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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 

Vážení členové, přátelé a partneři Klubu severských plemen, 

 

poprvé za 33 let historie Klubu severských psů se k vám dostává Výroční zpráva. Chtěl bych Vás 

v této zprávě seznámit s tím, co vše se v roce 2016 v klubu událo, co jsme spolu zažili a také předložit 

výsledky hospodaření klubu. Považuji rok 2016 za jeden z významných milníků v činnosti klubu, 

protože klub rozšířil aktivity pořádané pro členy a příznivce severských psů. 

 

Byl to můj druhý rok ve funkci předsedy klubu a musím říci, že to byl rok 

velice zajímavý. Opět jsme dokázali přilákat nové členy a rozšířit naši 

členskou základnu. Spustili jsme nové webové stránky klubu, kde najdete 

informace potřebné k chovu, výstavám, sportu a další zajímavé 

informace o severských plemenech. Uspořádali jsme nové akce pro naše 

členy. 

 

Musím velmi ocenit zapojení členů, kteří se podíleli na akcích 

pořádaných klubem. Prvního ročníku Weight pullingu se zúčastnili 

začátečníci v tomto sportu a dokázali, že máme mezi sebou silné psí 

jedince. Bavili jsme se společně nejen na výstavách a sportovních akcích, 

ale protáhli jsme i svoje těla na turnaji v plážovém volejbale. Všechny tyto 

akce bychom nedokázali zajistit bez našich sponzorů, vážím si jejich přízně 

a věřím, že i do budoucna bude naše spolupráce pokračovat.  

 

Rád bych také poděkoval našim členům, kteří se svými čtyřnohými 

kamarády dosáhli významných úspěchů v závodech psích spřežení, na 

výstavách se prosadili mezi ty nejlepší nejen v ČR, ale i v rámci Evropy a 

nelze opomenout i všechny aktivní v dogtrekkingu.  

 

Nejsme komerční organizací a naše hospodaření není zaměřeno na tvoření zisku. Přesto mým cílem 

je vést klub tak, aby byl schopen financovat rozvoj aktivit, podporovat nové projekty a zajistiti i 

propagaci zájmu o severská plemena. V roce 2016 jsme hospodařili se ziskem, celý tento zisk bude 

v dalším roce použit na novinky, které pro členy chystáme. 

 

Když už jsem zmínil budoucnost, je dobré uvést projekty pro rok 2017. V první polovině roku chceme 

představit Členskou sekci na webových stránkách klubu. Dalším, dlouhodobým, projektem je 

propagace klubu na sociálních sítích. Chceme umožnit přihlášení na výstavy nebo platby 

klubových poplatků přes moderní online služby. Mimo tyto projekty připravujeme pro naše členy 

několik dalších zajímavých aktivit. 

 

Na závěr bych rád poděkoval členům výboru za jejich práci, členům klubu za účast na akcích 

klubu, sponzorům za jejich přízeň a štědrost.  

 

Jsem přesvědčen, že Klubu severských psů se podařilo učinit správné kroky přesně tam, kde bylo 

třeba. Při naší nadcházející práci na postupné proměně z převážně výstavní orientace na moderní 

klub poskytující servis, zážitky a integritu lidem se společným koníčkem můžeme stavět na 

základech, které jsme v tomto roce vytvořili. Díky tradici, ale i nadšení členů klubu, stále 

atraktivnějšímu portfoliu služeb a aktivit, skvělému týmu ve vedení a přesvědčivé strategii máme 

veškeré předpoklady pro to, abychom napsali další kapitolu příběhu o našem úspěchu. 

