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PROGRAM VÝSTAVY: 
 
1. Přejímka psů, veterinární kontrola 
2. Zahájení výstavy  
3. Soutěž „Dítě a čuvač“ 
4. Posuzování v kruhu – psi 
5. Posuzování v kruhu – feny 
6. Soutěž o titul „Nejlepší štěně výstavy“ 
7. Soutěž o titul „Nejlepší dorost výstavy“ 
8. Soutěž o titul „Nejlepší pes klubové výstavy 2015“ 
9. Soutěž o titul „Nejlepší fena klubové výstavy 2015“ 
10. Soutěž o titul BOJ – „Nejlepší mladý plemene“ 
11. Soutěž o titul BOV – „Nejlepší veterán plemene“ 
12. Soutěž o titul BOB – „Vítěz plemene“ 
13. Soutěž o titul BOS – „Nejlepší jedinec opačného pohlaví“ 
14. Soutěž „Nejlepší pár psů“ 
15. Soutěž „Nejlepší chovatelská skupina“ 
16. Focení vítězů 
17. Bonitace 
 
 
 
Vážení přátelé 
Srdečně Vás jménem Spolku chovatelů slovenských čuvačů vítám na třetí letošní výstavě 
pořádané naším Spolkem, tentokrát se zadáváním titulu Nejlepší pes klubové výstavy a Nejlepší 
fena klubové výstavy.  
Vítám příznivce plemene, zkušené i začínající chovatele, ale také zájemce o čuvače z řad dětí, 
z nichž někteří z nich budou výstavu zahajovat soutěží Dítě a čuvač.  
Posuzování na dnešní klubové výstavě přijala paní Jana Tomešková, která je dlouholetou a velmi 
zkušenou chovatelkou, posuzovatelkou a poradkyní chovu Slovenských čuvačů.  
Děkuji všem, kteří se zcela dobrovolně a ve svém volném čase věnovali přípravě a organizaci této 
i jiných výstav pořádaných Spolkem. 
Všem vystavovatelům přeji příjemné a klidné prožití výstavy a co nejlepší výstavní umístění, 
chovatelům mnoho úspěchů v chovu a všem účastníkům krásné, společně strávené chvíle 
s přáteli se společným zájmem a s našimi krásnými čuvači  . 
 
Za Spolek chovatelů slovenských čuvačů 
 
Ing. Petr Vaník  
Předseda Spolku 
 
 
 
 
 



 
TŘÍDY 
 
Rozdělení do tříd se řídí výstavními řády ČMKU a FCI a je uvedeno na přihlášce. Pro třídu 
pracovní musí být k přihlášce doložen certifikát. Certifikát, opravňující zařadit psa do třídy 
pracovní, vydává ČKS, KJČR, MSKS, SZBK ČR. 
  
KLASIFIKACE 
 
Klasifikace se provádí známkou: 
 
Třída štěňat a dorostu:  
velmi nadějný, nadějný 
 
Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů a čestná:  
výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná  
 
Ve třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných známkou výborná nebo velmi 
dobrá. 
Hodnocení psa se do průkazu původu zapisuje ve výstavním kruhu. 
 
TITULY a SOUTĚŽE 
 
Udělení titulů není nárokové, tituly je možné zadat bez ohledu na počet soutěžících psů, pokud 
kvalita psa odpovídá zadání titulu. 
 
Tituly a čekatelství zadávané ve výstavním kruhu: 
 
CAJC, čekatelství titulu Junior šampion ČR 
může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých ocenění známkou výborný 1. 
 
Nejlepší mladý pes klubové výstavy 2015,  
Titul může být udělen nejlepšímu psovi, který získal ve třídě mladých hodnocení výborný 1, CAJC. 
 
Nejlepší mladá fena klubové výstavy 2015,  
Titul může být udělen nejlepší feně, která získala ve třídě mladých hodnocení výborný 1, CAJC. 
 
CAC, čekatelství titulu Český šampion 
může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů ocenění 
známku výborný 1. 
 
res. CAC, 
může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů ocenění 
známku výborný 2. 
 
