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Úvodní slovo 
Vážené dámy, pánové, přátelé a všichni příznivci plemene 

sheltie. 

Dovolte, jako již tradičně pár slov, či zamyšlení nad uplynulým 

rokem. Stává se zvykem, že jsme nuceni se neustále 

přizpůsobovat opatřením „doby covidové“. Jako jediné možné 

časové období, kdy se dají „na jistotu“ organizovat jakékoli 

akce je jen období mezi červnem a zářím, což při dohodě s 

dalšími dvěma kluby sdružujícími sheltie, se jeví jako nemožný 

úkol. Opak je naštěstí realitou. Podařilo se nám uspořádat 

nejen členskou schůzi, několik výborových schůzí, ale i všechny 

tři klubové výstavy a klubové mistrovství republiky v agility. To 

vše jen díky velké obětavosti nejen celého výboru a KRK, ale 

hlavně také díky zlatým lidičkám, kteří jsou i dnes ochotni 

přiložit ruce ke společné práci. Za to jim patří veliké díky. Náš 

klub se finančně a sponzorskými dary podílel i na speciální 

výstavě a soutěži v agility organizované Klubem chovatelů colií 

a sheltií. Kde nás tlačí čas a nejsme ještě zdaleka hotovi je 

předělání – vylepšení webových stránek klubu. Práce na 

databázi zdárně pokračuje a údaje jsou průběžně doplňovány. 

Doufáme, že i v letošním roce budeme úspěšní jako v minulosti 

a podaří se nám zdárně zorganizovat všechny naplánované 

akce, bude nám přát počasí a setkáme se v dobré náladě. 

Rádi Vás na těchto akcích všechny uvidíme. Velmi nás potěšilo, 

že máme historicky nejvyšší počet členů klubu. 

Přeji Vám všem do roku 2022 pevné zdraví, hodně štěstí, kolem 

Vás jen lidi dobré vůle a ať Vám vyjdou všechny Vaše plány. 

předsedkyně Dagmar Semerádová 

SHELTIE CLUB CZ 
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V roce 2022 pro Vás připravujeme: 

Klubové výstavy :   Kladno 11. 6. 2022 

    Kladno 12. 6. 2022 

    Přestavlky   27.8.2022 

Mistrovství republiky Agility Nové Zámky 11. 9. 2022 

 

 

 

Přihlášky na KV Kladno budou spuštěny začátkem března 
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Aktuální informace 
Členské příspěvky 

Členské příspěvky na rok 2022 činí 300,- Kč  

Č. účtu: 2300045437/2010, u FIO banky, a.s. VS: Vaše 

členské číslo, SS: 111  

Termín úhrady (bez přerušení členství): do 31.3. 2022 

 

 

Děkujeme našim sponzorům  

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

TOP Sheltie 2020 

kategorie pes Benedetto z Nové Ameriky, maj. Ewa 

Kalendová 

kategorie fena Diadem Adhara Dancing in the Wind, maj. 

Jitka Rejnová 

 

Kluboví šampioni 2020 

Black Delight Maidenhead , maj. Ivana Bočková 

Benedetto z Nové Ameriky, maj. Ewa Kalendová 

LONGRANGE SKIES THE LIMIT , maj. Milan Šperlík 

RUS MARLINS CLAUDIA FOR BOHEMIA CLASSIC, 

maj. Milan Šperlík 

Dee Dee z Arcamony , maj. Eva Fialová 

 

North Star Sparks of the  Tempest, maj. Iveta Novotná 

REIKI von Schnappi Schnapp, maj. Žaneta Lokvencová 

 

Klubový šampion 2021 

Diadem Adhara Dancing in the Wind, maj. Jitka Rejnová 
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Pozvánka na členskou schůzi SHELTIE 

CLUB CZ, z.s. 

 

Která se bude konat  v Benica restauraci, Ke Stadionu 

2045, Benešov 25601, GPS souřadnice   49.7760342N, 

14.6763025E , dne 18.6.2022 od 10 hodin. Předpokládaný 

konec v 15 hod. 

Program: 

1.Úvod a přivítání 

2.Zprávy výboru a KRK 

3.Vyhodnocení soutěží 

4.Aktualizace podmínek soutěží 

5.Aktuální úprava řádů Klubu 

6.Volba výboru a KRK 

7. Diskuse a závěr 
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BONITACE 

OKROUHLICE 1.5.2021 

PSI 

 

Benefit z Ďáblovy studánky, zlatý, 10.12.2019 

CMKU/SHE/11983/19 

M: Gold Fever z Ďáblovy studánky, O: Lavika London 

Look 

CH: Mlada Svobodová, Maj.: Věra Dubská 

Výška 37 cm, chrup neúplný, chybí M3PD 

DOV prostý, pately 0/0 

 

Conny z Gwens Home, zlatý, 7.4.2020 

CMKU/SHE/12142/20 

M: Gwen Divoký sen, O: Golden Stardust Vesca Montana 

CH: Tamara Sikoraiová, Maj.: Jan Hájek 

Výška 35 cm, chrup neúplný, chybí 2xM2H, 2XM3 

DOV prostý, CEA DNA normal, MDR1 carrier 

 

Follow Me od Přelícké zvonice, tricolor, 3.11.2019 

CMKU/SHE/11964/19 

M: Coffe Black Majlia, O: JCH. Gummy Bear Serenczas 

CH: Tomáš Velík, Maj.: Irena Hofmanova 

Výška 37 cm, chrup úplný 

DOV prostý,Pately 0/0 

 

Gordon Beautiful Secrets, troicolor, 5.11.2019 

CMKU/SHE/12026/-20/19 

M: Kayna znad Antalowskiego Potoku, O: Call Me 

Norddream z Nové Ameriky 

CH: Anna Nogawczyk, Maj.: Jitka Štylerová 

Výška 38 cm, chrup úplný 
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DOV prostý, CEA DNA carrier, MDR1 carrier, pately 0/0, 

DKK A, DLK 0/0, OCD nepostižen 

 

 FENY 

 

Alison Zahrada snů, tricolor, 2.11.2019 

CMKU/SHE/11957/19 

M: Aura-Kyra z Údolí Výrovky, O: Coach Maralumi 

CH: Ing. Irena Placerová, Maj.: Dagmar Semerádová 

Výka: 34 cm, chrup úplný, 

CEA DNA normal, MDR1 normal 

 

Antoinetta Májový sen, zlatá,  25.3.2019 

CMKU/SHE//11643/19 

M: Samanta Lenfir, O: After Forever Sparks of the 

Tempest 

CH: RNDr. Anna Žaloudíková, Maj.: Pavla Hažlinská 

Výška 36 cm, chrup úplný 

DOV prostý, CEA DNA normal, MDR1 carrier, pately 0/0. 

