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FCI sk. VIII − Slídiči, přinašeči a vodní pSi
I v této skupině jsou psi, kterým plným právem patří označení lovecký pes. 
Platí to o pracovitém a skromném anglickém kokršpanělovi, anglickém 
špringršpanělovi nebo zasmušilém clumberovi. Přinašeče známe spíše pod 
označením retriever a asi je zbytečné připomínat, že právě oni dokazují, že 
i plemena psů mohou měnit svoje zaměření. Retrieverům lovecké vlohy 
nechybí a stále se používají při výkonu práva myslivosti, jejich význam se 
ale přesunuje do kategorie tak zvaných rodinných psů. Vodní psi byli u nás 
donedávna takřka neznámou kategorií. Dnes je situace jiná a popularitu 
získává např. půvabný portugalský vodní pes.

FCI. sk. IX − SpolečenšTí a dopRovodní pSi
Sám název této skupiny říká, k čemu potřebujeme plemena v ní zařazená.  
V „devítce“ jsou psi, které máme proto, abychom se měli s kým mazlit 
a o koho se starat. To ale ještě neznamená, že se jedná o vyslovené „fifinky“. 
I tady jsou psi sportovně založení. Jen si je většinou, pokud s nimi např. 
chceme jezdit na kole, musíme dát do košíku na řídítka.

FCI sk. X − CHRTi
Nadmíru zajímavou skupinu charakterizuje rychlost, často klenuté utvá-
ření hřbetní linie a někdy uzavřená povaha. Původně patřila většina chrtů  
mezi lovecké psy určené pro lov ve velkých prostorách. Postupem doby se 
jejich využití změnilo a chrti našli uplatnění na dostihových drahách. 
Potkat na nich můžeme vipety, greyhoundy a celou řadu dalších chrtích 
plemen. Do FCI sk. X patří i pes, který v sobě snoubí laskavost a nadhled 
ve velkém těle – irský vlkodav.

Mimo FCI uznaných plemen existuje ještě celá řada plemen dalších. 
Označována bývají jako plemena neuznaná nebo NON FCI a jedná se vlast-
ně o plemena ve vývoji. Lze jen doufat, že je v budoucnu FCI uzná a budeme 
o nich hovořit jako o typických představitelích některé z výše uvedených 
skupin. Mezi neuznaná plemena patří např. půvabný a něžný pražský 
krysařík, patří mezi ně inteligentní a vytrvalý chodský pes a také mohutný 
silný a rozumný americký buldog.

anatomie a fyziologie psa
Paleta plemen psů je velmi pestrá. Známe psy různých velikostí, různých 
typů srsti a utváření hlav, nesení ocasů a délky končetin. Přesto mají, až 
na drobné výjimky, stejnou nebo podobnou základní stavbu těla a funkci 
tělních orgánů. Řeč je o anatomii a fyziologii psa.

Buňka
Základní stavební jednotkou psího těla je buňka. Popsat by se dala jako 
malý, pouze pod mikroskopem viditelný útvar, který mimo jiné obsahuje  
i genetické informace důležité pro reprodukci vlastní i reprodukci celého 
organismu. 

Stavba buňky je poměrně složitá a složité jsou i pochody, které v buň-
ce probíhají. Dokonce existuje celý vědní obor, který se buňkami zabývá  
a který se jmenuje cytologie (cytos − buňka, logos − věda). Soubory buněk, 
které mají stejnou nebo podobnou stavbu a stejné funkce, vytvářejí takzva-
né tkáně. V těle živočichů, tedy i psa, můžeme najít:

Tkáně výstelkové a krycí
Jsou odborně nazývány epitely. Jedná se o soubory těsně k sobě přiléhají-
cích buněk a s minimálním množstvím mezibuněčné hmoty. Epitely pokrý-
vají zevní nebo vnitřní tělní plochy a vystýlají vnitřky některých orgánů, 
např. dělohu, pochvu nebo močový měchýř.

Pojivová tkáň 
Můžeme ji ve starší literatuře najít také pod označením podpůrná vaziva 
a pletiva, zastává v organismu celou řadu významných funkcí a je pro ni 
typické velké množství různě uspořádané mezibuněčné hmoty. Pojivová 
tkáň ohraničuje, zpevňuje, obaluje a podpírá orgány a vyplňuje mezery 
mezi nimi. Mezi pojivové tkáně patří např. šlachy, chrupavky, kosti a také 
tukové vazivo.

Svalová tkáň  
Skládá se z typických dlouhých buněk spojujících se ve svalová vlákna, kte-
rá mají schopnost se na základě nervového impulsu smrštit. Rozeznáváme 
tři typy svalové tkáně. Hladkou, příčně pruhovanou (kosterní) a srdeční. 
Hladká a srdeční svalová tkáň nepodléhají vůli jedince.
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