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Vážení přátelé, vážení členové Spolku chovatelů Slovenských čuvačů, 
 
 
Srdečně Vás jménem Spolku vítám na naší klubové výstavě se zadáváním titulu 
Klubový vítěz a Klubová vítězka, kterou opět pořádáme při Národní výstavě psů 
v Mladé Boleslavi. V loňském roce jsme se rozhodli provést změnu termínu a místa 
konání výstavy a velice se nám pořádání výstavy v tomto místě osvědčilo.  
Národní výstava v Mladé Boleslavi je tradičním místem setkávání chovatelů všech 
plemen, nabízí kvalitní zázemí a přirozené prostředí pro předvedení psů. Zároveň v 
této změně vidíme dobrou příležitost pro propagaci Slovenských čuvačů, a to jak 
mezi chovateli jiných plemen, tak mezi návštěvníky této letní výstavy. 
 
Tato klubová výstava je již devátým ročníkem Memoriálu Doc. Viléma Kurze a opět 
nás těší velký zájem o výstavu a četná účast ze strany začínajících i zkušených 
chovatelů. 
Rozhodčím této klubové výstavy je pan Petr Řehánek, který má mnoho dlouholetých 
zkušeností s posuzováním Slovenských čuvačů a posuzuje plemeno na národních i 
mezinárodních výstavách. 
 
Tradičně pořádáme také soutěž Dítě a čuvač, kterou jsme rozdělili do dvou věkových 
kategorií. Pro naše nejmladší vystavovatele jsou připraveny krásné ceny. 
 
Při této příležitosti bych chtěl účastníky také upozornit na blížící se akce, které 
pořádáme, a to je Letní výcvikový tábor v Seči, seminář zaměřený na genetiku psů a 
na třetí výstavu, kterou bude pořádat v letošním roce náš Spolek, a to v Brně 1. 10. 
2017, kde bude klubová výstava se zadáváním titulu Nejlepší pes a Nejlepší fena 
výstavy. Posuzovat bude paní Jana Tomešková. Zároveň se zde uskuteční 
každoroční členská schůze, na kterou zveme členy. 
 
Děkuji všem, kteří se zcela dobrovolně a ve svém volném čase věnovali přípravě a 
organizaci této i jiných výstav pořádaných Spolkem a všem vystavovatelům přeji 
mnoho úspěchů a všem účastníkům přeji příjemné a klidné prožití výstavy  . 
 
 
Ing. Petr Vaník  
Předseda Spolku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 kvalit psa odpovídá zadání titulu. 
 
 Dítě a čuvač I – pro mladé vystavovatele ve věku 3-10 let (nutné vyplnit do 
přihlášky)  
 
 Dítě a čuvač II – pro mladé vystavovatele ve věku 11- 17 let (nutné vyplnit do 
přihlášky)  
 
 
Tituly  čekatelství zadávané ve výstavním kruhu: 
 

 CAJC – čekatelství titulu Junior šampion ČR  
může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých ocenění známkou výborný 1.  
 
 Klubový vítěz mladých 2017  
Titul může být udělen nejlepšímu psovi, který získal ve třídě mladých hodnocení 
výborný 1, CAJC.  
 
 Klubová vítězka mladých 2017  
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.  
 
 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.  
 
 
Tituly  čekatelství zadávané v závěrečném kruhu: 
 

 Nejlepší štěně výstavy – do soutěže nastupují jedinci ze třídy štěňat pes i 
fena - oceněná známkou velmi nadějný 1 na této výstavě. (nevyplňuje se do 
přihlášky)  
 
 Nejlepší dorost výstavy - do soutěže nastupují jedinci ze třídy dorostu pes i 
fena - oceněná známkou velmi nadějný 1 na této výstavě. (nevyplňuje se do 
přihlášky)  
 
 Nejlepší jedinec tříd čestných – do soutěže nastupují jedinci ze tříd čestných 
pes a fena ocenění známkou výborný 1, vítěz třídy na této výstavě. (nevyplňuje se do 
přihlášky)  
 
 Klubový vítěz 2017  
Titul může být udělen nejlepšímu psovi z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, 
pracovní a vítězů. Z každé třídy se může zúčastnit pouze jeden pes s nejvyšší 
známkou výborný 1, CAC.  
 
 Klubová vítězka 2017  
Titul může být udělen nejlepší feně z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní 
a vítězů. Z každé třídy se může zúčastnit pouze jedna fena s nejvyšší známkou 
výborný 1, CAC.  
 
