í povel. Vypracování úkolu OUTRUN by mÄ›lo
být pokud moÅ¾no prostorné. Pes se má dostat za ovce tak, aby je nepopla&scaron;il, ale aby je zároveÅˆ pÅ™ipravil o
moÅ¾nost bÄ›Å¾et zpátky do ko&scaron;áru. OvulacePraskání folikulÅ¯ a uvolÅˆování vajíÄ•ek Oxytocinhormon, podporující
dÄ›loÅ¾ní stahy a spou&scaron;tÄ›jící tvorbu mléka oznamovaÄ• pes stopu vypracovává na Å™emeni (stopobaÄ•ce) asi 300
krokÅ¯ po první loÅ¾e (ná&scaron;lapu). Odtud vÅ¯dce psa vypustí volnÄ›, aby zbytek stopní dráhy vypracoval sám. Pes
má dojít ke kusu (konec stopy) a ovÄ›Å™it ho. Pes po odchudu od kusu se má do 5 minut vrátit k vÅ¯dci a nauÄ•eným
zpÅ¯sobem oznámit, Å¾e kus na&scaron;el a pak nejkrat&scaron;í cestou ke kusu pÅ™ivést vÅ¯dce. PZkratka plemene Pudl
(Caniche) Pzuby tÅ™enové (premolares) P.d.C.de BestiarMalorský ovÄ•ák P.de Past.MallorquínMalorský ovÄ•ák P1
Písmenem P se oznaÄ•ují tÅ™eÅˆové zuby (premoláry), dal&scaron;í jsou P2,P3 a P4. P1 jsou velmi malé zuby, které se
nacházejí za v&scaron;emi &scaron;piÄ•áky. V úplném chrupu jsou tedy celkem Ä•tyÅ™i. PAZkratka plemene Malý
kontinentální &scaron;panÄ›l (Epagneul Nain Continental) PAPZkratka plemene Papillon (Papillon - Epagneul Nain
Continental) Par force[par fors] |franc.| ostantý obojek uÅ¾ívaný pÅ™i výcviku psa. Paralelní parkur Hra pro závod Agility paralelní vyluÄ•ovací závod (Knock-Out). Postaví se dva stejné parkury. SoupeÅ™í vÅ¾dy dva týmy najednou. VítÄ›z postupuje
dal&scaron;ího kola, poraÅ¾ený je z dal&scaron;ích bojÅ¯ vyÅ™azen. Posuzuje se podle Å˜ádu agility ÄŒR, nejdÅ™íve rozhod
trestné body za chyby a odmítnutí, potom lep&scaron;í Ä•as. (pro hodnocení je také moÅ¾né pouÅ¾ít pravidlo, Å¾e za kaÅ¾do
chybu nebo odmítnutí se pÅ™iÄ•te 5 sekund, vítÄ›zí ten, kdo má lep&scaron;í Ä•as). SoupeÅ™e, kteÅ™í se utkají v prvním kole
Dále se vytváÅ™í "pavouk". Finále musí být pro dva úÄ•astníky. ParazitCizopasník. Dále se dÄ›lí na vnitÅ™ní(endoparazité) a
vnÄ›j&scaron;í(ektoparazité) podle toho, kde cizopasí. Parforsní výcvikVýcvik psa za pouÅ¾ití donucovacích nebo násilných
prostÅ™edkÅ¯. Parvovirozavirové onemocnÄ›ní nebezpeÄ•né pÅ™edev&scaron;ím pro &scaron;tÄ›Åˆata Pasování Jinak také
tzv."mimochod". Jedná se o pohyb, kdy se konÄ•etiny na jedné stranÄ› tÄ›la pohybují souÄ•asnÄ›. Tento druh pohybu je napÅ™
na výstavách neÅ¾ádoucí. Paspárek Jde o tzv. pátý prst na zadních tlapách psa (nÄ›co jako lidský palec), který je ale u
vÄ›t&scaron;iny plemen zakrnÄ›lý a hned po narození se odstraÅˆuje, aby pozdÄ›ji nechodázelo ke zranÄ›ním. Jsou v&scaron;a
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plemena jako napÅ™. briard nebo beauceron, kde jsou paspárky standardem pÅ™edepsané a nejedná se pouze o
plemenný znak, ale tito psi své "palce" skuteÄ•nÄ› pouÅ¾ívají. PATZkratka plemene Patterdale terier (Patterdale Terrier)
PBBZkratka plemene Plavý bretaÅˆský basset (Basset Fauve de Bretagne) PBGZkratka plemene Malý hrubosrstý vendéeský
basset (Petit Basset Griffon Vendéen) PBHZkratka plemene Plavý bretaÅˆský honiÄ• (Griffon Fauve de Bretagne) PCZkratka
plemene Kanárský podenco (Podenco Canario) PCHZkratka plemene Polský chrt (Chart Polski) PDOZkratka plemene
Pikardský ohaÅ™ dlouhosrstý (Epagneul Picard) PedigreeprÅ¯kaz pÅ¯vodu Pemmikan koncentrovaná psí strava ze
su&scaron;eného masa, tuku a su&scaron;eného ovoce s dlouhou Å¾ivotností pÅ¯vodnÄ› uÅ¾ívanou severoamerickými
indiány. PENZkratka plemene Peruánský naháÄ• (Perro Sin Pelo del Perú) PepÅ™ a sÅ¯l Je to Ä•ernostÅ™íbÅ™ité zbarvení
skuteÄ•nÄ› pÅ™ipomínající smÄ›s pepÅ™e a soli s tmav&scaron;í maskou. Vyskytuje se u v&scaron;ech tÅ™í velikostních rázÅ
plemene kníraÄ•. Perro de Aqua&Scaron;panÄ›lský vodní pes Perro Sin Pelo del PerúPeruánský naháÄ• Petit Bleu de
GascogneMalý modrý gaskoÅˆský honiÄ• PHZkratka plemene Phaléne (Phaléne - Epagneul Nain Continental) PHOZkratka
plemene Posávský honiÄ• (Posavski GoniÄ•) PHPZkratka plemene Pyrenejský horský pes (Chien de Montagne des
Pyrénées) Piccolo Levriero ItalianoItalský chrtík Pigment Je to barvivo nacházející se ve tkáni tÄ›la psa (srst, kÅ¯Å¾e).