DKK B, DLK 0/0 

 

Astra Zahrada snů, tricolor, 2.11.2019 

CMKU/SHE/11961/19 

M: Aura-Kyra z Údolí Výrovky, O: Coach Carter Maralumi 

CH: Irena Placerová, Maj.: Irena Placerová 

Výška 34 cm, chrup úplný 

DKK A, DLK 0/0, pately 0/0 

 

Bája Kavkazský lev, zlatá,7.2.2020 

CMKU/SHE/12058/20 

M: Zina Gold z Vesničky u hranic, O: Jeri z Dače 

CH: Petr Kovář, M: Petr Kovář 

Výška 35 cm, chrup neúplný, chybí M3PD 

DOV prostý 
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Bee Maye Agent Arnak, zlatá, 12.4.2020 

CMKU/SHE/12157/20 

M: Naomi Gold Modrý dukát, O: Ch.Kosmos Fervidus 

CH: Martina Milcová, Maj.: Martina Milcová 

Výška 35 cm, chrup úplný, 

DOV prostý, MDR1 +/+, CEA DNA carrier 

 

Belle Lexie Agent Arnak, zlatá, 12.4.2020 

CMKU/SHE/12156/20 

M: Naomi Gold Modrý dukát, O: Ch.Kosmos Fervidus 

CH: Martina Milcová, Maj.: Martina Tomková 

Výška 35 cm, chrup úplný 

 

Blaze of Glory Fox Tale, zlatá, 21.2.2020 

CMKU/SHE/12071/20 

M: Tekilla Jazz s Egerskoy Slobody, O: Art Felicity 

Aristocrat 

CH: Kristína Trhlíková Dis., Maj.: Hana Švandová 

Výška 33 cm, chrup úplný 

DOV prostý, CEA DNA normal, pately 0/0, DKK A, 

DLK 0/0 

 

Bohemian Rhapsody Fox Tale, zlatá, 21.2.2020 

CMKU/SHE/12072/20 

M: Tekilla Jazz z Egerskoy Slobody, O: Art Felicity 

Aristocrat 

CH: Kristína Trhlíková, M: Dis., Marcela Melkus 

Hejduková 

Výška 35 cm, chrup neúplný, chybí 2xM2H, 2xM3 

DOV prostý, CEA DNA normal 
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Bonny od Nučické strouhy, zlatý, 15.3.2020 

CMKU/SHE/12100/20 

M: Eileen Zahrada dětí, O: Smile Angel Zvezdny Dozhd 

CH: Adéla Jiráková, Maj.: Ladislav Vebr 

Výška 38 cm, chrup úplný 

DOV prostý 

 

Cora z Gwen´s Home, zlatá, 7.4.2020 

CMKU/SHE/12145/20 

M: Gwen Divoký sen, O: Golden Stardust Vesca Montana 

CH: Tamara Sikoraiová, Maj.: Tamara Sikoraiová 

Výška 33 cm, chrup neúplný, chybí 2xM2H, 2XM3 

DOV prostý, CEA DNA normal, MDR1 carrier 

 

Eleree Jozucita, blue merle, 5.5.2019 

CMKU/SHE/11713/19 

M: Leontýnka Bonny Dux, O: Show Elveras Carle Blanche 

CH: Zuzana Kostrbová, Maj.: Denisa Babušíková 

Výška 38 cm, chrup neúplný, chybí M2PH 

 

Frisky od Přelícké zvonice, tricolor, 3.11.2019 

CMKU/SHE/11965/19 

M: Coffe Black Majlia, O: JCH Gummy Bear Serenczas 

CH: Tomáš Velík, Maj.: Barbora Banýrová 

Výška 33 cm, chrup neúplný, chybí 2xP2D 

CEA DNA normal, MDR1 normal 

 

Galadriel Zahrada dětí, zlatá, 1.9.2017 

CMKU/SHE/10983/17 

M: Sugar Baby ze Skalní vyhlídky, O: Norddream ze 

Skalní vyhlídky 

CH: Zdeňka Barboříková, Maj.: Pavlína Marková 

Výška 34 cm, chrup neúplný, chybí M3LD 
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Gigi Maralumi, tricolor, 18.4.2020 

CMKU/SHE/12164/20 

M: Cool Lady Maralumi, O: Otdihlaf Visman for Vesca 

Montana 

CH: Alena Žamberská, Maj.: Marta Jará 

Výška 36 cm, chrup neúplný, chybí M2LH 

 

Great Joy ze Smrčkova dvora, tricolor, 19.5.2019 

CMKU/SHE/11702/19 

M: Status Quo Chancy Remus, O: Harry Potter Koryfej 

CH: Ilona Smrčková, Maj.: Magda Bílková 

Výška 36 cm,  chrup neúplný, chybí M3PD 

DOV prostý, MDR1 carrier 

  

Happy z Pravého břehu, blue merle, 11.3.2018 

CMKU/SHE/11224/18 

M: Waterlily z Ďáblovy studánky, O: X-Treme Black ze 

Shetlandů 

CH: Pavla Gamrotová, Maj.: Pavla Gamrotová 

Výška 38 cm, chrup úplný 

DOV prostý, pately 0/0 

 

 

 

 

 

 

Harmonny Zahrada dětí, zlatá, 17,4,2020 

CMKU/SHE/12162/20 

M: Sugar Baby ze Skalní vyhlídky, O: Follow Your Nose 

Eager to Fame 

CH: Zdeňka Barboříková, Maj.: Zdeňka Barboříková 

Výška 34,5 cm, chrup úplný 

DOV prostý, pately 0/0 
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Háta z Pravého břehu, tricolor, 11.3.2018 

CMKU/SHE/11225/18 

M: Waterlily Blue z Ďáblovy studánky, O: X-Treme Black 

ze Shetlandů 

CH: Pavla Gamrotová, Maj.: Pavla Gamrotová 

Výška 33 cm, chrup úplný 

DOV prostý 

 

Illusion Maradriam, tricolor, 24.2.2020 

CMKU/SHE/12275/-20/20 

M: Crazy Cinderella Rut-Tma, O: Ararat Maradriam 

CH: Adriana Máliková, Maj.: Pavlína Nyplová 

Výška 34 cm, chrup neúplný, chybí 2xM2H 

CEA DNA carrier, MDR1 carrier 

 

Kayenne Sněžný tygr, tricolor, 18.2.2020 

CMKU/SHE/12046/20 

M: CH. Feyanad Sněžný tygr, O: Gummy Bear Serenczas 

CH: Šárka Dreslerová, Maj.:  Šárka Dreslerová 

Výška 35 cm, chrup neúplný, chybí 2xM2H 

DOV prostý, DKK 0/0, DLK 0/0, pately 0/0 

 

Kelly od Kamenité říčky, blue merle, 5.4.2020 

CMKU/SHE/12136/20 

M: Delaya Dela Sněžný tygr, O: Ayrton Breembark 

CH: Jana Rubešová, Maj.: Gabriela Mati 

Výška 38 cm, chrup úplný 

 