 BOJ – nejlepší mladý plemene – Best of Juniors  
titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence „Klubový vítěz mladých 2016“ a 
„Klubová vítězka mladých 2016“  
 
 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, Klubový vítěz 2016, Klubová vítězka 
2016 a BOV 
 
 BOS – nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex  
titul získává nejlepší jedinec opačného pohlaví než jedinec, který získal titul BOB.  
(Pokud titul BOJ a BOV získal jedinec stejného pohlaví, jako je BOB, nastupuje 
jedinec opačného pohlaví – ze třídy mladých V1, CAJC, ze třídy veteránů V1) 
 
 Nejlepší pár psů – Do soutěže nastupuje pes a fena ve vlastnictví jednoho 
majitele, posouzení na této výstavě. Každá další změna – například doplnění 
spolumajitelství není povolena. (nutné vyplnit do přihlášky)  
 
 Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže nastupují minimálně 3 a 
maximálně 5 jedinců z jedné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých spojení 
(min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni.  
 
 
 



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 šampiónů, budou 
bez urgence zařazeni to třídy otevřené. 
 
Do ČR importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize. Pokud je pes ve 
spolumajitelství českého a zahraničního majitele, platba probíhá podle toho, kde je 
pes zapsán. Pokud je zapsán v zahraniční plemenné knize, platba musí být v EURO, 
je-li zapsán v české nebo slovenské plemenné knize je platba v Kč. 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 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 štěňat 

Velmi nadějná 1, Nejlepší štěně výstavy 
01  Arthur Cepa Gemstone, CMKU/SC/2677/17,  19. 2. 2017 
      o: Baks Šťastná budoucnost,  m: Iowanna z Oppidda Lughtwine 
      ch. :Olga Jüstlová, Ciboušov 183, 431 51 
      maj.: Frantiček Meško, Luční 307, 431 14 Strupčice  
 
Velmi nadějná 2 
02  Nordon Onyx Márk, CMKU/SC/2706/17,  1. 3. 2017 
      o: Jch. Canto Onyx Márk,  m: Jch. Gweny Bekin dvor 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Gabriela Stádníková, Suhrovice 20, 294 02 Kněžmost 
 
Třída mladých 

V1, CAJC, Klubový vítěz mladých 2017, BOJ 
03  Argo Orlické království, CMKU/SC/2578/16,  9. 4. 2016 
      o: Ypsy Biely démon,  m: Dessie ze Smrčkova dvora 
      ch.: Miroslav Moravec 
      maj.: Miroslav Štěpánek, Nádražní 687, 517 73 Opočno 
 
Výborný 3 
04  Bless z Lantíkova, CMKU/SC/2557/16,  25. 2. 2016 
      o: Dalas Carin dom,  m: Aška Onyx Márk 
      ch.: Bc. Jitka Holková,  
      maj.: Karel Růžička, Voznice 143, 263 01 Dobříš  
 
Dobrá 
05  Fero 2 Černý korálek, CMKU/SC/2625,  15. 9. 2016 
      o: Alex Janin ranč,  m: Halina Černý korálek 
      ch. + maj.: MVDr. Anna Valterová, Otovice 61, 549 72 Otovice u Broumova 
  
Výborná 2 
26  Bert z Horních vinic, CMKU/SC/2619/16,  28. 7. 2016 
      o: Coudy Bratroňské štěstí,  m: Elizabeth Onyx Márk 
      ch.: Bc. Radka Fajdeková ,  
      maj.: Ivo Šindelář, Rudé Armády 10, 517 42 Doudleby nad Orlicí 
 
Mezitřída 

V1, CAC 
06  Lancelot Benet Onyx Márk, CMKU/SC/2548/16,  4. 1. 2016 
      o: Benet Onyx Márk,  m: Gweny Bekin dvor 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Michaela Chábová, Černov 18, 393 01 Pelhřimov 
 

Třída otevřená 

Velmi dobrá 3 
07  Attila Dračí templ, CMKU/SC/2421/15,  31. 3. 2015 
      o: Dalas Carin dom,  m: Ch. Besy z Pozdišovskej doliny 
      ch.: Petr Hlavnička,  
      maj.: Truhlářství Mach s.r.o., Svrčovec 27, 339 01 Klatovy 
 



V2, r. CAC 
08  Grand Glena Onyx Márk, CMKU/SC/2119/13,  23. 8. 2013 
      o: Glen Orlický talisman,  m: Abby Onyx Márk 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Slávek Turnovec, Horní Hbity 23, 263 62 Kamýk nad Vltavou 
 