Sleduje se pÅ™edev&scaron;ím pigmentace nosní houby, pyskÅ¯, oÄ•ních víÄ•ek a pol&scaron;táÅ™kÅ¯. Å½ádoucí je
vÄ›t&scaron;inou barva tmavá. PinscherNÄ›mecký pinÄ• PJRZkratka plemene Parson Russell Teriér (Parson Russell
Terrier) PKZkratka plemene PraÅ¾ský krysaÅ™ík (PraÅ¾ský krysaÅ™ík) Plemenitba Cílená chovatelská Ä•innost, kdy se na zá
znalostí genetiky a výsledkÅ¯ selekce navrhují taková partnerská spojení, která mají nejlep&scaron;í pÅ™edpoklady k
realizaci chovatelského cíle, tj. upevÅˆování standardních znakÅ¯ pÅ™íslu&scaron;ného plemene. Plemeno Jinak také
"rasa". Jedná se o podskupinu urÄ•itého druhu (v na&scaron;em pÅ™ípadÄ› psÅ¯), která vykazuje shodné plemenné znaky své exteriérové a povahové vlastnosti a tyto dále geneticky pÅ™edává svým potomkÅ¯m. PMZkratka plemene
Pyrenejský mastin (Mastin de los Pirineos) POZkratka plemene Polský ogar (Polski ogar) PODZkratka plemene Pyrenejský
ovÄ•ák s dl. srstí v obliÄ•eji (Berger des Pyrénées á poil long) Podkus Å˜ezáky horní Ä•elisti v dÅ¯sledku zkrácení spodní
Ä•elisti výraznÄ› pÅ™esahují pÅ™es Å™ezáky spodní Ä•elisti. Mezi Ä•elistmi vzniká velká mezera. PodloÅ¾ené bÄ›hy [myslive
má být dlouhý, silný a postevený takÅ™ka svisle. Je-li nárt pÅ™íli&scaron; podsunut, Å™íkáme, Å¾e pes má postoj zadních kon
podsunutý, podloÅ¾ený. PodmínÄ›ný reflex Je to taková reakce psa, která vyplývá z jeho Å¾ivotních zku&scaron;eností nebo z
toho, co jej nauÄ•il Ä•lovÄ›k. Velmi známé v této oblasti chování jsou výzkumy ruského vÄ›dce I.P.Pavlova. PodsadaJe to
jemná a hustá spodní srst, která slouÅ¾í pÅ™edev&scaron;ím jako tepelná a vodÄ› nepropustná izolace. POHZkratka
plemene Portugalský ohaÅ™ (Perdiguero Portugués) POIZkratka plemene Pointer (English Pointer) POKZkratka plemene
Pyrenejský ovÄ•ák s kr.srstí v obliÄ•eji (Chien de Berger des Pyrénées á face rase) PolygenníKontrolováno více neÅ¾ jedním
genem. PolymorfníJe gen, který má více neÅ¾ jednu alelu. PONZkratka plemene Polský ovÄ•ák níÅ¾inný (Polski Owczarek
Nizinny) POOZkratka plemene PodhalaÅˆský ovÄ•ák (Polski Owczarek Podhalanski) POPZkratka plemene Portugalský
podengo (Podengo Portugues) Poporodní eklampsie NebezpeÄ•né onemocnÄ›ní, které se objevuje krátce poporodu,
pÅ™edev&scaron;ím u fen malých plemen. Souvisí s nedostatkem minerálÅ¯ (vápník, fosfor,hoÅ™Ä•ík) pÅ™ed krytím, v dobÄ›
bÅ™ezosti a i po porodu. První pÅ™íznaky (napÅ™. lehké cvakání zubÅ¯, nervové zá&scaron;kuby Ä•i labilnost zádi) lze pomÄ›
snadno pÅ™ehlédnout, neboÅ¥ vÄ›t&scaron;ina fen se o &scaron;tÄ›Åˆata dále stará. PozdÄ›ji dochází ke zrychlení pulsu,
sípavému dechu a zvý&scaron;ené teplotÄ›. Fena se chvÄ›je a mÅ¯Å¾e i slinit. Je nutné ihned vyhledat veterináÅ™e, jinak
dochází k ochrnutí dýchacích svalÅ¯ a poté i srdeÄ•ního a fena uhyne. Délka onemocnÄ›ní je zcela individuální ( od nÄ›kolika
hodin po nÄ›kolik dnÅ¯). Poporodní fáze Je to první vývojová fáze &scaron;tÄ›nÄ›te a nastává bezprostÅ™ednÄ› po porodu
(cca 2-6 hodin). &Scaron;tÄ›nÄ› se uÄ•í sát mléko, jinak pouze spí a s pomocí matky se vyprazdÅˆuje. PORZkratka plemene
Porcelaine (Porcelaine) Poradce chovu Je to jeden z nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;ích funkcionáÅ™Å¯ klubu, který zodpovídá za
úroveÅˆ a Å™ízení chovu v místÄ› svého pÅ¯sobení (oblast, okres, kraj apod.). Musí mít &scaron;iroké teoretické i praktické
znalosti o daném plemeni a také morální pÅ™edpoklady pro výkon své funkce. Komunikuje s chovateli a s majiteli psÅ¯, je
jejich rádcem, navrhuje krycí psy a vystavuje krycí listy, jezdí na kontroly vrhu apod. Je potÅ™eba si uvÄ›domit, Å¾e tuto Ä•inno
vykonává dobrovolnÄ› ve svém volném Ä•ase a není za ni nikým placen. posturepostoj Posunkový povel Je takový povel
pro psa, kdy se pÅ™i jeho udÄ›lení nevyuÅ¾ívá hlasu nýbrÅ¾ pouze posunku (napÅ™. tlesknutí levou rukou o levé stehno zna
pro psa "k noze!"). SamozÅ™ejmÄ› lze posunkový povel kombinovat s tím zvukovým. Povel Je to pÅ™íkaz pro psa ke splnÄ›ní
poÅ¾adovaného cviku. MÄ›l by být krátký, struÄ•ný a vÅ¾dy stejný pro jeden urÄ•itý úkon vyslovený rozhodnou pÅ™íkazovou i
hlasu. KromÄ› zvukového povelu existuje je&scaron;tÄ› povel posunkový. PPprÅ¯kaz pÅ¯vodu PPZkratka plemene
Pudlpointr (Pudelpointer) PPCZkratka plemene Kanárská doga (Dogo Canario) PPMZkratka plemene Perro de Presa
Mallorquin (Perro de Presa Mallorquin) PPPZkratka plemene Pekingský palácový psík (Pekingese) PRA Progresivní
retinální atrofie. Jedná se o postupnou degeneraci sítnice oka buÄ• s dÄ›diÄ•ným zaloÅ¾ením nebo vzniká následkem jiných
napÅ™. infekÄ•ních nemocí, cukrovky apod. Jedinci s pozitivním nálezem by nemÄ›li být dále vyuÅ¾íváni v chovu.
PragobestZatím jediná mezinárodní soutÄ›Å¾ ve stÅ™íhání psÅ¯ v ÄŒR. ProestrusObdobí zaÄ•átku Å™íje. Projevuje se zduÅ™
pÅ™ezky a fena zaÄ•íná krvácet. Výtok má jasnÄ› Ä•ervenou barvu. Prut[myslivecky] ocas PrÅ¯kaz pÅ¯vodu psa Jde o oficiální
úÅ™ední dokument, který vydává pÅ™íslu&scaron;ný chovatelský svaz kaÅ¾dému Ä•istokrevnému jedinci. Tento prÅ¯kaz prová
psa po celý jeho Å¾ivot, slouÅ¾í k jeho identifikaci a obsahuje základní údaje o nÄ›m vÄ•etnÄ› Ä•tyÅ™generaÄ•ního rodokmen
pÅ™edkÅ¯. PÅ™echodná fáze Je to období okolo 3.týdne vÄ›ku. &Scaron;tÄ›nÄ› se zaÄ•íná zajímat o okolní svÄ›t a dÄ›ní kole
navazuje první kontakty s Ä•lovÄ›kem, kolem 12.dne se otevírají oÄ•i a sluch zaÄ•íná fungovat pÅ™ibliÅ¾nÄ› o týden pozdÄ›ji.