Khaleesi Sněžný tygr, tricolor, 18.2.2020 

CMKU/SHE/12049/20 

M: Feaanad Sněžný tygr, O: Gummy Bear Serenczas 

CH: Šárka Dreslerová, Maj.: Marcela Šedivá 

Výška 38 cm, chrup neúplný, chybí 2xM2H 
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Natty Fatranský sen, zlatá, 15.10.2021 

CMKU/SHE/12217/20/19 

M: Art Felicity Ramoria, O: Art Felicity Truffidaldino iz 

Bergamo 

CH: Ing. Miroslav Kotuláš, Maj.: Dagmar Semerádová 

Výška 34 cm, chrup neúplný, chybí P3LH 

CEA DNA normal, MDR1 normal 

 

Noblessa Fort Fox, zlatá 21.12.2020 

CMKU/SHE/11990/19 

M: No Name Fort Fox, O: Smile Angel Zvezdny Dozhd 

CH: Vlasta Lišková, Maj.: Vlasta Lišková 

Výška 36 cm, chrup úplný 

DOV prostý, CEA DNA normal, MDR1 normal 

 

Oliwie z Benešovské zahrady, zlatá, 1.4.2020 

CMKU/SHE/12122/20 

M: Beatrice z Benešovské zahrady, O: Akuma Fort Fox 

CH: Dagmar Semerádová, Maj.: Kateřina Křivanová 

Výška 33 cm, chrup úplný 

 

Ori Black z Vesničky u hranic, tricolor, 19.10.2019 

CMKU/SHE/11922/19 

M: Flower in Blue z Vesničky u hranic, O: Zulus Lohrien 

CH: Jaroslav Čurda, Maj.:  Jaroslav Čurda 

Výška 36 cm, chrup úplný 

DOV prostý 

 

Ornella z Benešovské zahrady, zlatá, 1.4.2020 

CMKU/SHE/12123/20 

M: Beatrice z Benešovské zahrady, O: Akuma Fort Fox 

CH: Dagmar Semerádová, Maj.: Ladislav Vebr 

Výška 34 cm, chrup úplný 

CEA DNA carrier, MDR1 carrier 
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Rising Star Sparks of the Tempest, zlatá, 22.2. 2020 

CMKU/SHE/12062/20 

M: Kristi Sparks of the Tempest, O: Benedetto z Nové 

Ameriky 

CH: Iveta Novotná, Maj.:  Iveta Novotná 

Výška 35,5 cm, chrup úplný 

CEA DNA normal, MDR1 carrier 

 

Xilka Stříbrné doly, zlatá, 30.10.2019 

CMKU/SHE/11948/19 

M: Black Delight Maidenhead, O: Ilko z Dače 

CH: Ivana Bočková, Maj.: Zina Nekvapilová 

Výška 35 cm, chrup neúplný, chybí M2LH,M2PH,M3LD 

 

Xindy Stříbrné Doly, zlatá, 30.10.2021 

CMKU/SHE/11949/19 

M: Black Delight Maidenhead, O: Ilko z Dače 

CH: Bočková Ivana, Maj.: Tamara Šumpelová 

Výška 36 cm, chrup úplný 

CEA DNA carrier, MDR1 normal, pately 0/0, DKK A, PRA 

normal 

 

 

BONITACE KLADNO 12.-13.6.2021 

 

PSI 

 

Anthony Gold z Vysoké země, zlatý, 20.11.2019 

CMKU/SHE/11975/19 

M: Ebony Bella Cambria, O: Angel Jack Zahrada dětí 

CH: Věra Křenková, Maj.: Jiří Ludvík 

Výška 39 cm, chrup neúplný, chybí 2x M2H 

DOV prostý, pately 0/0 
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FENY 

 

Arwen Like the Dream, zlatá, 5.5.2020 

CMKU/SHE/12199/20 

M: Herriett z Benešovské zahrady, O: Golden Stardust 

Vesca Montana 

CH: Pavel Řehák, Maj.: Pavel Řehák 

Výška 34 cm, chrup úplný 

DOV prostý, pately 0/0  

 

Betty od Nučické strouhy, zlatá, 15.3.2020 

CMKU/SHE/12099/20 

M: Eileen Zahrada dětí, O: Smile Angel Zvezdny Dozhd 

CH: Jiráková Adéla, Maj.: Alena Bednářová 

Výška 38 cm, chrup neúplný, chybí P2LD, 

pately 0/0 

 

Giulietta Maralumi, tricolor, 18.4.2020 

CMKU/SHE/12165/20 

M: Cool Lady Maralumi, O: Otdihlaf Visman for Vesca 

Montana 

CH: Alena Žamberská, Maj.: Daniela Janušová 

Výška 34 cm, chrup úplný 

DOV prostý, MDR +/+ 

 

Gwendolyn Maralumi, tricolor, 18.4.2020 

CMKU/SHE/12166/20 

M: Cool Lady Maralumi,O: Otdihlaf Visman for Vesca 

Montana 

CH: Alena Žamberská, Maj.: Jana Čechová 

Výška 35 cm, chrup úplný 

DOV prostý, MDR1 +/- 
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Kaylenn Sněžný tygr, tricolor, 18.2.2020 

CMKU/SHE/12048/20 

M: Feaanad Sněžný tygr, O: Gummy Bear Serenczas 

CH: Šárka Dreslerová, Maj.: Kristýna Housarová 

Výška 35 cm, chrup neúplný, chybí M2LH 

pately 0/0 

 

Nely z Pozdeňské vísky, tricolor, 1.6.2020 

CMKU/SHE/12257/20 

M: Iris z Pozdeňské vísky, O: Newton z Otvovické skály 

CH: Dana Motyčková, Maj.: Zora Horňáková 

Výška 34 cm, chrup úplný 

 

Wiwien Gold Modrý Dukát, zlatá, 28.5.2020 

CMKU/SHE12244/20 

M: Shugr Gold Modrý dukát, O: Kosmos Fervidus 

CH: Kateřina Dušková, Maj.: Kateřina Hrabánková 

Výška 38 cm, chrup úplný 

 

Xavera Stříbrné doly, zlatá 30.10.2019 

CMKU/SHE/11949/19 

M: Black Delight Maidenhead, O: Ilko z Dače 

CH: Ivana Bočková, Maj.: Tereza Plačková 

Výška 33 cm, chrup neúplný, chybí 2xM2H 

pately 0/0 

 

BONITACE PŘESTAVLKY 5.9.2021 

PSI 

Aero Dynamic z Ranche na Hranici, tricolor, 16.9.2019 

CMKU/SHE/11878/19 

M: Amber Araja ze Shetlandů, O: Big Biaggi z Bučávky 

CH: Petr Krhut, Maj.: Kristýna Červínová 

Výška 39 cm, chrup úplný 
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DOV prostý, DKK A, DLK 0/0, pately 0/0, OCD  clear, 

spondyloza 0 

 