V1, CAC 
09  Jch. Canto Onyx Márk, CMKU/SC/1841/11/13,  22. 12. 2011 
      o: Asus z Tasíkova dvora,  m: Victoria Queen z Pozdišovskej doliny 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Gabriela Stádníková, Suhrovice 20, 294 02 Kněžmost 
 
Třída vítězů 

V1, CAC, Klubový vítěz 2017, BOB 
10  Coudy Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2350/14,  15. 10. 2014 
      o: Marcel Janin ranč,  m: Ch. Erin Tatranská perla 
      ch.: Romana Rendlová,  
      maj.: Jan Líkař, Hosín 197, 373 41 Hluboká nad Vltavou  
 
Třída veteránů 

V1, Vítěz třídy, BOV 
11  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 68, 566 01, Vysoké Mýto 
 
FENY 

Třída štěňat 

Velmi nadějná 1 
12  Aura Cepa Gemstone, CMKU/SC/2680/17,  19. 2. 2017 
      o: Baks Šťastná budoucnost,  m: Iowanna z Oppidda Lughtwine 
      ch. + maj.: Olga Jüstlová, Ciboušov 183, 431 51 
 

Třída dorostu 

Velmi nadějná 1, Nejlepší dorost 
13  Mae Onyx Márk, CMKU/SC/2672/17,  11. 1. 2017 
      o: Harry Orlický talisman,  m: Ewe Onyx Márk 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Marek Chroust a Jana Štichauerová, Topolská 528, 252 28 Černošice 
 
Velmi nadějná 2 
14  Meggie Onyx Márk, CMKU/SC/2673/17,  11. 1. 2017 
      o: Harry Orlický talisman,  m: Ewe Onyx Márk 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Hana Matějková, Bezruče 488/23, 357 51 Kynšperk nad Orlicí 
 

Třída mladých 

Odstoupila 
15  Anastasia Sherrie Orlické království, CMKU/SC/2581/16,  9. 4. 2016 
      o: Ypsy Biely démon,  m: Dessie ze Smrčkova dvora 
      ch.: Miroslav Moravec, Dobré 16, 517 93 
      maj.: Katerina Moravcová a Miroslav Moravec, Dobré 16, 517 93 
 



V1, CAJC, Klubová vítězka mladých 2017 
16  Eewee Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2630/16,  30. 9. 2016 
      o: Ypsy Biely démon,  m: Erin Tatranská perla 
      ch. + maj.: Romana Rendlová, Bratronice 156, 273 63 
 
Výborná 2 
17  Eliška Černý korálek, CMKU/SC/2617,  15. 9. 2016 
      o: Alex Janin ranč,  m: Nela Černý korálek 
      ch. + maj.: MVDr. Anna Valterová, Otovice 61, 549 72 Otovice u Broumova 

Mezitřída 

Výborná 2 
18  Demi Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2507/15  12. 11. 2015 
      o: Baks Šťastná budoucnost,  m: Adita Bratroňské štěstí 
      ch.: Romana Rendlová,  
      maj.: Jitka Nekolová, Žákava 41, 332 04 Nezvěstice 
 
V1, CAC Klubová vítězka 2017 
19  Laila Onyx Márk, CMKU/SC/2551/16,  4. 1. 2016 
      o: Benet Onyx Márk,  m: Gweny Bekin dvor 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Miroslav Kadlec, Skřípov 192, 798 52 Konice 
 
 
Třída otevřená 
 

V2, r. CAC 
20  Airis z Ladova údolí, CMKU/SC/2467/15,  7. 7. 2015 
      o: Vax Power Janin ranč,  m: Mia Janin ranč 
      ch.: Naďa Nábělková,  
      maj.: Jaroslav Švec, Myslív 14, 341 01 Horažďovice 
 
Nenastoupila 
21  Fancy Katčina zahrada, ČLP/SC/2413,  31. 3. 2015 
      o: Anakin Červený potok,  m: Barbucha od Čertova kopýtka 
      ch.: Kateřina Rychetská,  
      maj.: Alena Skočdopolová, Luštěnice, 294 42 Luštěnice 
 
V1, CAC 
22  Holly Beskydská vločka, CMKU/SC/2459/15,  17. 6. 2015 
      o: Astor Orlický talisman,  m: Dolly z Borovýho hrádku 
      ch.: Karla Prstecká,  
      maj.: Jiří Brož, Habrova 586, 250 90 Jirny 
 