 

 

Se srdečným pozdravem 

 

Jan Brhel 

Předseda Klubu severských psů 
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CÍLE A POSLÁNÍ SPOLKU 
- rozvíjet a řídit chov plemen zařazených v klubu 

- vytvářet předpoklady pro zdravou populaci a dodržování chovatelské etiky 

- zajištění evidenční a dokumentační činnosti potřebné k chovu psů s průkazem původu 

- pořádání výstav, sportovních akcí a jiných aktivit k propagaci plemene 

 

 

ČINNOST SPOLKU V ROCE 2016 
 

1. Bonitace 
 

Bonitace, neboli uchovnění, pořádá klub pravidelně několikrát do roka a jejich účelem je 

posouzení, zda pes, nebo fena netrpí dědičnými vadami a do jaké míry odpovídá standardu 

plemene. Hlavním účelem je vytvoření podmínek pro sestavení vhodných chovných párů. 

Slouží především jako pomůcka k výběru chovných párů tak, aby se zvýšil selekční tlak 

směrem k žádaným znakům a eliminovaly se znaky nežádoucí, a to spojováním jedinců, kteří 

nemají žádnou společnou vadu. Při bonitaci není v žádném případě hodnocena krása, ale 

soulad se standardem. 

Bonitaci musí absolvovat každý pes, nebo fena, který má být zařazen do chovu. Při bonitaci 

se hodnotí exteriérové a částečně také povahové vlastnosti, zejména však výsledky 

zdravotních vyšetření. 

 

V roce 2016 klub organizoval dvě bonitace a celkem bylo bonitováno 68 psů a fen. Zájem o 

bonitace byl vždy natolik velký, že jsme museli uspořádat jednu speciální bonitaci navíc. 

Nárůst počtu bonitovaných jedinců je velmi pozitivním znakem, že chov plemen zařazených 

v klubu se rozvíjí a pro všechny chovatele bude dostatek možností při výběru chovného páru. 

 

Nejvíce jedinců, celkem 45, bylo bonitováno u plemene Sibiřský husky. Pět úspěšně 

uchovněných jedinců bylo z chovatelské stanice Jednička, čtyři z CHS Czech Silver-Star a po 

dvou uchovněných jedincích bylo z CHS Polar Glare, Siwash Legend, Asamara, Grey Wolf a 

B.G’s Phantasia. Z odchovů ostatních českých stanic se uchovňovalo po jednom jedinci.  

Starou bolestí při uchovňování Sibiřských husky jsou hraniční výšky směrem nahoru. Poměrně 

často se objevují vady v postavení a pohybu končetin, trochu nás začínají zlobit hřbety a v 

poslední době poměrně výrazně i nesení ocasu.  

 

Druhé nejpočetnější plemeno na bonitacích 

byl Aljašský malamut, kde bylo celkem 

bonitováno 14 jedinců. 

 

Již druhým rokem v řadě také narůstá počet 

bonitovaných jedinců u plemene Samojed. 

V roce 2016 bylo bonitováno celkem 9 

jedinců. Jsme velmi rádi, že po letech útlumu 

chovu plemene Samojed v našem klubu, 

dochází ke zvýšení zájmu o toto plemeno. 

Nárůst počtu bonitovaných a jedinců je 

dobrým předpokladem pro zvýšení počtu 

odchovaných štěňat v dalších letech. 

 

Chceme vyjít vstříc zájemcům o bonitace, 

proto pro další rok počítáme se čtyřmi 

bonitacemi.  

 



2. Chov 
 

Chov štěňat v roce 2016 nás velmi mile překvapil, celkový počet 257 odchovaných štěňat 

nás zavazuje do dalších let. Chceme se více zaměřit na osvětu a podporu majitelů, kteří si 

pořídili štěňátko od našich členů a pomoci jim v začátcích při výchově.  

 

Nejvíce odchovaných štěňat bylo u plemene Sibiřský husky, celkem 174. Po dvou vrzích se 

narodilo v chovatelské stanici Siwash Legend, Severní tvář, Asamara a Jednička. Ostatní 

stanice, kde se odchovalo, měly po jednom vrhu. Počet zapsaných zvířat oproti roku 2015 

vzrostl. 