&Scaron;tÄ›Åˆátka se pomalu zaÄ•ínají pohybovat v pelí&scaron;ku. PÅ™edkusÅ˜ezáky spodní Ä•elisti jsou posunuty pÅ™ed Å
horní Ä•elisti a vzniká mezi nimi velká mezera. PÅ™etahování o lano Dva psi se pÅ™etahují o silné, dvojitÄ› pletené lano,
dlouhé asi 1 metr. KaÅ¾dý pes je z bezpeÄ•nostních dÅ¯vodÅ¯ na svém místÄ› upoutaný dlouhým Å™etÄ›zem k pevnému bodu
se soupeÅ™i nemohli dostat k sobÄ›. Prohrává ten, který se dÅ™íve pustí lana. PÅ™ezkaVnÄ›j&scaron;í pohlavní orgán feny.
také vulva nebo vateÅˆ. PÅ™íbuzenská plemenitba Jedná se o páÅ™ení více Ä•i ménÄ› pÅ™íbuzných jedincÅ¯ mezi sebou. Jde
nejrizikovÄ›j&scaron;í metodu plemenitby a Ä•ím je pÅ™íbuznost vy&scaron;&scaron;í, tím spí&scaron;e vede k degeneraÄ•ním
zmÄ›nám v populaci a k nárÅ¯stu dÄ›diÄ•ných vad a onemocnÄ›ní. Pubertapohlavní dospívání, od 6 aÅ¾ 14 mÄ›s., dle plemen
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malá plemena dospívají dÅ™íve PugMops PULZkratka plemene Puli (Puli) Pulka Zimní sport ze Skandinávie. Pes v postroji
táhne pulku (tj. sáÅˆky Ä•lunkovitého tvaru - podobné dÄ›tským bobÅ¯m) s povinnou zátÄ›Å¾í a za ní jede bÄ›Å¾kaÅ™, spojený
pulkou taÅ¾nou &scaron;ÅˆÅ¯rou. Tento tandem také vyÅ¾aduje celkovou souhru psa i lyÅ¾aÅ™e. PUMZkratka plemene Pum
(Pumi) Puppy ClassTÅ™ída dorostu od 6 do 9 mÄ›sícÅ¯ PVPZkratka plemene Portugalský vodní pes (Cao de Aqua)
PyometraJedná se o hnisavý zánÄ›t dÄ›lohy, který se objevuje po hárání zejména u star&scaron;ích fen. PZPodzimní
zkou&scaron;ky r.CACreservní Ä•ekatelství národního &scaron;ampionátu krásy r.CACIBreservní Ä•ekatelství
mezinárodního &scaron;ampionátu krásy r.CACITreservní Ä•ekatelství mezinárodního &scaron;ampionátu práce
r.CACTreservní Ä•ekatelství národního &scaron;ampionátu práce RAZkratka plemene Rafeiro do Alentejo (Rafeiro do
Alentejo) Rachitis Jinak také rachitida nebo kÅ™ivice. Je to velice Ä•asté onemocnÄ›ní &scaron;tÄ›Åˆat, které vzniká
nedostatkem vitamínu D a nÄ›kterých makroprvkÅ¯. Nemoc se projevuje zduÅ™enými pÅ™echody mezi Å¾ebry a jejich chrupa
zakonÄ•eními, &scaron;tÄ›nÄ› má pokÅ™ivené kosti a velmi obtíÅ¾nÄ› se pohybuje. PÅ™edcházet jí lze naprosto vyrovnanou
kvalitní stravou. Recesivita Je to stav, kdy se daný gen (recesivní alela) neprojeví vlivem jiného dominantního genu a je
zcela potlaÄ•en. MÅ¯Å¾e se projevit jen u homozygota. Red merleJe to typ zbarvení. Jedná se o játrovÄ› hnÄ›dé
gro&scaron;ování (napÅ™. australský ovÄ•ák). ReflexReakce organismu psa na vnÄ›j&scaron;í nebo vnitÅ™ní podráÅ¾dÄ›ní.
Základní dva druhy reflexÅ¯ jsou podmínÄ›ný a nepodmínÄ›ný. RELZkratka plemene Ruskoevropská lajka (Laika RusskoEvropeiskaia) RHZkratka plemene Å˜ecký honiÄ• (Hellinikos Ichnilatis) RH-EZkou&scaron;ka zpÅ¯sobilosti záchranného
psa dle mezinárodního zku&scaron;ebního Å™ádu (IPOR) RH-FZkou&scaron;ka záchranného psa stopaÅ™e podle
mezinárodního zku&scaron;ebního Å™ádu (IPOR) - stupeÅˆ A a B RH-FLZkou&scaron;ka záchranného psa v
plo&scaron;ném vyhledávání podle mezinárodního zku&scaron;ebního Å™ádu (IPOR) - stupeÅˆ A a B RHLZkou&scaron;ka záchranného psa lavináÅ™e podle mezinárodního zku&scaron;ebního Å™ádu (IPOR) - stupeÅˆ A,B a C
RH-TZkou&scaron;ka záchranného psa pro vyhledávání v sutinách podle mezinárodního zku&scaron;ebního Å™ádu
(IPOR) - stupeÅˆ A a B RH-WZkou&scaron;ka záchranného psa ve vodním vyhledávání podle mezinárodního
zku&scaron;ebního Å™ádu (IPOR) - stupeÅˆ A,B,C a D Ridge Jedná se o pruh srsti na hÅ™betÄ› rostoucí opaÄ•nÄ› proti smÄ›r
rÅ¯stu srsti na ostatních Ä•ástech tÄ›la. Je to typický znak plemene rhodéský a thajský ridgeback. RiesenschnauzerKníraÄ• velk
RKHZkratka plemene Rakouský krátkosrstý honiÄ• (Brandlbracke) RKPZkratka plemene Rakouský krátkosrstý pinÄ•
(Oesterreichischer Kurzhaariger Pinscher) Rodokmen Jde o kompletní pÅ™ehled Ä•tyÅ™ generací pÅ™edkÅ¯ s nÄ›kterými zák
údaji o nich (napÅ™. barva, DKK, zkou&scaron;ky apod.)u pÅ™íslu&scaron;ného jedince. Uvádí se v prÅ¯kazu pÅ¯vodu.
