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ANOTACE:  

Tato práce se zabývá kynologií. Budu zde rozpracovávat různá odvětví tohohle tématu, jako 

je: Služební kynologie, sportovní kynologie, chovatelství, myslivost, zkoušky 

a záchranářství. Nejvíce mě zajímá služební kynologie, jelikož bych chtěl být jednou 

psovodem. 

 

 

ANOTATION  

This thesis deals with cynology. I will elaborate on various topics such as: Service Cynology, 

Sport Cynology, Breeding, Hunting, Examinations and Rescue. I am most interested in the 

service cynology, as I would like to be a handler. 
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1. ÚVOD 

Téma kynologie jsem si vybral, protože se váže se střední školou, kam se chystám a co bych 

chtěl dělat. Pracovat se psy mě baví. Je fascinující, jak se dokáže vytvořit a rozvíjet pouto 

mezi psem a člověkem. Kynologie je zaměřena na výcvik psů a psovodů. Psi slouží pro 

nějaký účel. Ať je to s policií, myslivost, sport neboli agility a různá další odvětví. 
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2. KYNOLOGIE 

2.1. Kynologie 

Kynologie se zabývá studiem psů jako živočišného druhu z biologického hlediska. Tento 

pojem se taky používá k označení těch, kteří se psům věnují jako domácím mazlíčkům 

a společníkům. Kynologie je tedy vědecké poznání mazlíčků, ale i jejich vycvičení, 

například k hledání, ke sportu apod. Psi jsou různou dobu cvičeni pro různé situace. Je velice 

nutné, aby mezi majitelem a psem bylo dlouholeté silné pouto, které by se nemělo přerušit 

ani v těch nejhorších situacích. Jsou různá výcviková centra, ale nejlepší je asi to, aby si 

majitel dokázal svého mazlíčka vycvičit doma. 

 

2.2. Jaké jsou odvětví kynologie 

Je spoustu odvětví kynologií, k těm nejběžnějším patří služební kynologie (např. policie, 

policejní psovodi, prohledávání zavazadel, zadržování zločinců), sportovní kynologie 

(agility, různé sporty, běhání a skákání přes překážky apod.), myslivost (různá plemena, 

která se hodí k lovu zvěře, jeho uštvání, a následujícího nalezení), chovatelství (na farmě, 

zahánění ovcí a ostatního dobytku), zkoušky (ověření schopností určitého psa i psovoda), 

záchranářství (například v horách i jiné situace kdy je ohrožen lidský život). 
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3. VÝCHOVA PSŮ 

3.1. Nejvhodnější plemena 

Pro služební kynologii (u policie) se většinou používá německý ovčák. Ovšem se mohou 

používat i ostatní plemena, která zase nejsou tak malá. U sportovní kynologie (agility) se 

používají všechna plemena, jelikož je to sport a občas se hodnotí i krása daného zvířete. 

U myslivosti jsou nejvhodnější malá, tichá plemena, která se schovají v nejmenším porostu, 

ale musí být rychlá. Pro záchranářství jsou opět vhodná mohutná a silná plemena, která by 

neměla v žádné situaci ztratit hlavu. Zde jich pár vyjmenuji: Aljašský malamut (vhodný pro 

záchranářství), Knírači (vhodní pro myslivost), Německý ovčák (vhodný pro služební 

kynologii), Československý vlčák, Boxer, Bauceron, Tornjak, Rotvajler a spoustu dalších 

plemen. 

 

     

Československý vlčák   Kolie skákající přes překážku 

 

3.2.  Kdy je vhodné začít s výcvikem 

Jako vždy, nejlépe hned od začátku, když je pes ještě malé štěňátko. Začít kolem 1 roku, ale 

určitě i dříve. Opět to záleží na plemenu a na majiteli. Začínáme od malých krůčků, 

nejjednodušší příkazy, jako sedni, lehni, zůstaň. Poté se přesuneme na těžší. A takhle to 

půjde dál a dál. Jakmile tohle pes zvládne, je připraven na různé zkoušky, je to už na majiteli 

které odvětví kynologie si zvolí. Pes by měl poslouchat na slovo, neměl by si dělat co chce. 

Prostě musí být perfektně vycvičen. 
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4. ODVĚTVÍ A SPECIFIKACE 

Jsou různá odvětví kynologie, nejrozšířenější je asi sport (agility), poté služební kynologie 

a záchranářství, dále chovatelství a myslivost. Je spousta dalších odvětví, ale tyhle jsou 

nejznámější a nejrozšířenější. 

 

4.1. Sport – agility 

Agility je sport pro psy, který vznikl v Anglii, kolem roku 1978. Jde o to, že pes se snaží 

proběhnout všechny překážky v co nejmenším časovém intervalu. Pes si po startu začne 

vytvářet různé alternativy tratě, ale nesmí se jimi řídit, musí se řídit pokyny majitele. Dráhu 

smí absolvovat pouze dobře vycvičený pes, který dobře snáší ostatní psy. Toto pravidlo je 

zde proto, aby nedošlo ke zranění psa nebo psů. Jsou přísně zakázané fyzické tresty psů. 