 

Štěňat ostatních plemen bylo v roce 2016 nejvíce odchováno v chovatelských stanicích 

Orleansnow, tři vrhy a Inditarod, dva vrhy.  

 

Jeden vrh byl z nechtěného krytí, průkazy původu pro něj jsou již vydány. Klub se přiklání k 

tomu, je-li to možné, průkazy původu štěňat i z neplánovaných krytí raději vydat, pokud 

chovatel takový vrh včas ohlásí a splní další podmínky, které se toho týkají, včetně určení 

DNA celého vrhu. Přesto bychom chtěli apelovat na všechny členy, aby byli ve sledování 

hárání fen pečlivější, bylo by opravdu nevhodné, pokud by se tyto případy příliš množily. Pro 

chovatele samotného to navíc mezi ostatními není příliš pěkná vizitka. 

Museli jsme bohužel řešit chovatelské prohřešky, které byly způsobeny nesrovnalostmi 

v chovatelské agendě vůči novým majitelům štěňat. 

 

Výběr psů do chovu je vždy na jednotlivém chovateli, kterému může poradce chovu 

doporučit vhodného jedince. Proto jsme velice rádi, že vzrůstá počet chovatelů, kteří se 

vydají za krycím psem do zahraničí a snaží se o obohacení chovu v ČR. 

Ke krytí do zahraničí úspěšně vyrazilo celkem 7 členů klubu. Můžeme říci, že na tak 

nepočetná plemena, jakými jsou plemena zařazená v klubu, je to obdivuhodné a těmto 

chovatelům za to děkujeme! 

Nejen odchovaní jedinci rozvíjí chov, ale také import štěňat je velmi důležitý, abychom 

zachovali možnost výběru dostatečně zdravých jedinců pro budoucnost. Importovaných 

jedinců bylo v roce 2016 celkem 20 také dost, a to 6 psů a 13 fen. Dovezena byla zvířata z 

Polska, Ruska, Slovenska, Německa, Itálie a USA. Chovatelé se opravdu snaží.  

Důvodem poměrně častých dovozů je ovšem kromě jiného i fakt, že noví zájemci o štěňata 

v ČR to leckdy mají nelehké. U nás chovatelé vrhy většinou uskutečňují až v momentě, kdy 

mají alespoň nějaké zájemce a často i cíleně na určitou skupinu zájemců pro to které využití 

psa (sport, výstavy a atp.). Proto se na štěně často čeká, leckdy i dost dlouho. Nabídka zde 

tedy celkem odpovídá poptávce a to je opět věc, za kterou „naše“ chovatele musíme 

velice a velice pochválit, v ČR je to v dnešní „obchodní“ době opravdu ojedinělé. 



3. Akce pořádané klubem 
 

Weight pulling, 2. 4. 2016 - Uherský Ostroh 
Poprvé v tomto roce náš klub pořádal závody ve Weight Pullingu. Měli jsme trochu obavy, 

kolik lidí přijede pulling se svými psy vyzkoušet. Ne každý ví, co takový pulling obnáší a co se 

v takovém závodě vůbec dělá. Byli jsme příjemně překvapeni, když se nám počet psů 

vyšplhal až na číslo 36. Přijelo dokonce mnoho začátečníků. 

Musíme říci, že atmosféra byla opravdu úžasná a velmi přátelská. Nejpočetnější plemena na 

závodech jsou Sibiřský husky a Aljašský malamut. Na tento závod přijeli i dva Samojedi. 

Nerozlišovali jsme mezi psy s PP (průkazem původu) a psy bez PP.  

Nejsilnějším psem se stal Arny Asamara, s utáhnutou váhou 2153 kg za 25s. Arny utáhnul 86,12 

násobek své váhy. Nejsilnější fenou závodu se stala Americká pitbulteriérka Inspiro´s Gail, 

2070Kg za 20s, která zvládla 106,15 násobek váhy, což je naprosto úžasné.  