Basty Basien Agent Arnak, zlatý, 12.4.2020 

CMKU/SHE/12153/20 

M: Kosmos Fervidus, O: Naomi gold Modrý dukát 

CH: Martina Milcová     Maj.: Simona Vítková 

Výška 38 cm, chrup úplný 

 

Benn z Údolí Výrovky, zlatý, 23.5.2019 

CMKU/SHE/11723/19 

M: Haidy z Pozdeňské vísky, O: Golden Stardust Vesca 

Montana 

CH: Ing. Martina Vokřálová, Maj.: Eva Malíková 

Výška 38 cm, chrup neúplný, chybí 2xM2H, M3LD 

 

Berry od Nučické strouhy, tricolor, 15.3.2020 

CMKU/SHE/11096/20 

M: Eilien Zahrada dětí, O: Smile Angel Zvezdny Dozhd 

CH: Adéla Jiráková, Maj.: Martina Pecinová  

Výška 37,5 cm, chrup úplný 

 

 

Danny z Údolí Výrovky, tricolor, 23.4.2020 

CMKU/SHE/12174/20 

M: Aida z Údolí Výrovky, O: Smile Angel Zvezdny Dozhd 

CH: Ing. Martina Vokřálová, Maj.: Petra Koukalová 

Výška 36,5 cm, chrup neúplný, chybí 2xM3 

 

Dynamic Duke ze Šťastné planety, zlatý, 26.5.2019 

CMKU/SHE/11729/19 

M: Bella Donna ze Šťastné planety, O: Mekky Želečské 

vrchy 

CH: JUDr. Pavla Konečná, Maj.: Michal Svoboda 

Výška 39,5 cm, chrup neúplný, chybí 2xP3H, P2PD 
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Silver Discovery Vesca Montana, blue merle, 

24.7.2020 

CMKU/SHE/12508/20/20 

M: Di´Leita´s Sheltie Sky in Vesca Montana, O: Lavika For 

Lucy With Love 

CH: Anna Szulc, Maj.: Kateřina Dušková 

Výška 39,5 cm, chrup úplný 

Pately 0/0 

 

Ursis Gold Modrý dukát. zlatý, 14.2.2020 

CMKU/SHE/12074/20 

M: Gina Black Modrý dukát, O: Golden Stardust Vesca 

Montana 

CH: Kateřina Dušková, Maj.: Monika Habrmanová 

Výška 35 cm, chrup úplný 

DKK  A, DLK 0/0 

 

Yasko Stříbrné doly, zlatý, 30.10.2019 

CMKU/SHE/11952/19 

M: Noemi Nessi Manepo Ideál, O: Follow Your Nose 

Eager to Fame 

CH: Ivana Bočková, Maj.: Marie Vykoukalová 

Výška 35 cm, chrup neúplný, chybí 2XM3,P2LD 

 

FENY 

 

Andromeda z Vepalu, zlatá, 29.12.2019 

CMKU/SHE/11998/19 

M: Kassiopeia z Ďáblovy studánky, O: Xvilda Chancy 

Remus 

CH: Hana Švecová, Maj.: Hana Švecová 

Výška 34 cm, chrup neúplný, chybí 2xM3 

DOV prostý 
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Arine Čtyři řeky, zlatá, 4.4.2020 

CMKU/SHE/12128/20 

M: Fantagiro Zahrada dětí, O: After Forever Sparks of the 

Tempest 

CH: Věra Ryšavá, Maj.: Ivoš Ryšavý 

Výška 34 cm, chrup úplný 

DOV prostý 

 

Billy Jane z Látova dvora, blue merle, 18.6.2018 

CMKU/SHE/11371/18 

M: Bailey Beauty Maralumi, O: Cubert Osudové setkání 

CH: Mgr. Monika Látová, Maj.: Monika Látová 

Výška 34 cm, chrup úplný 

 

Casablanka SkyFalls Angels, blue merle, 14.3.2020 

CMKU/SHE/12106/20 

M: Jakarta von Schnappi Schnap, O: Trust in Me Koryfej 

CH: Michaela Urbánková, Maj.: Macků Tereza 

Výška 37 cm, chrup úplný 

MDR1 +/+ 

 

Daiquri z Faustovy zahrádky, tricolor, 1.5.2020 

CMKU/SHE/12190/20 

M: Agira z Faustovy zahrádky, O: Gummy Bear 

Serenczas 

CH: Bc. Gabriela Hroteková, Maj.: Gabriela Hroteková 

Výška 33 cm, chrup neúplný, chybí 2xM3 

 

Dami z Trmických polí, zlatá, 17.7.2020 

CMKU/SHE/12325/20 

M: Betty z Trmických Polí, O: Akuma Fort Fox 

CH: Jana Vavrušková, Maj.: Pavel Lukáš 

Výška 33 cm, chrup neúplný, chybí P2PH,M3LD,M3PD, 

P3LH  
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Femme Fatale Perla z Polabí, tricolor, 14.10.2018 

CMKU/SHE/11494/18 

M: Yoko Ono Perla z Polabí, O: Art Felicity Timati II 

CH: Marcela Melkus Hejduková, Maj.:Ivana 

Horbaniucová 

Výška 38 cm, chrup úplný 

pately 0/0 

 

Fidorea Jozucita, blue merle, 9.7.2020 

CMKU/SHE/12312/20 

M: Leontýnka Bonny Dux, O: Newton z Otvovické skály 

CH: Zuzana Kostrbová, Maj.: Radka Ulmannová 

Výška 35 cm, chrup úplný 

pately 0/0 

 

Isabela z Vážanského dvorečku, zlatá, 2.4.2020 

CMKU/SHE/12158/20 

M: Megan Fox Manepo Ideál, O: Follow Your Nose Eager 

to Fame 

CH: Renáta Valehrachová, Maj.: Renáta Valehrachová 

Výška 34 cm, chrup úplný 

DOV prostý, MDR1 +/+, CEA DNA carrier, pately 0/0 

 

Keep Up ze Skalní vyhlídky, tricolor, 25.5.2017 

CMKU/SHE/10883/17 

M: Up And Up ze Skalní vyhlídky, O: Frenja Hitman 

CH: Kateřina Denková, Maj.: Ewa Kalendová 

Výška 33 cm, chrup neúplný, chybí P2LH 

 

Liška z Vrchovinské stráně, zlatá, 24.5.2020 

CMKU/SHE/12229/20 

M: Surikata Seimi Manepo Ideál, O: Shelteam Mon Tou 

Tou 

CH: Rudolf Kracík, Maj.: Lukáš Vejr 

Výška 34 cm, chrup úplný 
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Malaika vom Hohen Steg, zlatá, 7.11.2019 

CMKU/SHE/12216/19 

M: Koralee vom Hohen Steg, O: CH VDH CH Club Mirror 

Man ze Skalní vyhlídky 

CH: Christine Stelter, Maj.: Ewa Kalendová 

Výška 36 cm, chrup úplný 

 