Nejlepší pes klubové výstavy 2015,  
Titul může být udělen nejlepšímu psovi z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů. 
Z každé třídy se může zúčastnit pouze jeden pes s hodnocením výborný 1, CAC.  
 
Nejlepší fena klubové výstavy 2015,  
Titul může být udělen nejlepší feně z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a vítězů. Z 
každé třídy se může zúčastnit pouze jedna fena s hodnocením výborný 1, CAC.  
 
Jedinec, který obdrží ve třídě čestné ocenění výborný 1, se stává vítězem třídy čestné. 
 



Jedinec, který obdrží ve třídě veteránů ocenění výborný 1, se stává vítězem třídy veteránů a 
čekatelem Českého veterán šampiona. 
 
BOJ, nejlepší mladý plemene – Best of Juniors 
titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence „Nejlepší mladý pes klubové výstavy 2015“ a 
„Nejlepší mladá fena klubové výstavy 2015“ 
 
BOV, nejlepší veterán plemene – Best of Veterans  
titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence vítězů tříd veteránů pes/fena 
 
BOB, vítěz plemene – Best of Breed 
titul získává nejlepší jedinec z konkurence BOJ, Nejlepší pes klubové výstavy 2015, Nejlepší fena 
klubové výstavy 2015 a BOV 
 
BOS, nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex 
titul získává nejlepší jedinec opačného pohlaví než jedinec, který získal titul BOB. 
 
Tituly  a soutěže zadávané v závěrečném kruhu: 
 
POZOR !!! Na soutěže se nelze přihlásit až v den konání výstavy. 
 
Dítě a čuvač I – pro mladé vystavovatele ve věku 3-10 let (posouzení po zahájení výstavy) 
 
Dítě a čuvač II – pro mladé vystavovatele ve věku 11- 17 let (posouzení po zahájení výstavy) 

 
Nejlepší štěně výstavy – do soutěže nastupují jedinci ze třídy štěňat pes i fena - oceněná 
známkou velmi nadějný 1 na této výstavě.  
 
Nejlepší dorost výstavy - do soutěže nastupují jedinci ze třídy dorostu pes i fena - oceněná 
známkou velmi nadějný 1 na této výstavě.  
 
Nejlepší jedinec tříd čestných – do soutěže nastupují jedinci ze tříd čestných pes a fena ocenění 
známkou výborný 1, vítěz třídy na této výstavě.  
 
Nejlepší pár psů – do soutěže se může přihlásit vystavovatel, pod jehož jménem byl na výstavě 
posouzen pes a fena. Každá další změna – například doplnění spolumajitelství není povolena 
 
Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může přihlásit chovatel minimálně 3 a maximálně 5 
jedinců, z jeho chovatelské stanice, kteří byli na této výstavě posuzováni, pocházející nejméně od 
dvou různých otců či matek. Chovatel nemusí být majitelem jedinců.  
 
 
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 
 
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.  
 
Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů. 
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního 
zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata.  
Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 
Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 
 
 

 



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
Výstava je přístupná psům a fenám plemene Slovenský čuvač zapsaných  
v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení 
do výstavní třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na přihlášce. Psi, 
jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (kopii certifikátu nebo šampionátu) pro 
zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou bez urgence zařazeni to třídy otevřené. 
 
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v 
průkazu původu je shodné s prvním, za plnou cenu přihlášeným psem. Každá další změna – 
například doplnění spolumajitelství, bude brána jako přihláška za plnou cenu. Stejné ustanovení 
platí i pro hlášení soutěže párů. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere pořadatel odpovědnost. 
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn 
nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se dále vylučují feny v druhé 
polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k 
odstranění vady exteriéru psa. Je zakázáno psy upravovat jakoukoli látkou, která mění strukturu, 
barvu nebo tvar srsti, kůže nebo čenichu. Povoleno je pouze trimování, zastřižení, česání a 
kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné 
pro úpravu. 
Vystavovatel zasláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu a na 
webových stránkách (včetně zveřejnění výsledků a veškeré doprovodné dokumentace z výstavy). 
Rovněž se vylučují psi rozhodčího, přihlášení na výstavu v den, kdy tento rozhodčí posuzuje. V 
případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení 
nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna ustanovení výstavního řádu, 
těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat pořádek v celém areálu, k čemuž se 
zavazují podáním přihlášky. 
 