Rollpulka Pes, vozík a psovod. Pes v postroji táhne dvoukolový vozík s povinnou zátÄ›Å¾í následován psovodem (i na
kole), který je s ním spojený taÅ¾nou &scaron;ÅˆÅ¯rou. RRZkratka plemene Rhodéský ridgeback (Rhodesian ridgeback)
RTWZkratka plemene Rotvajler (Rottweiler) RubyBarevný ráz. Jedná se o stejné vybarvení na celém tÄ›le - rezavÄ›
hnÄ›dá (napÅ™. kavalír king charles &scaron;panÄ›l). RuotsinlapinkoiraLaponský pes RWSZkratka plemene Irský Ä•ervenobílý
(Irish Red & White Setter) SZkratka plemene Samojed (Samoyede) SAZkratka plemene Saluki - Perský chrt (Saluki) SA 13Zkou&scaron;ka agility 1 aÅ¾ 3 stupeÅˆ pro velikostní kategorii S (do 34.99 cm) SamoyedeSamojed Sangvinik
Silný,vyrovnaný, pohyblivý typ, reflexy vzruchu a útlumu jsou v rovnováze a naprosto vyrovnané. je to nejvhodnÄ›j&scaron;í
typ pro výcvik, je dominantní, vÄ›rný, aktivní a vytrvalý. Nikdy nejedná zkratovÄ›. SAOZkratka plemene StÅ™edoasijský pasteve
pes (Sredneasiatskaia Ovtcharka) Sarplaninac&Scaron;arplaninský pastevecký pes SAVZkratka plemene SaarlosÅ¯v vlÄ•ák
(Saarloos Wolfhond) SBZkratka plemene Svatobernarský pes (St. Bernardshund) SBTZkratka plemene
Staford&scaron;írský bullterier (Staffordshire Bullterrier) SCZkratka plemene Slovenský Ä•uvaÄ• (Slovenský Ä•uvaÄ•) SCAZkratk
plemene Holandský ovÄ•ácký pudl (Schapendoes) SCHZkratka plemene SchillerÅ¯v honiÄ• (Schillerstövare)
SchapendoesHolandský ovÄ•ácký pudl SchäferhundovÄ•ák (ovÄ•ácky pes) [Nem.] SchH 1-3zkou&scaron;ka 1-3 stupnÄ› dle
nÄ›meckého zku&scaron;ebního Å™ádu SchHAZkou&scaron;ka podle nÄ›meckého zku&scaron;ebního Å™ádu skládající se
pouze z poslu&scaron;nosti a obran (beze stop) SchillerstövareSchillerÅ¯v honiÄ• SchnauzerKníraÄ• stÅ™ední Schweizer
Laufhund&Scaron;výcarský honiÄ• scisors bitenÅ¯Å¾kový skus SCTZkratka plemene Irish Soft Coated Wheaten Terrier (Irish
Soft Coated Wheaten Terrier) SEZkratka plemene Italský Segugio (Segugio Italiano) SEHZkratka plemene Sedmihradský
honiÄ• (Erdélyi kopó) SEKZkratka plemene Italský Segugio krátkosrstý (Segugio Italiano a pelo raso) Selekce Je metoda
plemenáÅ™ské práce, která umoÅ¾Åˆuje pouÅ¾ívat k dal&scaron;ímu chovu jen vybrané jedince u platÅˆovat dále jejich
vlastnosti. Selekce se zamÄ›Å™uje vÅ¾dy na urÄ•itý znak, který je potÅ™eba v populaci vylep&scaron;it a jejím cílem je vytvoÅ
nové generace psÅ¯, která bude lep&scaron;í neÅ¾ ta rodiÄ•ovská a prostá pÅ™íslu&scaron;ných vad. NejbÄ›Å¾nÄ›j&scaron;í
selekce na DKK (dysplazii kyÄ•elních kloubÅ¯). SelekÄ•ní indexJe ukazatelem plemenné hodnoty psa nebo feny. UrÄ•uje se
na základÄ› vyhodnocení v&scaron;ech potomkÅ¯ daného jedince. SelekÄ•ní tlakMíra selekce na urÄ•itý znak nebo skupinu
znakÅ¯. Sennenhundsala&scaron;nický pes SETZkratka plemene Sealyham terier (Sealyham Terrier) set of the tailkoÅ™en
ocasu SGZkratka plemene &Scaron;panÄ›lský galgo (Galgo EpaÅˆol) SGOZkratka plemene Saint-Germainský ohaÅ™
krátkosrstý (Braque Saint-Germain) SHZkratka plemene SibiÅ™ský husky (Siberian Husky) SHEZkratka plemene Sheltie
(Shetland Sheepdog) Shed RozdÄ›lení ovcí do dvou skupin. Disciplína na zkou&scaron;kách práce ovÄ•áckého psa.
Psovod opustí své místo u základní mety a pÅ™iblíÅ¾í se ke stádu, které je v oddÄ›lovacím kruhu. S pomocí psa musí oddÄ›lit
psovodem oznaÄ•ené ovce. PoÄ•et ovcí, které je tÅ™eba od stáda oddÄ›lit, urÄ•uje rozhodÄ•í (vÄ›t&scaron;inou dvÄ›, ale i jedn
nebo, je-li skupina vÄ›t&scaron;í, pÄ›t). Ovce mohou být téÅ¾ pÅ™edem oznaÄ•eny páskou na krku, výbÄ›r tÄ›ch "správných" o
bývá tÄ›Å¾&scaron;í. Pes pÅ™i práci asistuje. V pravý okamÅ¾ik vbÄ›hne mezi ovce a ty "správné" pÅ™ebere pod svoji kontro
Tím prokáÅ¾e schopnost vybrat ze stáda jednotlivá zvíÅ™ata a bylo-li by to pÅ™i denní práci tÅ™eba, dále je hnát.
ShepherdovÄ•ák (ovÄ•ácky pes) Shetland SheepdogSheltie SHIZkratka plemene Shih-tzu (Shih Tzu) SHKZkratka
plemene Shikoku-Inu (Shikoku) SHOZkratka plemene Slovenský ohaÅ™ hrubosrstý (Slovenský hrubosrstý stavaÄ•) SIZkratka
plemene Shiba-Inu (Shiba) SiegerklasseTÅ™ída vítÄ›zÅ¯ od 15 mÄ›sícÅ¯ s titulem Klubový vítÄ›z, VítÄ›z speciální výstavy, Náro
vítÄ›z, Národní &scaron;ampión a Inter&scaron;ampión Silken WindspriteDlouhosrstý vipet SIPZkratka plemene
&Scaron;iperka (Schipperke) SITZkratka plemene Australský Silky terier (Australian Silky Terrier) SKZkratka plemene
Slovenský kopov (Slovenský kopov) Skijöring LyÅ¾aÅ™ a pes. Dal&scaron;í z oblíbených tahacích sportÅ¯. Je velmi obdobný ja
http://www.littlebull.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 26 April, 2018, 11:52

ChovatelskÃ¡ stanice Little Bull

technické stránce, tak i výbavou jako canicross a bikejöring (viz canicross a bikejöring) s tím rozdílem, Å¾e psovod jede na
bÄ›Å¾kách. SKKSvaz kynologických klubÅ¯ Skok &scaron;plhemPÅ™ekonání (pÅ™e&scaron;plhání) pÅ™ekáÅ¾ky s názvem
"áÄ•ko". Skok vysokýPÅ™ekonání klasické pÅ™ekáÅ¾ky, jejíÅ¾ vý&scaron;ka je stanovena zku&scaron;ebním Å™ádem vÅ¾d
kohoutkové vý&scaron;ky psa. Skupiny FCI V&scaron;echna FCI uznaná plemena jsou podle pÅ¯vodu, vzhledu povahy a
pracovního nebo jiného upotÅ™ebení rozdÄ›lena do 10. skupin: 1.OvÄ•áÄ•tí a honáÄ•tí psi 2.PinÄ•ové, kníraÄ•i a molossoidní p
&scaron;výcar&scaron;tí sala&scaron;niÄ•tí psi 3.TeriéÅ™i 4.JezevÄ•íci 5.&Scaron;picové a primitivní typy 6.HoniÄ•i 7.OhaÅ™i
8.RetrívÅ™i,slídiÄ•i a vodní psi 9. SpoleÄ•enská plemena a toy 10.Chrti Zvlá&scaron;tní skupinu tvoÅ™í je&scaron;tÄ› FCI zatím
neuznaná plemena. SkusForma semknutí Ä•elistí a zubÅ¯ SKYZkratka plemene Skye terier (Skye Terrier) SLZkratka
plemene Sloughi (Sloughi) Slalom Hra pro závod Agility - psi závodí, kdo nejrychleji absolvuje pÅ™ekáÅ¾ku slalom. PoÄ•et
tyÄ•í je sudý, zpravidla vÄ›t&scaron;í neÅ¾ 12. Slalom je moÅ¾né absolvovat obÄ›ma smÄ›ry. PÅ™i zmÄ›nÄ› smÄ›ru je vhodn
nÄ›kterou z pÅ™ekáÅ¾ek agility, nejÄ•astÄ›ji to bývá pevný tunel. Slechy[myslivecky] u&scaron;i SlídiÄ• Lovecký pes urÄ•ený p