Melisa z Dače, zlatá, 26.8.2020 

CMKU/SHE/12381/20 

M: Inna z Dače, O: Follow Your Nose Eager to Fame 

CH: Dana Černá, Maj.: Dana Černá 

Výška 36 cm, chrup neúplný, chybí M3LD 

 

Mon Cheri Maradriam, blue merle, 3.9.2020 

CMKU/SHE/12563/20 

M: Fantasy Maradriam, O: Ararat Maradriam 

CH: Adriana Malíková, Maj.: Karolína Tourková 

Výška 38 cm, chrup neúplný, chybí M2PH,P2LD 

DOV prostý, CEA DNA normal, MDR1 carrier 

 

Odeta z Benešovské zahrady, zlatá, 1.4.2020 

CMKU/SHE/12121/20 

M: Beatrice z Benešovské zahrady, O: Akuma Fort Fox 

CH: Dagmar Semerádová, Maj.: Adéla Trochtová 

Výška 33 cm, chrup neúplný, chybí 2xP1H,2xM3D 

CEA DNA  carrier, MDR1 carrier 

 

Pretty Penny z Benešovské zahrady, zlatá, 11.7.2020 

CMKU/SHE/12320/20 

M: Katrin z Benešovské zahrady, O: Akuma Fort Fox 

CH: Dagmar Semerádová, Maj.: Michaela Bernardová 

Výška 35,5 cm, chrup neúplný, chybí 2xM3 
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Taira Gold Modrý dukát, zlatá, 8.5.2019 

CMKU/SHE/11694/19 

M: Hedvika Gold Modrý dukát, O: Be Happy z 

Barbořinskeho vršku 

CH: Kateřina Dušková, Maj.: Kateřina Jelínková 

Výška 38 cm, chrup úplný 

 

Waikiki Way Manepo Ideál, tricolor, 22.7.2020 

CMKU/SHE/12341/20 

M: Sofia Stříbrné doly, O: Dream Come True Perla z 

Polabí 

CH: Zina Nekvapilová, Maj.: Ivana Bočková 

Výška 36 cm, chrup úplný 

 

Wandeta Wimpi Manepo Ideál, tricolor, 22.7.2020 

CMKU/SHE/12343/20 

M: Sofia Stříbrné Doly, Dream Come True Perla z Polabí 

CH: Zina Nekvapilová, Maj.: Veronika Straková 

Výška 34 cm, chrup neúplný, chybí M3LD 
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Mistrovství ČR sheltií v agility 2021 
Stejně jako o rok dříve jsme i v roce 2021 kvůli covidu a 

omezení hromadných akcí přesouvali šeltií mistrovství z 

tradičního květnového termínu na náhradní podzimní. 

Naštěstí se vše vydařilo a o víkendu 2.-3. října bylo v 

jezdeckém areálu v Nových Zámcích v Litovelském 

Pomoraví nádherné počasí. Díky tomu se mohl závod opět 

uskutečnit na venkovním kolbišti. Drobnou novinkou byla 

možnost pátečního podvečerního tréninku a vyzkoušení 

překážek.  

Sobotního mistrovství se zúčastnilo 77 šeltiček, z toho 25 

small, 46 medium a 6 veteránů. V neděli pak byly na 

programu dvojzkoušky otevřené pro všechna plemena. 

Posuzování se ujala Olga Bazalová, která v úvodním 

jumpingu mistrovství zaskočila spoustu týmů hlavně 

záludným náběhem do slalomu. Jinak šlo o velice rychlý a 

plynulý parkur a výsledky z něj slibovaly napínavý boj o 

mistrovský titul (který může získat jen tým, který zvládne 

dva parkury, tedy jumping a agility).  

Stejně jako v uplynulých ročnících pak byly na programu 

hry (tuneliáda a štafeta dvojic) a po nich následoval 

finálový běh, agility. Parkur byl patřičně napínavý, plný 

pastiček a záludných pasáží, a tak ho v obou kategoriích, 

small i medium, dokončily čistě pouhé čtyři týmy. A 

tentokrát bylo pro vybojování nejvyššího titulu nutné 

umístit se "na bedně" v obou bězích. Mistrovský titul pro 

rok 2021 získala v kategorii small Gabka Hroteková a 

Agira z Faustovy zahrádky a v kategorii medium Jana 

Jourová a Bebop Chancy Remus.  
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A jak dopadly doprovodné soutěže? Nejlepším veteránem 

(šeltie nad 9 let) se stala Colombina Moravské srdce s 

Janou Mikulovou, nejlepším juniorem Anička Dušánková 

a Itty-Bitty z Lomu ve Skále, nejlepší A1 Kristýna 

Zástěrová a Sable Spirit ze Shetlandů a nejlepšího seniora 

(psovod nad 50 let) obhájil František Dušek s Connie 

Cherr Gold z Vesničky u hranic. Všem vítězům 

gratulujeme!  

Mistři ČR sheltií v agility 2021 

 

small: 

1.místo Gabriela Hroteková a Agira z Faustovy zahrádky 

2.místo Anna Dušánková a Itty-Bitty z Lomu ve Skále 

3.místo Klára Válková a Griotka Perla z Polabí 
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medium: 

1.místo Jana Jourová a Bobop Chancy Remus 

2.místo Ludmila Bartošíková a Flirt Vrabčí hnízdo 

3.místo Zuzana Jelínková a Nicolas Perla z Polabí 

 

Mistrovství republiky šeltií v agility 2022 
Příští ročník mistrovství proběhne opět v Nových 

Zámcích, a vzhledem k přiznivým ohlasům jsme se 

rozhodli zachovat podzimní termín. Na velké setkání 

agilitních šeltiček se tak můžete těšit 10.-11. září 2022. 

Posuzování přislíbila slovinská rozhodčí Ivana Kirik. 
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Aktuální změny v klubových dokumentech:  

POSTUP PŘI ZÁPISU VRHU  
SHELTIE CLUB CZ, z.s. 

1. Nejpozději v den krytí být členem klubu nebo mít 

uzavřenou smlouvu o poskytování chovatelského servisu s 

nečleny klubu. V případě externího vrhu mít uzavřenou 

dohodu o zapůjčení feny.  

2. získat krycí list - Krycí listy (KL) jsou chovatelům k 

dispozici na webových stránkách SHELTIE CLUB CZ, z. s. – 

klubová sekce dokumenty ke stažení 

(http://www.sheltie.cz/?page_id=26), odkud si KL může 

chovatel – majitel feny - stáhnout a vytisknout (nutno 2x) nebo 

může chovatel požádat správce dílčí plemenné knihy nebo 

poradce chovu o zaslání KL. Žádost o vydání KL může být 

podána písemně, telefonicky nebo e-mailem; chovateli jsou 

pak zaslány 2 KL poštou. 

3. Zaslat do 7 dnů po nakrytí sken vyplněného KL, 

(případně kopii poštou) správci dílčí plemenné knihy. 