 

Třída vítězů 

V2, r. CAC 
23  Ch. Abby Onyx Márk, CMKU/SC/1629/10/11,  26. 5. 2010 
      o: Argo Orlický talisman,  m: Victoria Queen z Pozdišovskej doliny 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Marek Chroust a Jana Štichauerová, Topolská 528, 252 28 Černošice 
 
V1, CAC 
24  Ch. Halina Janin ranč, CMKU/SC/2432/-15/14,  4. 12. 2014 
      o: Jando Bär vom Wolfshorn,  m: Tanja Janin ranč 
      ch.: Jana Goliášová,  
      maj.: Petra Janoušková, Velký Průhon 154, 289 01 Dymokury 
 



 

Třída veteránů 

V1, vítěz třídy, BOS 
25  C.I.B. Chelsey Bílé království, CMKU/SC/1456/09/11,  23. 2. 2009 
      o: Huňoš Frigo Janin ranč,  m: Gr.ch. Essy Bílé království 
      ch. + maj.: Miroslava Dobešová, Tisová 68, 566 01, Vysoké Mýto 
 

PÁRY 

 Hassan Bílé království a Chelsey Bílé království, maj. Miroslava Dobešová – 1. místo 
 

 

CHOVATELSKÁ SKUPINA 

 Bratroňské štěstí, chov. Romana Rendlová – 2. místo 

 Onyx Márk, chov. Marek Chroust – 1. místo 

 

DÍTĚ A ČUVAČ I 

 Karolínka Boháčová 8 let + Chelsey Bílé království – 1. místo 

 Natálie Matějková 9 let + Meggie Onyx Márk - nenastoupila 

 Nela Chroustová 7 let + Mae Onyx Márk - nenastoupila 

 Bohumil Stádník 8 let + Canto Onyx Márk – 2. místo 

 

DÍTĚ A ČUVAČ II 

 Jakub Štěpánek 15let + Argo Orlické království – 2. místo 

 Kateřina Moravcová 17 let + Anastasia Sherrie Orlické království - 1. místo 

 Tomáš Boháč 11 let + Chelsey Bílé království – 3. místo 

 

 



Blížící se akce se slovenským čuvačem: 
Spolek chovatelů slovenských čuvačů Vás zve na: 

 
LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR 22. 7. 2017 - 29. 7. 2017 – SEČ 

www.slovensky-cuvac.biz 

Letní výcvikový tábor SCHSČ je určen pro všechny majitele slovenských čuvačů, kteří si 

chtějí užít krásný aktivní týden se svým psem. Tábor je zaměřen jednak na socializaci 

čuvačů a výcvik základní poslušnosti pro běžný život, dále pak i na základy sportovní 

kynologie s individuálním přístupem ke každému a s ohledem na specifika tohoto 

plemene.  

Pro všechny bude také možnost vyzkoušet si práci s čuvačem u stáda ovcí – od 

probouzení vlohy u začátečníků až po výcvik pokročilých - pod vedením zkušené trenérky a 

rozhodčí Daniely Rájové ve výcvikovém středisku Dajavera v Načešicích u Heřmanova 

Městce.  

V rámci tábora bude připraven i program pro děti. 

Odborně zaměřené přednášky a semináře, na které se můžete těšit: 

 slovenský čuvač, základní informace, podmínky uchovnění, genetické testy, důležitost 

čipů a jejich registrace. 

 pachové práce – jak správně začít 

 výchova štěněte a dospělého psa 

 pracovní využití slovenských čuvačů – od historie po současnost 

 cviky poslušnosti a nejčastější chyby při jejich nácviku 

 signály psů, aneb jak si správně se psem hrát 

 krytí, porod, odchov štěňátek – základní informace, které by měl vědět majitel chovného 

psa i feny 

 problémové chování psů a jak tato chování lze správně odstranit 

 zdraví a nemoc vašeho psa – veterinářka nám poradí, jak správně zachytit první příznaky 

toho, že je něco v nepořádku. 

 anatomie psa s využitím Dornovy metody u psů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slovensky-cuvac.biz/


Seminář zaměřený na genetiku psů, která se bude konat 
v rámci LVT 2017  

 
23. 7. 2017 od 10 hodin v Autocampu „U Letadla“  

 
Tento seminář je zdarma a je přístupný pro všechny 

majitelé a chovatelé psů členů i nečlenů SCHSČ 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