hledání v lesních kulturách, travinách apod. ZvÄ›Å™ nevystavuje, nanejvý&scaron; ji krátce oznaÄ•í a vypíchne. Je dobrý
stopaÅ™ a pÅ™ina&scaron;eÄ• zvlá&scaron;tÄ› pernaté zvÄ›Å™e. SmalandsstövareSmalandský honiÄ• SmeÄ•kaSkupina psÅ
pohromadÄ›. Pro psa domácího pÅ™edstavuje smeÄ•ku jeho lidská nebo i lidsko-psí rodina. SMHZkratka plemene
Smalandský honiÄ• (Smalandsstövare) SNHZkratka plemene &Scaron;výcarský nízkonohý honiÄ• (Schweizer Niederlaufhund)
Socializace Je to období 8-12.týdnu vÄ›ku. Je maximálnÄ› dÅ¯leÅ¾ité pro správný vývoj chování kaÅ¾dého psa. Co se opomen
nyní, nelze jiÅ¾ nikdy zcela dohonit. Je to období, kdy &scaron;tÄ›nÄ› pÅ™ichází do své nové rodiny, do které se musí správnÄ
zaÄ•lenit. Je velmi vnímavé a uÄ•enlivé, proto je naprosto nutné pÅ™ipravit mu co moÅ¾ná nejvÄ›t&scaron;í mnoÅ¾ství cizích
stále nových podnÄ›tÅ¯ a pÅ™ivádÄ›t jej do nejrÅ¯znÄ›j&scaron;ích neznámých situací, zejména do provozu, mezi ostatní lidi a
také mezi psy. Jen tak lze vytvoÅ™it základ pro budoucí bezproblémové souÅ¾ití. SamozÅ™ejmÄ› potÅ™eba úzkého
vzájemného kontaktu, hodnÄ› hlazení a pochval a v pÅ™ípadÄ› nutnosti i pÅ™imÄ›Å™ený trest. Soudkovité konÄ•etnyHleznov
klouby jsou vyboÄ•eny na strany. Tím jsou zadní konÄ•etiny obloukovitÄ› vyduty. Å˜íkáme téÅ¾, Å¾e pes má konÄ•etiny do "O"
SPZkratka plemene Shar-Pei (Shar Pei) SPIZkratka plemene Italský spinone (Spinone Italiano) SPSZkratka plemene
&Scaron;panÄ›lský sabueso (Sabueso EspaÅˆol) SPT 1-3Zkou&scaron;ka psa stopaÅ™e prvního aÅ¾ tÅ™etího stupnÄ› dle TA
SSZkratka plemene Sussex &scaron;panÄ›l (Sussex Spaniel) STZkratka plemene Skotský terier (Scottish Terrier)
STAZkratka plemene Frízský ohaÅ™ (Stabyhoun) (Friesischer Vorstehhund (Stabyhoun)) StabyhounFrízský ohaÅ™ Stake
out[stejk aut] Å™etÄ›z nebo ocelové lano s odboÄ•kami, na nÄ›mÅ¾ jsou uvázaní taÅ¾ní psi v dobÄ› klidu. Standard plemene J
základní a v&scaron;eobecnÄ› závazná norma, která udává podrobný a co nejpÅ™esnÄ›j&scaron;í popis exteriéru,
povahových vlastností a praktického vyuÅ¾ití (napÅ™.pracovního)pÅ™íslu&scaron;ného plemene a je základním mÄ›Å™ítkem
hodnocení v&scaron;ech Ä•istokrevných jedincÅ¯ na ve&scaron;kerých odborných kynologických akcích (výstavy, svody,
bonitace). Vzniká v zemi pÅ¯vodu plemene. Steirische Rauhhaarige Hochgebirgsbracke&Scaron;týrský brakýÅ™ StopJedná
se o pÅ™echod mezi Ä•elem a nosním hÅ™betem, tzv.Ä•elní sklon. Strmý zadek Je-li pánev sraÅ¾ená, pÅ™íli&scaron; svislá a
popÅ™ípadÄ› i krátka, je zauhlení stehenní kosti k bércovým kostem tupÄ›j&scaron;í. Tím vzniká strmý postoj zadních konÄ•etin
stÅ™eÄ•áky2. Å™ezáky Suchá konstituce Výraz "suchý" (napÅ™. suchá hlava) se v kynologii pouÅ¾ívá pro psa s tÄ›snÄ› pÅ™
kÅ¯Å¾í bez volných záhybÅ¯ a také bez uloÅ¾eného podkoÅ¾ního tuku. Sudá-lichá Hra pro závod Agility - parkur se
skládá z 10 pÅ™ekáÅ¾ek, z nichÅ¾ kaÅ¾dá je oznaÄ•ena z jedné strany sudým a z druhé lichým Ä•íslem. Závodník si sám zvo
trasu, kterou pobÄ›Å¾í, ale smí bÄ›Å¾et buÄ• pouze po lichých, nebo jen po sudých Ä•íslech (Ä•ísla nemusí jít v poÅ™adí za se
písknutí rozhodÄ•ího musí závodník zmÄ›nit smÄ›r svého postupu na parkuru tak, aby bÄ›Å¾el po Ä•íslech opaÄ•ných, neÅ¾ bÄ
tj. bÄ›Å¾el-li napÅ™. Ä•ísla lichá, musí bÄ›Å¾et Ä•ísla sudá a naopak. RozhodÄ•í pískne celkem 3x (napÅ™. po 10 sekundách
sekundách a po 10 sekundách), závodník pokaÅ¾dé zmÄ›ní smÄ›r postupu. Po tÅ™etím zapískání se (kromÄ› zmÄ›ny smÄ›ru
postupu) musí závodník co nejrychleji dostat do cíle. Pokud se mu to podaÅ™í bÄ›hem stanoveného Ä•asu (napÅ™. do 10
sekund), získává body za Joker (Å¾olík). Cílem závodníka v této hÅ™e je získat co nejvÄ›t&scaron;í poÄ•et bodÅ¯. ZpÅ¯sob
bodování stanoví rozhodÄ•í, napÅ™. skokovky 1 bod, slalom 3 body, Joker 10 bodÅ¯. Hodnocení chyb: chyba nebo odmítnutí
na pÅ™ekáÅ¾ce- body za pÅ™ekáÅ¾ku se nezapoÄ•ítávají, absolvování pÅ™ekáÅ¾ky patÅ™ící do opaÄ•né skupiny Ä•ísel (s
liché a naopak)-diskvalifikace. SuomenajakoiraFinský honiÄ• SuomenpystkorvaFinský &scaron;pic Svázání K aktu
svázání dochází pÅ™i pohlavním spojení psa a feny, kdy se pyj po vsunutí dovnitÅ™ vlivem topoÅ™ivých tÄ›les zvÄ›t&scaron;í
natolik, Å¾e jej nelze uvolnit z daleko uÅ¾&scaron;ího prÅ¯Å™ezu pochvy a psi zÅ¯stávají spojeni. V této fázi pes slézá z feny
a postaví se buÄ• do polohy vedle ní nebo do tzv. zadní polohy. Svázání trvá v prÅ¯mÄ›ru 10-20 minut, ale i více. Je
dÅ¯leÅ¾ité vÄ›dÄ›t, Å¾e u psa neodchází semeno najednou, ale postupnÄ› v prÅ¯bÄ›hu celého svázání. SVHZkratka plemene
&Scaron;výcarský honiÄ• (Schweizer Laufhund) Svod mladých Je odborná chovatelská akce, která slouÅ¾í pÅ™edev&scaron;ím
pro brzské posouzení kvalit rodiÄ•ovského páru. Provádí se celkový posudek exteriéru s poukázáním na stávající klady
a nedostatky jedince. Mladý pes musí absolvovat svod mladých do urÄ•itého vÄ›ku dle chovatelského Å™ádu
pÅ™íslu&scaron;ného plemene a je u vÄ›t&scaron;iny plemen rovnÄ›Å¾ jednou z podmínek pro úÄ•ast na bonitaci. Svod
plemeníkÅ¯ Je mimoÅ™ádnÄ› významná chovatelská akce, zejména pro majitele chovných fen. Jedná se o pÅ™ehlídku krycích
psÅ¯, kdy se pes pÅ™edstavuje divákÅ¯m, sleduje se jeho momentální kondice,upozorÅˆuje se na jeho pÅ™ednosti i eventuelní
nedostatky a na jaké feny by se hodil, mohou se vyhodnocovat i dosavadní potomci. V nÄ›kterých chovatelských klubech je
v daném Ä•asovém období (napÅ™. 1x za 2 roky) pÅ™edvedení psa na svodu plemeníkÅ¯ povinná, pokud má být pes i nadále
v chovu vyuÅ¾íván. SVPZkratka plemene &Scaron;panÄ›lský vodní pes (Perro de Aqua) SZBK ÄŒRSvaz záchranných brigád
kynologÅ¯ ÄŒR &Scaron;ediváÄ•kÅ¯v long NejtÄ›Å¾&scaron;í a nejdel&scaron;í longový závod psích spÅ™eÅ¾ení ve stÅ™ed
Koná se kaÅ¾doroÄ•nÄ› v De&scaron;tné v Orlických horách. TraÅ¥ je dlouhá 222km a bÄ›Å¾í se ve Ä•tyÅ™ech etapách.