4. Zaslat do 7 dnů po narození štěňat : 

4.1. scan KL, doplněný o datum narození a počet pohlaví 

narozených štěňat e-mailem správci dílčí plemenné knihy, 

nebo originál KL poštou   

4.2.  doklad o zaplacení poplatku za použití KL č.ú. 

2300045437/2010, v.s. členské číslo, s.s. 222. 

Po obdržení 2. KL a platby bude zaslán chovateli správcem dílčí 

plemenné knihy e-mailem nebo poštou poradcem chovu 

podepsaný formulář „ŽÁDANKA PRO URČENÍ ČÍSLA ZÁPISU,  
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IDENTIFIKAČNÍ ZNAČKY A PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT DO 

PLEMENNÉ KNIHY PSŮ“. 

5. Do 3 týdnů od narození štěňat zaslat scan vyplněné 

žádanky pro určení čísla zápisu na Plemennou knihu a to e-

mailem na adresu: dragovic@cmku.cz, nebo poštou na adresu: 

Plemenná kniha ČMKU, Maškova 3, 182 50 Praha 8 a zároveň 

v kopii správci dílčí plemenné knihy na adresu 

odchovy.sheltie@seznam.cz  

Chovatel obdrží v krátkém čase z Plemenné knihy e-mailem, 

nebo poštou formulář „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH 

ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“ a návrh průkazu původu 

štěňat ke kontrole. Pokud jsou údaje v návrhu průkazu původu 

štěňat chybné, je nutno na chybné údaje upozornit Plemennou 

Knihu ČMKU a požádat o opravu. 

Formulář „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU 

ŠTĚŇAT“ v případě zaslání e-mailem si chovatel vytiskne a dále 

použije při čipování/tetování štěňat a případném klinickém 

vyšetření DOV štěňat u veterinárního ophtalmologa. 

Čipování je povoleno provádět nejdříve od stáří 4 týdnů štěňat, 

tetování ve stáří 6 týdnů. Tyto úkony provádí veterinární lékař 

a zaznamená do formuláře „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH 

ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“.  

6. Po označení (čipování/tetování) štěňat zašle chovatel 

správci dílčí plemenné knihy poštou (nejlépe doporučeně) 

vyplněný, chovatelem podepsaný a od veterináře potvrzený 

formulář „PŘIDĚLENÍ ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU 

ŠTĚŇAT“ plus jednu kopii si uschová pro svoji evidenci. 

V případě prvního vrhu v chovatelské stanici přiloží také kopii 

přiděleného názvu “Chovatelské stanice“. Dále v případě, že  
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chovatel nechá provést klinické nebo genetické vyšetření 

dědičných chorob očí, příp. dalších zdravotních vyšetření 

štěňat kopie výsledků vyšetření. V případě, že chovatel žádá o 

vystavení exportního Průkazu původu, připojí jméno a přesnou 

adresu nového majitele štěněte/štěňat. V případě, že chovatel 

žádá o zapsání výstavních titulů rodičů do průkazu původu 

štěňat, kopie příslušných výstavních ocenění a dosažení titulu 

Šampion, Interšampion. Scany výše popsaných dokumentů a 

formulářů (jejich scany) může chovatel kromě „PŘIDĚLENÍ 

ZÁPISOVÝCH ČÍSEL/PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU ŠTĚŇAT“ zaslat e-

mailem správci dílčí plemenné knihy.  

Všechny podklady k zápisu vrhu je nutno zaslat správci dílčí 

plemenné knihy nejpozději do 2,5 měsíce stáří štěňat. 

Originály Průkazů původu štěňat obdrží chovatel na dobírku z 

Plemenné knihy ČMKU. 

Pozn. Dle novely zákona č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat 

proti týrání, která vstoupila v platnost dne 1.2.2021, je 

chovatel povinen ke každému vrhu nejpozději do 7 dnů od 

narození štěňat vyplnit evidenční list, který je povinen 

uchovávat po dobu 3 let. Závazný vzor formuláře evidenčního 

listu vrhu štěňat uveřejní ministerstvo na svých internetových 

stránkách. Evidenční list vrhu štěňat obsahuje  

a) identifikační údaje chovatele,  

b) místo jejich chovu,  

c) informace o jejich matce, zejména plemeno, jméno, datum 

narození, číslo čipu nebo tetování,  

d) informace o štěňatech, zejména datum narození a jejich 

počet, počet štěňat uhynulých po 7 dnech od narození, u 

každého štěněte číslo čipu, jméno štěněte a jeho pohlaví, a 
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e) informace o očkování a odčervení štěňat, případně o jiném 

veterinárním ošetření, která byla provedena do doby převodu 

štěňat, nejdéle do 6 měsíců jejich věku.  

Vzory formulářů naleznete na webu 

http://www.sheltie.cz/?page_id=5688  

V případě zájmu klub poskytne na vyžádání vzor kupní 

smlouvy. 

Kontakty: 

Hlavní poradce chovu: Ing. Vlasta Lišková 

e-mail 

odchovy.sheltie@seznam.cz 

Tým poradců chovu:  Dagmar Semerádová 

     Eva Plíštilová 

     Kateřina Dušková 

Správce dílčí plemenné knihy: Hana Zavřelová, Riegrova 335, 

666 01 Tišnov 

                                                 e-mail odchovy.sheltie@seznam.cz  

 

Plemenná kniha ČMKU :               PK ČMKU 

                                                      Eva Dragovič, e-

mail:dragovic@cmku.cz 

                                                      Maškova 3,  182 53 Praha 8 

Schváleno členskou schůzí, červen 2021 

Formulačně upraveno 23.1.2022, výborem klubu. 
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ZÁPISNÍ ŘÁD 

Identifikační číslo dokumentu: SH 2 

Vydáno: 23.1.2022 

Účinnost od: 24.1.2022 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Zápisní řád SHELTIE CLUB CZ, z.s. (dále jen „Klub“) 

slouží k řízení chovu plemene sheltie (dále jen „chov”) členy 

Klubu a vytváří předpoklady k trvalému zvyšování úrovně 

chovatelské práce ve smyslu standardu Mezinárodní 

kynologické federace (dále jen „FCI“) č. 88 a s důrazem na 

kontrolu dědičnosti zdraví. 

2. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující 

především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov 

nesmí být na úkor zdraví). 

3. Chov je veden v souladu s předpisy FCI a 

Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) a se 

závaznými právními předpisy platnými v České republice, 

zejména se zákonem č. 166/1999 Sb. „O veterinární péči“ v 

platném znění a se zákonem č. 246/1992 Sb. „Na ochranu 

zvířat proti týrání“ v platném znění. 

4. Vedení plemenné knihy Klubu zajišťuje výbor Klubu 

smluvně na příslušném pracovišti Plemenné knihy ČMKU (dále 

jen „PK“). 

5. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení 

Mezinárodního chovatelského řádu FCI, Řádu ochrany zvířat  
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při chovu psů ČMKU a Zápisního řádu ČMKU jakožto vyšších 

závazných norem. 