 

 

     Kolie - agility  

4.2. Služební kynologie 

Je obor sloužící policii, vězeňské službě, celní správě, ochranným složkám a strážcům 

majetků se psem. Psi jsou cvičeni pro ochránění majitele, zadržení zločince, či při 

vyhledávání bomby nebo drog, většinou na letištích. Psi jsou dlouhodobě cvičeni na různé 

situace. Pes by měl být přátelský k ostatním psům, ale musí opět odhalit „zlého“ člověka. 
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   Německý ovčák – služební kynologie 

4.3. Myslivost 

Jde o využití při lovu zvěře. Ať už v lese, ve vodě nebo jinde. Psi musí být připravení na vše, 

co by je mohlo překvapit, ať už neklidná zvěř nebo nějaké překážky. Psi jsou pro myslivce 

nepostrádatelnou součástí práce v lese. V tomhle případě je vhodné plemeno menšího 

vzrůstu, například je velmi vhodný jezevčík, ale samozřejmě i velká plemena 

 

4.4. Chovatelství 

Chovatelství je spáření dvou druhů psů. Nejvíce se páří stejná plemena. Lze nazvat činnost, 

jejímž účelem je úspěšně reprodukovat jedince daného druhu. Je tedy odvětvím, ve kterém 

se projevuje původní sepětí s vědou, zejména biologií. V chovatelství je totiž důležité 

sledovat zdraví všech jedinců, jak rodičů, tak potomků před i po spáření. 

 

4.5. Zkoušky 

Jde o ověření zkušeností konkrétního psa, jejichž výsledkem je dosažení schopností určitého 

stupně. Pes může tyhle zkoušky skládat od 10 měsíců věku. Jsou různá odvětví zkoušek, 

například pro záchranářství, služební (policie) nebo i slepečtí psi. Je jich spousta. Základními 

disciplínami ve výše uvedených zkouškách jsou: základní poslušnost, obrana, vlastní stopa, 

cizí stopa, speciální cviky, skupinové cviky, hlídání předmětu atd. 
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4.6. Záchranářství 

Má původ v Československu, v Česku je nyní Svaz záchranných brigád kynologů ČR. 

Pořádají se taky závody ve výkonech záchranných psů. Jde o záchranu člověka psem 

kdekoliv, kdykoli. Většinou se tito psi používají v horách k vyhledávání, stopování apod. 

 

 

 

   Záchranářský pes 
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5. MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE 

Je mezinárodní organizace, která se zabývá plemeny psů a kynologií. Má sídlo v Belgii. FCI 

byla založena v roce 1911 Německem, Rakousko-Uherskem, Belgií, Francií 

a Nizozemskem.  

Dnes má FCI 80 členských zemí. Existuje 468 plemen psů, která jsou u FCI evidována. Nad 

každým jednotlivým plemenem má patronát určitý stát, který sepisuje určitosti plemene. 

Určitosti, stejně jako mezinárodní regule jsou k dispozici ve čtyřech jazycích (angličtina, 

španělština, němčina a francouzština). Posudky plemen jsou založeny na těchto standardech. 

Naše Českomoravská kynologická unie (ČMKU), vznikla v prosinci roku 1992 a je 

nástupkyní původní Československé kynologické unie, která zanikla během 2. světové 

války. 

Všechna plemena psů jsou rozdělena do deseti skupin. Tyto skupiny jsou založeny na 

různých znacích, jako např. vzhled nebo využití plemene. 

1. Plemena ovčácká, pastevecká a honácká 

2. Pinčové, knírači, plemena molossoidní a švýcarští salašničtí psi 

3. Teriéři 

4. Jezevčíci 

5. Špicové a psi původního typu 

6. Honiči a barváři 

7. Ohaři 

8. Slídiči, retrívři a vodní psi 

9. Společenská plemena 

10. Chrti 
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6. JÁ A PSI  

Já jsem byl od začátku života vychováván mezi psy a byl jsem učen je mít rád, nebít je apod. 

Vždy jsem se těšil, jak dojedu k někomu na návštěvu a uvidím pejsky. Můj první zážitek se 

psy nebyl asi nejlepší. Kolem mých 5 let, mě jeden pes kousl, zůstala mi jizva, ale to mě 

neodradilo a psy mám přesto rád. Svého prvního psa jsem dostal v sedmi letech 

(Francouzského buldočka). Nevěděl jsem, jak se k němu chovat, furt jsem ho otravoval. 

Nyní jsme skvělá dvojka, která při sobě drží i v nejhorších situacích. Mám rád všechny psy, 

které znám. I přesto, že mě kousnou, vím, že většinou je to moje chyba (pes má žrádlo a 

podobné věci. V mém životě bych chtěl být taky kynolog u policie. 

 

 

 

    Francouzský buldoček na výstavě 
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7. ZÁVĚR 

Jsem rád, že jsem si zvolil dané téma. Hodně nového jsem se toho naučil, přiučil a získal 

jsem nové vědomosti. Doufám, že se můj sen, být psovodem splní. 

Závěrem bych chtěl poděkovat panu učiteli Martinu Vávrovi, který mi s prací pomáhal 

a upravil chyby. 
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