&Scaron;irokopÅ¯dy postoj [myslivecky] Vznikne tehdy, kdyÅ¾ zadní konÄ•etiny jdou od sebe, jako kdyby se rozbýhaly, a to od
kyÄ•eních a kolenních kloubÅ¯. Å˜íkame téÅ¾, Å¾e pes jde ze &scaron;iroka. T 1-3Zkou&scaron;ka v&scaron;estranného psa
prvního aÅ¾ tÅ™etího stupnÄ› dle TARTu tail carried over the back levelocas nesený nad hÅ™betem Tanec se psem Tanec se
psem je pomÄ›rnÄ› nová sportovní disciplína pÅ™i které pes ( i psovod ) provádí rÅ¯zné cviky v rytmu hudby. VÅ¾dy se jedná
o sladÄ›né a synchronizované vystoupení taneÄ•ního páru, kde jednotlivé prvky odpovídají fyzickým dispozicím psa.
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Vhodnost skladby i kostým soutÄ›Å¾ícího mají pÅ¯sobit vkusnÄ›. KaÅ¾dá sestava obsahuje i pÅ™edepsané povinné prvky. Ve
je rozdÄ›len do dvou stylÅ¯: Hellwork to music ( omezenÄ›j&scaron;í ) a Freestyle ( v nÄ›m je dovoleno skoro v&scaron;e ).
Tomuto sportu se mÅ¯Å¾e vÄ›novat kaÅ¾dý pes ( i kÅ™íÅ¾enec a pes bez PP ). TART Zkratka pro Terénní A Racionální Trén
jedná se o zku&scaron;ební Å™ád. Po rozdÄ›lení ÄŒeskoslovenska na pÅ™elomu let 1992 a 1993 vznikla ÄŒeskomoravská
kynologická unie, do které mimo jiných vstoupil i ÄŒeský kynologický svaz, sdruÅ¾ující v té dobÄ› témÄ›Å™ v&scaron;echny
zájmové organizace kynologÅ¯ v ÄŒeské republice. Na sklonku roku 1993 schválilo pÅ™edsednictvo ÄŒMKU návrh nového
Zku&scaron;ebního a soutÄ›Å¾ního Å™ádu pro sportovní výcvik psÅ¯ v ÄŒeské republice, který dne 1. ledna 1994 ve&scaron;e
platnost. Vzhledem k tomu, Å¾e tento zku&scaron;ební Å™ád naprosto ignoroval tradice na&scaron;ich pÅ™ede&scaron;lých
národních zku&scaron;ebních Å™ádÅ¯ a velmi nedokonale imitoval mezinárodní zku&scaron;ební Å™ád IPO a
zku&scaron;ební Å™ád SchH, do&scaron;lo k rapidnímu sníÅ¾ení poÅ¾adavkÅ¯ na schopnosti a vyuÅ¾ití pracovních plemen p
nás. Proto 9. Ä•ervna 1994, jako odezva na nový zku&scaron;ební Å™ád a jeho nesrovnatelnÄ› mÄ›kÄ•í pravidla, vzniká nový
speciální kynologický svaz s celostátní pÅ¯sobností nazvaný SKS TART. Ten umoÅ¾Åˆuje v&scaron;em Ä•lenÅ¯m provozovat
takový výcvik psa, na jaký byli po celá léta zvyklí. Mají opÄ›t moÅ¾nost provádÄ›t výcvik, který se maximálnÄ› pÅ™ibliÅ¾uje po
v praxi - pro záchranu lidských Å¾ivotÅ¯, pro ochranu majetku a osob. K tÄ›mto cílÅ¯m slouÅ¾í zku&scaron;ební Å™ád SKS TA
který obsahuje deset zkou&scaron;ek z výkonu, jejichÅ¾ náplÅˆ plnÄ› respektuje tradice na&scaron;ich pÅ™ede&scaron;lých
národních zku&scaron;ebních Å™ádÅ¯, pomáhá rozvíjet a utuÅ¾ovat vlohy pro pracovní a sportovní vyuÅ¾ití psÅ¯, a velmi tak
pÅ™ispívá k udrÅ¾ení kvalitní povahové základny pro chovatelskou práci. Celá metodika zku&scaron;ebního Å™ádu SKS
TART je zámÄ›rnÄ› propracována tak, aby se dosahované výkony psÅ¯ co nejvíce pÅ™ibliÅ¾ovaly reálným poÅ¾adavkÅ¯m pra
Psi cviÄ•ení podle této metodiky jsou proto mimoÅ™ádnÄ› vhodní pro sluÅ¾bu v ozbrojených sloÅ¾kách státu (armáda, policie)
soukromých bezpeÄ•nostních sluÅ¾bách, ale také k ostraze objektÅ¯, atd. V souÄ•asné dobÄ› se Výcviková komise SKS TART
snaÅ¾í pÅ¯sobit na chovatelské kluby zabývající se reprodukcí pracovních a sportovních plemen, aby zkou&scaron;ky TARTu
byly povaÅ¾ovány za ekvivalentní zkou&scaron;ky pro uznání chovnosti (tedy aby stÄ›Åˆata po rodiÄ•ích s tÄ›mito
zkou&scaron;kami mohla získat prÅ¯kaz pÅ¯vodu), protoÅ¾e je pÅ™esvÄ›dÄ•ena, Å¾e pro udrÅ¾ení povahových kvalit chovné
materiálu jsou tyto zkou&scaron;ky pÅ™inejmen&scaron;ím stejnÄ› vhodné, jako zkou&scaron;ky doposud do chovu
uznávané. TDZkratka plemene Tibetská doga (Tibetan Mastiff) THZkratka plemene Tyrolský honiÄ• (Tyroler Bracke)
TIZkratka plemene Tosa-Inu (Tosa) TollerNova Scotia Duck Tolling Retriever TRZkratka plemene Thajský ridgeback
(Thailand-Ridgeback) Triatlon Psovod a pes pÅ™ekonávají nÄ›kolikakilometrovou traÅ¥ na kole, bÄ›hem a plaváním. Závody
jsou vÄ›t&scaron;inou rozdÄ›leny na rÅ¯zné kategorie (napÅ™. podle velikosti psa). Rozhodující je Ä•as, za který byla traÅ¥
pÅ™ekonána. Trikolor Jedná se o formu zbarvení.Pes je tÅ™íbarevný buÄ• se základním bílým zbarvením s Ä•ernými a hnÄ›dý
skvrnami (napÅ™. bígl nebo baset) nebo je základem Ä•erná Ä•i Ä•ernobílá s rezavými nebo hnÄ›dými znaky (napÅ™. kolie neb
kavalír king charles &scaron;panÄ›l). Trimování Je to speciální úprava srsti nÄ›kterých plemen (napÅ™. teriéÅ™i)pÅ™edepsan
vÅ¾dy pÅ™íslu&scaron;ným standardem. Jde o vytrhávání nadbyteÄ•né srsti trimovacím noÅ¾em. Trivial Pursuit Hra pro závo
Agility - parkur se skládá z 8-12 pÅ™ekáÅ¾ek, které jsou oÄ•íslovány. Cílem hry je získat co nejvíce bodÅ¯. KaÅ¾dá pÅ™ekáÅ