Jelikož tyto závody pořádal náš klub, 

vyhlašovala se i soutěž Nejsilnější pes a 

Nejsilnější fena v majitelství člena klubu. 

Nejsilnějším psem v majetku člena klubu se stal 

Crystal Tiger Eyes B.G´s Phantasia s utáhnutou 

váhou 1655Kg za 25s a násobkem váhy 67,55. 

Nejsilnější fenou KSP se stala fena Fialka 

z Hrobu s utáhnutou váhou 1572kg za 24s a 

násobkem váhy 98,25. 

Pevně věříme, že všichni byli se závody 

spokojení a přijedou i další ročník, který bude 

klub pořádat. 

 

 

Klubové výstavy, 16. a 17. 4. 2016 - Měchenice 
Již podruhé (celkově potřetí) proběhl v Měchenicích výstavní víkend Klubu severských psů. V 

sobotu 16. 4. se uskutečnila 32. klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz a v neděli 17. 

4. Klubová výstava bez zadání titulu Klubový vítěz. Celkem bylo přihlášeno 208 jedinců z 

České republiky, Slovenska, Itálie, Švýcarska, Francie, Litvy a Německa. Posuzovaly zahraniční 

rozhodčí – paní Gay Kuehnel-Hisatake z USA a paní Gabriela Richard z Německa. Paní Gay 

Kuehnel-Hisatake posuzovala v Česku a vůbec v Evropě poprvé. 

Nejvzdálenějším účastníkem byla vystavovatelka z Litvy, která byla zároveň vystavovatelkou 

nejúspěšnější. Potřetí za sebou cestuje nádherný putovní pohár pro Nejkrásnějšího psa 

výstavy (BIS) do zahraničí. V roce 2014 mířil pohár na Slovensko v roce 2015 do Dánska a 

v roce 2016 do Německa. Tak tedy uvidíme, kam zamíří pohár v roce 2017!   

BIS sobotní klubové výstavy se stala opravdu krásná samojedí dáma Samantic Querida 

majitelky paní Barbary Bruns z Německa. V nedělním klání vyhrál BIS sibiřský husky pes 

Greystoke of Siberian Lady, 

majitelky Ingride Gudmoniene z 

Litvy. Gratulujeme!  

Díky všem sponzorům firmy Enova, 

Arteta CZ, Zero DC, ale také 

jednotlivým dárcům, zde 

vyjmenovaným: Barbora Grdinová, 

ing. Hana Blatoňová, Šárka 

Švejcarová, Božena Pražáková, 

manželé Kinclovi a Michaela 

Semeráková, jsme měli možnost 

uspřádat opět velmi vydařenou 

akci, která přilákala ke společnému 

setkání nejen majitele severských 

plemen, ale také návštěvníky se 

zájmem o tato plemena. 



Turnaj musherů a chovatelů severských psů v plážovém volejbale, 25. a 26. 6. 2016 - 

Podbořany. 
Akce byla uspořádána ve spolupráci našeho klubu 

a chovatelské stanice Asamara na městském 

koupališti v Podbořanech. Turnaj začal v sobotu v 

dopoledních hodinách a účastnilo se 14 hrajících 

dvojic. Celá akce probíhala v přátelském duchu a 

závěrečný finálový zápas se odehrál v sobotních 

večerních hodinách. Vítězem turnaje se stal Roman 

Habásko s Danou Koňákovou.  

Po udílení cen, které věnoval náš klub a město 

Podbořany se uskutečnil country večer v podání 

kapely Krušnohorského sportovního klubu psích 

spřežení z Hřebečné. Celá akce byla zakončena v neděli dopoledne společnou snídaní a 

koupáním v bazénu městského koupaliště. 