Článek 2 

Chovní jedinci 

1. Jedincem plemene sheltie ve smyslu tohoto řádu se 

rozumí čistokrevný pes nebo fena s průkazem původu 

vydaným nebo registrovaným plemennou knihou uznanou FCI. 

2. Chovným psem a fenou ve smyslu tohoto řádu se 

rozumí takový jedinec plemene sheltie, který byl zařazen do 

chovu po splnění podmínek stanovených tímto a bonitačním 

řádem. 

3. Podmínky pro zařazení do chovu jsou specifikovány v 

Bonitačním řádu Klubu, který je nedílnou součástí tohoto řádu. 

4. Úspěšné splnění podmínek zařazení do chovu označuje 

Klub do průkazu původu jedince. Majitel chovného jedince pak 

zašle průkaz původu Plemenné Knize ČMKU k zápisu jedince do 

evidence chovných jedinců. 

5. K chovu mohou být použiti chovní jedinci, kteří dosáhli 

ukončeného 14. měsíce věku. 

6. Chovná fena může být použita k chovu (datum krytí) 

naposled v den dosažení stáří osmi let. 

7. Použití chovného psa k chovu není věkem shora 

omezeno. 

8. Majitel chovné feny má právo požádat výbor Klubu o 

prodloužení chovnosti nad výše uvedenou věkovou hranici. O 

výjimku požádá chovatel písemně přibližně jeden měsíc před 

předpokládanou říjí. Žádost zašle předsedovi Klubu s 
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veterinárním osvědčením o zdravotním stavu feny. Krytí feny 

po dosažení osmi let věku pak může být uskutečněno jen v 

případě, že to písemně doporučí veterinární lékař na základě 

odborného vyšetření provedeného přibližně jeden měsíc před 

předpokládaným začátkem říje za předpokladu, že zdravotní 

stav umožňuje březost bez nadměrných rizik. Krytí feny je 

podmíněno též schválením výboru Klubu. Prodloužení 

chovnosti je možné po udělení výše uvedených potvrzení, a to 

o jeden vrh do věku feny 9 let. (např. fena narozená 1. ledna 

2011 smí být po udělení požadovaných povolení naposledy 

kryta 1. ledna 2020.) 

9. Výbor Klubu má právo vyřadit chovného jedince z 

chovu v případě, že jeho majitel zásadním způsobem poruší 

ustanovení tohoto řádu. Za zásadní porušení ve smyslu tohoto 

ustanovení se mj. považují jakékoliv podvody směřující k 

obcházení ustanovení chovatelských normativů Klubu, ČMKU 

nebo FCI. 

10. K chovu pomocí inseminace nesmí být použiti jedinci, 

kteří se dosud úspěšně nereprodukovali přirozeným 

způsobem. 

11. Pokud je pes v ČR nechovný, tak nemůže v ČR být 

použit v chovu i v případě, že je exportován do zahraničí a v 

zahraničí splní jejich podmínky chovnosti.  

 

Článek 3 

Chovatel, majitel chovného psa 

1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je 

fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí 

ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v 

průkazu původu příslušného jedince.  



 35 

 

2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba 

pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním 

v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo 

písemnou smlouvou.  

3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské 

stanice ČMKU. 

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být 

majitelem zaznamenána v průkazu původu a nejpozději do 15 

dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a 

doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s 

provedenou změnou.  Majitel je též povinen bez zbytečného 

prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn 

chovného jedince. 

5. Změna se hlásí: 

- u chovného psa neprodleně, 

- u feny musí být změna oznámena chovatelskému 

klubu a plemenné knize před zamýšleným krytím, 

- při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se 

dokládá smlouva. 

6. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo 

dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici 

nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti 

plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje 

výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu vlastnictví 

březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o 

nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě 

používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací 

smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí 

předem klub souhlasit se zápisem vrhu. 

7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak 

bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici  
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zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla 

převedena. 

8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno 

doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho 

z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními 

spolumajiteli. 

9. V případě spolumajitelství a převodu práva 

chovu/zapůjčení jedinců rozhoduje o využití v chovu 

chovatelský klub ve spolupráci s majitelem, na základě 

doložené smlouvy o spolumajitelství. 

10. V případě zahraničního spolumajitelství chovného 

jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v 

průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.  

11. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince 

plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se 

kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o 

chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský 

klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince. 

12. V případě spolumajitelství nebo převodu práva 

(zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize 

smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze 

spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí 

neprodleně 

poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a 

chovatelskému klubu příslušného plemene.  

13. Majitel chovného psa má právo na informaci o 

adresách majitelů štěňat po svém psu, chovatel by mu měl tyto  
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adresy na požádání sdělit, a to i v případě vývozu štěňat do 

zahraničí. 

14. Majitel nebo držitel chovného jedince se nesmí podílet 

na produkci štěňat bez průkazu původu jakéhokoliv plemene, 

také se nesmí podílet na obchodu se psy ani takový obchod 

podporovat. Porušení této zásady je považováno za 

neslučitelné s členstvím v Klubu. Výbor Klubu toto neprodleně 

projedná a vyvodí z toho důsledky. Výjimku lze povolit jen v 

případech hodných zvláštního zřetele, např. tehdy, když se 

chovatel ujme březí feny z útulku. 

15. Majitel nebo držitel chovného jedince poskytuje 

chovaným jedincům potřebnou výživnou a výchovnou péči 

odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu 

stavu jedince, jakož i zabezpečuje potřebná veterinární 

opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocem, 

především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a 

vzteklině. Tato péče musí probíhat v souladu s Řádem ochrany 

zvířat při chovu psů ČMKU. 

16. Chovatel nebo majitel (držitel) chovného psa poskytuje 

součinnost při provádění krevní zkoušky k ověření původu 

chovných jedinců i vrhu, vyžádají-li si to orgány Klubu nebo jimi 

pověřené osoby. 

17. Chovatel nebo majitel chovného psa vytváří potřebné 

podmínky a spolupracuje s Klubem při kontrolách dodržování 

ustanovení tohoto řádu a při úkonech vyplývajících z 

ustanovení tohoto řádu. Orgány Klubu a jimi pověřené osoby 

mají právo provádět tyto kontroly kdykoliv, a to ohlášeně i 

namátkově. Náklady na provádění těchto kontrol hradí Klub 

(netýká se kontrol vrhů - viz bod 11.1). 
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Článek 4 

Chov a jeho řízení 

1. V rámci Klubu se uplatňuje volný chov. 

2. Volným chovem se rozumí základní forma 

čistokrevného chovu, při které se využívají všichni chovní 

jedinci splňující podmínky tohoto a bonitačního řádu. Chovatel 

navrhuje krycí psy sám nebo o navržení žádá poradce chovu, 

dále jen PCH. V případě, že chovatel žádá o navržení krycích 

psů PCH, PCH navrhne krycí psy tak, aby spojení nebylo v 

rozporu s tímto řádem anebo neohrozilo základní chovatelské 

cíle Klubu. 