je za tolik bodÅ¯, jaké má Ä•íslo. Tzn. za pÅ™ekonání první pÅ™ekáÅ¾ky dostane pes jeden bod, za pÅ™ekonání druhé pÅ™e
dva body atd. Pokud je pÅ™ekáÅ¾ka pÅ™ekonána nesprávnÄ›, pÅ™íslu&scaron;ný poÄ•et bodÅ¯ se odeÄ•ítá. Na konci parku
joker. Jsou to dvÄ› pÅ™ekáÅ¾ky, kaÅ¾dá za jiný poÄ•et bodÅ¯ (zpravidla jedna lehÄ•í a jedna tÄ›Å¾&scaron;í) a psovod si mÅ
kterou pÅ™ekoná. RozhodÄ•í mÅ¯Å¾e jednu z pÅ™ekáÅ¾ek pouÅ¾itých v jokerovi vymyslet úplnÄ› novou, dle vlastní fantazie
pÅ™ekáÅ¾ka musí být vÅ¾dy bezpeÄ•ná pro psa. Dále je urÄ•en Ä•asový limit pro probÄ›hnutí parkuru. Pokud je parkur pÅ™e
pÅ™ed uplynutím limitu, zbývající sekundy do limitu se pÅ™iÄ•ítají jako body. Pokud je limit pÅ™ekroÄ•en, body se odeÄ•ítají (1
1 bod). TryskAbsolutnÄ› nejrychlej&scaron;í pohyb psa TÅ™íslovýJedná se o typ zbarvení, kdy se na srsti vyskytují svÄ›tlé
nebo záÅ™ivÄ› hnÄ›dé znaky (napÅ™. trikolorní &scaron;eltie). TSZkratka plemene Tibetský &scaron;panÄ›l (Tibetan Spaniel)
TSB Hodnocení TSB má vzhledem k pouÅ¾itelnosti psa k chovu vyjádÅ™it jeho povahové vlohy.Hodnocením "výrazný" (a),
"pohotový" (vh) a "nedostateÄ•ný" (ng) jsou hodnoceny následující vlastnosti: (T) pudové vlohy, (S) sebejistota a (B)
schopnost zatíÅ¾enosti organizmu - odolnost. TTZkratka plemene Tibetský terier (Tibetan Terrier) Twistový pohybTwistový
pohyb znamená, Å¾e pes vytoÄ•í jednu zadní nohu do strany. ÚÄ•elem je uklidnit druhého psa. ÚzkopÅ¯dy postoj [myslivecky]
Pes, který vyboÄ•uje kolena, staví zpravidla úzce k sobÄ› hleznové klouby. Takovému postoji Å™íkáme úzkopÅ¯dy postoj,
"téÅ¾ postoj zadních behÅ¯ úzký". VariabilitaNejednotnost populace = &scaron;iroká genetická základna
VateÅˆVnÄ›j&scaron;í pohlavní orgán feny. Jinak také vulva nebo pÅ™ezka. Vegetativní fáze Je to období 1-2 týdnÅ¯ vÄ›ku.
&Scaron;tÄ›nÄ› zatím nemá vlastní termoregulaci, ale zaÄ•íná rÅ¯st srst, leÅ¾í v kontaktu s ostatními sourozenci a pomalu
zaÄ•íná lézt. Veteran ClassTÅ™ída veteránÅ¯ od 8 let VeteranenklasseTÅ™ída veteránÅ¯ od 8 let VeteránPes star&scaron;í 8
let. VFCZkratka plemene Velký franc.-anglický bílo-Ä•erný honiÄ• (Grand Anglo-Francais Blanc et Noir) VFOZkratka plemene
Vel.franc.-anglický bílo-oranÅ¾ový honiÄ• (Grand Anglo-Francais Blanc et Orange) VFTZkratka plemene Vel.francouzskoanglický trikolor.honiÄ• (Grand Anglo-Francais Tricolore) VI.Zkratka plemene Poitevin (Poitevin) VizslaMaÄ•arský ohaÅ™ Vítání
Vítací rituál je dÅ¯leÅ¾itý pro v&scaron;echna sociální zvíÅ™ata. Psi se vítají oÄ•icháváním Ä•enichÅ¯ a genitálií. PodÅ™ízený j
bude druhého olizovat okolo tlamy, sklopí u&scaron;i, stáhne pysky. NadÅ™ízený odvrátí hlavu na stranu, Ä•ímÅ¾ odkryje hrdlo
pÅ™átelské gesto. ÄŒlovÄ›k, který se vítá s neznámým nebo bázlivým psem by se mÄ›l zmen&scaron;it, odvrátit hlavu i
pohled, nechat psa, aby si ho sám oÄ•ichal a pak ho teprve pohladit u ústních koutkÅ¯ a po bocích. Cizího nebo
bázlivého psa nehladíme nahoÅ™e na hÅ™betÄ› a na hlavÄ› (výraz dominance) a nedíváme se mu do oÄ•í (výzva k boji). PÅ™
kaÅ¾dou výcvikovou hodinou by psi mÄ›li mít moÅ¾nost se pÅ™ivítat a pohrát si. VJPZkratka plemene Velký japonský pes (Gr
Japanese Dog) VlÄ•í dráppátý prst na zadní konÄ•etinÄ›, u Å™ady plemen neÅ¾ádoucí znak VMGZkratka plemene Velký modr
gaskoÅˆský honiÄ• (Grand Bleu de Gascogne) VMOZkratka plemene Velký münsterlandský ohaÅ™ (Grosser Münsterländer
Vorstehhund) VOZkratka plemene Výmarský ohaÅ™ (Weimaraner) VODZkratka plemene Výmarský ohaÅ™ dlouhosrstý
(Weimaraner - Langhaar) vodiÄ•pes, který vypracovává pobarvenou stopu na barváÅ™ském Å™emeni. VOKZkratka plemene
Výmarský ohaÅ™ krátkosrstý (Weimaraner - Kurzhaar) VorstehhundohaÅ™ Vrh V&scaron;echna &scaron;tÄ›Åˆata, která se nar
jedné fenÄ› pÅ™i jednom porodu. V Ä•istokrevném chovu se jednotlivé vrhy v pÅ™íslu&scaron;né chovatelské stanici oznaÄ•ují
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vÅ¾dy v rámci kaÅ¾dého plemene vlastní abecední Å™adou lhostejno od kolika fen. Vrozené chování Psi mají ménÄ›
vrozeného chování, neÅ¾ se obecnÄ› pÅ™edpokládá. NapÅ™. sociální chování, coÅ¾ je komunikace s jedinci vlastního druhu
Ä•lovÄ›kem je výsledkem uÄ•ení. Proto je nutné nechat &scaron;tÄ›nÄ› hrát si s jinými psy a poznávat rÅ¯zné lidi. Vrozené
chování je to, Ä•eho nebylo dosaÅ¾eno uÄ•ením. VSLZkratka plemene VýchodosibiÅ™ská lajka (Laika Vostotchno-Sibirskaia)
VSPZkratka plemene Velký &scaron;výcarský sala&scaron;nický pes (Grosser Schweizer Sennenhund) VSSZkratka plemene