PROTESTY 
 
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů pro 
porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením 
jistiny 1000,- Kč pouze v průběhu posuzování v kruhu. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve 
prospěch pořadatele výstavy. 
 
 
 
PSI 

Třída dorostu 

Velmi nadějný 
01  Falco ze Smrčkova dvora, CMKU/SC/2424/15,  16. 4. 2015 
      o: Chris Orlický talisman,  m: Becky ze Smrčkova dvora 
      ch.: Ilona Smrčková,  
      maj.: Ivana Doubravová, Mohelnická 327, 789 73 Úsov 
 
 
Třída mladých 

V1, CAJC, BOJ, BOS, Nejlepší mladý pes výstavy 2015 
02  Cornelius Almo Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2349/14,  15. 10. 2014 
      o: Marcel Janin ranč,  m: Erin Tatranská perla 
      ch.: Romana Rendlová,  
      maj.: Jakub Ehrenberger, Sedm Dvorů 73, 793 05 Moravský Beroun 
 
 
 
 



Výborný 2 
03  Jago Onyx Márk, CMKU/SC/2343/14,  17. 9. 2014 
      o: Astor Janin ranč,  m: Darcy Onyx Márk 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Roman Fuštej, Libhošť 389, 742 57 
 
Mezitřída 

V1, CAC, Nejlepší pes výstavy 2015 
04  Atyla Svobodný vrch, CMKU/SC/2181/14/15,  26. 1. 2014 
      o: ch. Brix Onyx Márk,  m: Aimiee z Lubenských hvozdů 
      ch.: Ing. Kateřina Francouzová,  
      maj.: Michal Ažaltovič, Popelínská 438, 378 53 Strmilov  
 
Výborný 3 
05  Bode z Petroupíma, ČLP/SC/2266,  11. 5. 2014 
      o: Egar Tatranská perla,  m: Anny Tatranská perla 
      ch.: Miroslav Matoušek,  
      maj.: Renata Kejvalová, Komárov 630, 784 01 Litovel 
 
V2, r. CAC 
06  Lenny Orlický talisman, CMKU/SC/2174/14,  11. 1. 2014 
      o: Cristián Orlický talisman,  m: Bellis Orlický talisman 
      ch.: Jana Dušková,  
      maj.: Luděk Valenta, Zalány 101, 262 42 Rožmitál pod Radhoštěm 
 
 
Třída otevřená 

V1, CAC 
07  Arty Bratroňské štěstí, CMKU/SC/1914/12/14,  21. 5. 2012 
      o: Ich. Perun Janin ranč,  m: Kira Huňoše Janin ranč 
      ch.: Romana Rendlová,  
      maj.: Miroslav Moulis, U Hřbitova 49, 362 63 Dalovice 
 
 
Třída pracovní 

V1, CAC 
08  Ch. Brian od Čertova kopýtka, ČLP/SC/1610,  6. 6. 2010 
      o: Ch. Dan Šťastný pes,  m: Gabra Janin ranč 
      ch. + maj.: Kateřina Brtníková, Masarykova 271, 588 56 Telč 
 
 
Třída vítězů 

V1, CAC 
09  Ch. Hassan Bílé království, CMKU/SC/1392/08/11,  15. 5. 2008 
      o: Ch. Yrro Iro Janin ranč,  m: Jch. Akki Bílé království 
      ch. + maj.: Miroslava Dobešová, Tisová 42, 566 01, Vysoké Mýto 
 

FENY 

Třída mladých 

V1, CAJC 
10  Cessy Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2353/14,  15. 10. 2014 
      o: Marcel Janin ranč,  m: Erin Tatranská perla 
      ch.: Romana Rendlová,  
      maj.: Miroslav Moulis, U Hřbitova 49, 362 63 Dalovice 
 