 

Speciální výstava, 24. 9. 2016 - Pasohlávky 
Speciální výstava byl termínem a místem vybrána, aby bylo možné navázat na nedělní 

Národní výstavu v Brně. Výstava proběhla druhým rokem v kempu Merkur v Pasohlávkách, a 

byť již bylo téměř po sezóně, kemp byl hojně obsazený nejen vystavovateli, ale návštěvníky 

či rybáři, takže o obecenstvo na výstavě nebyla nouze. 

Posuzování Aljašských malamutů se zhostila paní Zuzana Mikolková ze Slovenska a 

posuzování Grónských psů, Sibiřských husky a Samojedů přijala paní Ewa Stolarska z Polska. 

Obě dámy k posuzování přistoupily zodpovědně, pejsky hodnotily nejen v postoji, 

prohmatáním těla, ale také v pohybu.  

Výstava proběhla plynule, bez nějakých zádrhelů, každý vystavovatel si mohl odnést 

kokardičku, také počasí bylo objednáno na jedničku, takže nezbývá než se těšit na další akci 

Klubu severských psů. Oběma dámám bychom rádi poděkovali za jejich skvělé posuzování.  

 

Musíme zde opět poděkovat sponzorům, 

a to výrobci super prémiových krmiv 

společnosti Fitmin, paní MVDr. Evě 

Vávrové a MUDr. Haně Vávrové, Ing. 

Erice Okánikové, Marcele Luxové a Haně 

Kiškové – všem moc děkujeme za 

poskytnuté sponzorské dary!  A 

samozřejmě patří dík také Renatě 

Piskacisové za práci v kruhu a věnování 

se paní rozhodčí z Polska. 

 

 

 

 

4. Propagační činnost 
 

Pozvánku na jarní Ostrožský pulling, který organizoval klub, otiskl měsíčník Svět psů a Haf a 

Mňau a dále deník Blesk. Článek o tomto klání otiskl spolu s velmi pěknými fotkami Svět psů.  

 

Pozvánku na výstavní víkend v Měchenicích otiskl Svět psů, Haf a Mňau, Blesk a deník MF 

Dnes. Pozvánku také odvysílala TV Nova v pořadu Pták Loskuták. Následný článek o 

výstavním víkendu i s fotkami otiskl Svět psů. 

 

Dalších několik článků věnovaných Sibiřským husky (trojstrana) a jejich některých chovatelích 

vyšlo opět ve Světě psů. 



FINANČNÍ ZPRÁVA 2016 
 

  

Příjmy   

z činnosti klubu           278 448 Kč  

státní dotace a granty                     0 Kč  

sponzorské dary                     0 Kč  

ostatní příjmy                     0 Kč  

  

Výdaje   

na činnost klubu           246 958 Kč  

odvody a poplatky                     0 Kč  

ostatní výdaje                     0 Kč  

  

Příjmy celkem           278 448 Kč  

Výdaje celkem           246 958 Kč  

Výsledek hospodaření za rok 2016         31 490 Kč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGÁNY ORGANIZACE 
 

Nejvyšší orgán – Členská schůze 

 

Statutární orgán – Výbor spolku 
 Jménem výboru jedná za spolek předseda výboru nebo písemně pověřený člen výboru. 
  

Seznam členů výboru: 
Jan Brhel, předseda 

Roman Habásko, místopředseda 

Barbora Grdinová, ekonom 

Jana Hynková, tajemník 

Ilona Mikysková, sportovní a propagační referent 

Renáta Seidlová, hlavní poradce chovu 

            poradce chovu pro plemena Aljašský malamut a Grónský pes 

Libuše Pečená, poradce chovu pro plemeno Sibiřský husky 

Marcela Luxová, poradce chovu pro plemeno Samojed 

 

 

 

Klub severských psů, z.s. 
Právní forma: spolek, zapsaná ve Spolkovém rejstříku, 

vedeným Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L1228 

Sídlo: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 00224154 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu v CZK: 2600838076/2010 

Webové stránky: www.polardogs.cz 