Vaestgoetlandský &scaron;pic (Västgötaspets) Vtiskávání Je to období 4-7.týdne vÄ›ku a má velký význam pro celý budoucí Å¾
psa. AbsolutnÄ› nutný je pozitivní kontakt s lidmi, a to i cizími a dále získávání zku&scaron;eností v rÅ¯zných situacích
je&scaron;tÄ› u chovatele (napÅ™. jízda autem). &Scaron;tÄ›Åˆátka jsou jiÅ¾ velmi Å¾ivá, hravá a zvÄ›davá, bojují spolu o koÅ
zaÄ•ínají pÅ™ijímat sami potravu, snaÅ¾í se napodobovat matku, uÄ•í se Å™ádu ve smeÄ•ce a vytváÅ™ejí se základní hygien
návyky. VulvaVnÄ›j&scaron;í pohlavní orgán feny. Jinak také pÅ™ezka nebo vateÅˆ. VVHZkratka plemene Velký vendéeský
hrubosrstý honiÄ• (Grand Griffon Vendéen) Výstavní katalog Je to seznam (vÄ›t&scaron;inou kniha) v&scaron;ech
pÅ™ihlá&scaron;ených psÅ¯ a fen s uvedením ve&scaron;kerých základních informací o nich (jméno, chov. stanice, rodiÄ•e,
datum narození atd.)na pÅ™íslu&scaron;nou výstavu. Psi jsou rozdÄ›leni podle jednotlivých plemen, dále podle pohlaví,, vÄ›ku Ä
jiÅ¾ dosaÅ¾ených a doloÅ¾ených úspÄ›chÅ¯ (tituly, zkou&scaron;ky)do pÅ™íslu&scaron;ných tÅ™íd. V katalogu se rovnÄ›Å¾
v&scaron;echny vypsané soutÄ›Å¾e (napÅ™. mladý vystavovatel),tituly a známky, které lze získat, seznam rozhodÄ•ích a
organizátorÅ¯ a na konci je uveden abecední seznam v&scaron;ech vystavovatelÅ¯ vÄ•etnÄ› jejich adres. VZ1vytrvalostní
zkou&scaron;ka 1.stupnÄ›. (20 km vyznaÄ•ené trasy pÅ™ekonává psovod na kole se dvÄ›ma pÅ™estávkami v limitu 120
minut) VZ2 vytrvalostní zkou&scaron;ka 2.stupnÄ›. (20 km vyznaÄ•ené trasy pÅ™ekonává psovod 10 km na kole + 10 km
klusem se dvÄ›ma nepovinnými pÅ™estávkami v limitu 120 minut) VZ3 vytrvalostní zkou&scaron;ka 3.stupnÄ›. (20 km
vyznaÄ•ené trasy se pÅ™ekonává 10 km na kole + 10 km klusem + 1 km plavání v Ä•asovém limitu 150 minut - stanovuje
se celkové poÅ™adí) WZkratka plemene Wetterhound (Wetterhound) WCZkratka plemene Bílá kolie (White Collie)
WCCZkratka plemene Welsh Corgi Cardigan (Welsh Corgi Cardigan) WCPZkratka plemene Welsh Corgi Pembroke
(Welsh Corgi Pembroke) WeimaranerVýmarský ohaÅ™ WelpenklasseTÅ™ída &scaron;tÄ›Åˆat od 3 do 6 mÄ›sícÅ¯ WHZkratka
plemene Whippet (Whippet) Whoa[hou] povel mushera k zastavení, v ÄŒesku se víc pouÅ¾ívá klasický povel "stÅ¯j".
WHWZkratka plemene West Highland White Terrier (West Highland White Terrier) Winner ClassTÅ™ída vítÄ›zÅ¯ od 15 mÄ›sícÅ
s titulem Klubový vítÄ›z, VítÄ›z speciální výstavy, Národní vítÄ›z, Národní &scaron;ampión a Inter&scaron;ampión witherskohout
- místo kde se mÄ›Å™í vý&scaron;ka psa WJHZkratka plemene Westfálský jezevÄ•íkovitý honiÄ• (Westfälische Dachsbracke)
WrightÅ¯v vzorecVrozec pro výpoÄ•et pÅ™íbuznosti chovného páru v procentech. WSSZkratka plemene
Wel&scaron;&scaron;pringr&scaron;panÄ›l (Welsh Springer Spaniel) WTZkratka plemene Welsh terier (Welsh Terrier)
WUSV Welt-Union der Vereine für Deutsche Schäferhunde - SvÄ›tová unie spolkÅ¯ pro nÄ›mecké ovÄ•áky. SdruÅ¾uje 74
spolkÅ¯ a klubÅ¯ ze 63 státÅ¯ svÄ›ta. XoloitzcuintleMexický naháÄ• YTZkratka plemene York&scaron;írský terier (Yorkshire
Terrier) ZávÄ›s[myslivecky] u&scaron;i vysíci dolÅ¯ ZHZkou&scaron;ky honiÄ•Å¯ ZLP 1-2zkou&scaron;ka lavinového psa 12 stupnÄ› ZLP 1-3zkou&scaron;ka lavinových prací 1-3 stupeÅˆ ZLP-NNoÄ•ní zkou&scaron;ka lavinových prací
ZMzkou&scaron;ka základního minima dle NZÅ˜ ZMMPZkou&scaron;ka základního minima malých plemen
ZMPZkou&scaron;ka psa malých plemen 1-2.stupnÄ› ZMTZkou&scaron;ka základního minima dle TARTu
ZOPzkou&scaron;ka základní ovladatelnosti psa dle KJ Brno ZPOZkou&scaron;ka psa obranáÅ™e 1-2.stupnÄ› dle NZÅ˜
ZPOP 1-3zkou&scaron;ek práce ovÄ•áckého psa stupeÅˆ 1 aÅ¾ 3 ZPSZkou&scaron;ka psa stopaÅ™e 1-2.stupnÄ› dle NZÅ˜
ZPU 1-2zkou&scaron;ka základní pracovní upotÅ™ebitelnosti psa 1-2 stupnÄ› dle KJ Brno ZSLZkratka plemene
ZápadosibiÅ™ská lajka (Laika Zapadno-Sibirskaia) ZTVzkou&scaron;ka terénního vyhledávání ZVOPzkou&scaron;ky
vloh ovÄ•áckého psa ZVP 1-3zkou&scaron;ka vodních prací 1.-3. stupeÅˆ ZVP-NNoÄ•ní zkou&scaron;ka vodních prací Zvukový
povelPovel vydaný hlasem. Lze ho samozÅ™ejmÄ› kombinovat s povelem posunkovým. ZVV 1-3zkou&scaron;ka
v&scaron;estranného výcviku 1-3 stupnÄ› dle NZÅ˜ ZwergpinscherTrpasliÄ•í pinÄ• ZwergschnauzerKníraÄ• malý
ZwischenklasseMezitÅ™ída od 15 do 24 mÄ›sícÅ¯ ZygotaOplodnÄ›ná samiÄ•í buÅˆka ZZOzkou&scaron;ka základní
ovladatelnosti psa dle NZÅ˜ ZZP 1-3zkou&scaron;ka záchranných prací 1-3 stupeÅˆ ZZP-NNoÄ•ní zkou&scaron;ka
záchranných prací ZZSzkou&scaron;ka záchranného stopování ZZZzkou&scaron;ka záchranáÅ™ské zpÅ¯sobilosti
zdroj: www.hafbezobav.cz/
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