 
Mezitřída 

V1, CAC 
11  Jch. Baboo z Petroupíma, ČLP/SC/2268,  11. 5. 2014 
      o: Egar Tatranská perla,  m: Ch. Anny Tatranská perla 
      ch.: Miroslav Matoušek,  
      maj.: Martina Černická, K Vrchánovu 77, 251 63 Nechanice 
 

Třída otevřená 

V2, r. CAC 
12  Giny Glena Onyx Márk, CMKU/SC/2121/13,  23. 8. 2013 
      o: Glen Orlický talisman,  m: Abby Onyx Márk 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Jana Adamíková, Plešovec 64, 768 11 Chropyně 
 
V1, CAC, BOB, Nejlepší fena výstavy 2015 
13  Iowanna z Oppidda Lughtwine, CMKU/SC/2159/13,  2. 11. 2013 
      o: Ich. Perun Janin ranč,  m: Dorotka z Borovýho hrádku 
      ch.: Jaroslava Říhová,  
      maj.: Olga Jüstlová, Ciboušov 183, 431 51 
 

Třída vítězů 

V1, CAC 
14  Ch. Honey z Borovýho Hrádku, CMKU/SC/2062/13,  28. 5. 2013 
      o: E´Arčí z Borovýho Hrádku,  m: Conny Orlický talisman 
      ch.: Jitka Krupková,  
      maj.: Lucie Ábelovská Drtinová, Sadová 413, 431 51 Klášterec nad Ohří 
 
V2, r. CAC 
15  Ch. Only Janin ranč, CMKU/SC/2109/-13/13,  25. 3. 2013 
      o: C.I.B. Baron Jaroslavov dvor,  m: Ussy Janin ranč 
      ch.: Jana Goliášová,  
      maj.: Jana Hanyková, Jílovská 46, 251 68 Kamenice 
 

Třída veteránů 

V1, BOV 
16  Gabra Janin ranč, CMKU/SC/1228/-06/06,  22. 5. 2006 
      o: Ch. Irro z Dlouhých drah,  m: Dori Ostrá hora 
      ch.: Jana Goliášová,  
      maj.: Kateřina Brtníková, Masarykova 271, 588 56 Telč 
 

NEJLEPŠÍ PÁR 

 Arty Bratroňsé štěstí a Cessy Bratroňské štěstí – maj. Miroslav Moulis – 2. místo 
 Brian od Čertova kopýtka a Gabra Janin ranč – maj. Kateřina Brtníková – nejlepší pár 1.místo 

 
 

CHOVATELSKÁ SKUPINA 

 Bratroňské štěstí - Nejlepší chovatelská skupina 

 

 



 

DÍTĚ A ČUVAČ 

 Tomášek Boháč 10 let + Honey z Borovýho Hrádku – 3. místo 
 Karolínka Boháčová 7 let + Only Janin ranč – 1. místo 
 Sárka Brtníková 5 let + Brian od Čertova kopýtka – 4. místo 
 Ondra Strnad 4 roky + Gabra Janin ranč – 5. místo 
 Adélka Černická 8 let + Baboo z Petroupíma – 2. místo 

 

Tréninkové intenzivní výcvikové soustředění pasení ovcí 

 (vhodné pro začátečníky i pokročilé) 

2016 
 

 
 
 
Od března 2016 plánujeme opět pravidelné soustředění u stáda oveček 
 

Místo konání: Načešice (u Heřmanova Městce) 
 
Tréning povede: Daniela Rájová (rozhodčí pro zkoušky pasení) 
Individuální přístup ke každému, teorie o pasení, praktické vyzkoušení práce vašeho psa u 
stáda, seznámení s obsahem zkoušek vloh (ZVOP), příprava na zkoušky HWT, IHT 1 TS, IHT 2 
TS. 
 

Aktuální informace naleznete na našich www stránkách 

www.slovensky-cuvac.biz 