3. Příbuzenská plemenitba se doporučuje pouze do 12 % 

Wrightova vzorce.  

4. Spojení, která nelze povolit ani výjimečně, jsou tato: 

a) spojení dvou blue merle jedinců, 

b) spojení blue merle jedince se zlatým, 

5. PCH nedoporučuje ve smyslu zachování zdraví 

populace a k potlačení dědičných chorob spojení dvou jedinců 

se stejnými dědičnými vadami. 

6. Klub uplatňuje volný chov a PCH koordinuje zejména: 

a) koncepčně navrhuje a podporuje základní cíle chovu, 

týkající se zejména zdraví a dědičných onemocnění 

b) zajišťuje informační systém chovu a meziklubovou 

výměnu informací o výskytu dědičných onemocnění, jakož i 

dalších informací sloužících ke zlepšení chovu, 

c) sjednává podmínky spolupráce s PK, 
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d) v odůvodněných případech může PCH provést kontrolu 

vrhu 

e) sleduje úroveň a stav chovných jedinců a péči 

chovatelů o odchovy štěňat, 

f) v souladu s ustanoveními tohoto řádu, podepisuje 

formuláře Žádanky pro určení čísla zápisu, identifikační značky 

a přihlášky k zápisu štěňat do PK, na jejímž základě chovatel 

obdrží z PK ČMKU formulář Přidělení zápisových čísel, na jehož 

podkladě jsou PK ČMKU vydány rodokmeny štěňat. 

g) vede plemennou dokumentaci v rámci své působnosti, 

potvrzuje tiskopisy a žádosti na úkony prováděné PK, 

h) informuje výbor Klubu o zjištění přestupků členů Klubu 

proti tomuto řádu a obecně závazným předpisům upravujícím 

ochranu zvířat a veterinární péči, 

i) zajišťuje bezplatnou poradenskou činnost pro členy 

Klubu. 

7. Klub důrazně doporučuje provedení maximálně tří 

císařských řezů u jedné feny za celý její produktivní život 

8. Chov je umožněn i nečlenům klubu po uzavření 

smlouvy o chovatelském servisu a při dodržování řádů klubu 

(zápisní řád, bonitační řád) a za podmínky uhrazení poplatku 

dle aktuálního ceníku souvisejícího s chovatelskou činností. 

 

Článek 5 

Krycí list 

1. Pro plánované krytí feny použije chovatel krycí list, 

jehož formulář je umístěn na webových stránkách SHELTIE 

CLUB CZ, z.s. Chovatel si formuláře stáhne z tohoto webu a 

vytiskne, nebo o zaslání krycích listů poštou požádá poradce  
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chovu nebo správce dílčí plemenné knihy.  Za použití krycího 

listu se platí poplatek před zasláním druhého krycího listu 

poradci chovu. Výše poplatku je uvedena na webových 

stránkách SHELTIE CLUB CZ, z.s. 

2. Chovatel si může navrhnout chovné psy ke krytí sám, 

ale návrh nesmí ohrožovat zásady chovu ve smyslu tohoto 

řádu. Požádá-li chovatel, může poradce chovu navrhnout 

vhodné chovné psy, z nichž si chovatel vybere. 

3. Pro zamýšlené zahraniční krytí platí stejné zásady jako 

pro krytí v České republice s tím, že chovatel doloží k Žádance 

pro určení čísla zápisu, identifikační značky a přihlášky k zápisu 

štěňat do Plemenné knihy psů fotokopií průkazu původu 

zahraničního chovného psa spolu s dokladem o způsobilosti 

tohoto psa k chovu. Psa, který nebyl v České republice 

doporučen k přeregistraci do rejstříku chovných jedinců a 

následně byl prodán do zahraničí, nelze v České republice ke 

krytí použít. 

4. Krycí list se vystavuje také v případě, kdy chovná fena i 

chovný pes patří témuž majiteli. 

5. Krycí list obsahuje následující údaje:  

a) jméno chovného psa navrženého ke krytí a číslo jeho 

(jejich) zápisu v plemenné knize, a číslo čipu. 

b) jméno chovné feny a číslo jejího zápisu a číslo čipu v 

plemenné knize, 

c) jméno a adresu majitele (držitele) chovného psa, 

d) jméno a adresu chovatele v momentě krycího aktu, 

e) místo a datum krytí, případně opakovaného krytí, 

případně potvrzení o inseminaci, 
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f) dohoda chovatelů o vyrovnání 

g) podpisy chovatele a majitele a držitele (v případě 

zapůjčení) chovného psa/feny; potvrzení o chovnosti psa/feny 

h) informace o Klubu, ve kterém byl zapsán poslední vrh 

chovatelské stanice o posledním vrhu chovatelské stanice 

i)  v případě provedení císařského řezu bude tato 

informace uvedena chovatelem nebo veterinárním lékařem na 

žádanku pro určení čísla zápisu. 

6. Krycí listy jsou základními doklady o schváleném a 

uskutečněném krytí a tvoří společně se     Žádankou pro určení 

čísla zápisu, identifikační značky a přihlášky k zápisu štěňat do 

Plemenné knihy psů a formulářem Přidělení zápisových čísel 

dokumentaci pro vydání průkazů původu ke štěňatům. 

7. Nejpozději do sedmi dnů po uskutečnění krytí odešle 

majitel (držitel) chovného psa nebo feny svoji kopii krycího listu 

poradci chovu. V případě zahraničního krytí toto učiní chovatel. 

8. Chovatel odešle originál krycího listu PCH nejpozději 

do sedmi dnů po porodu, včetně dokladu o zaplacení poplatku 

za KL. 

9.  V případě, že fena byla nakryta, ale nezabřezla, 

informuje chovatel PCH, do 15 dnů od očekávaného data 

porodu. 

Článek 6 

Krytí 

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci (v 

tomto článku jen „pes“ a „fena“) a na základě platného krycího 

listu. 
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2. Zahraničním krytím se rozumí krytí chovným psem, 

jehož majitel není občanem České republiky. Majitel feny si při 

krytí zajistí podpis majitele (držitele) psa na krycím listě, kopii 

průkazu původu a doklad o chovnosti psa, pokud je v jeho zemi 

zápisu do plemenné knihy kynologické organizace, která je 

členem FCI, vydáván. Není-li, pak jako doklad o chovnosti psa 

lze použít kopii rodokmenu potomka tohoto psa, v případě 

prvního krytí pak čestné prohlášení majitele psa.  

3. Za krytí se považuje nejméně jedno spojení psa s 

fenou. 

4. Je nepřípustné, aby majitel (držitel) psa kryl svým psem 

fenu, aniž by mu chovatel předložil platný krycí list. 

5. Během jednoho hárání smí být fena nakryta jen jedním 

psem.  

6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být použit další 

pes. 

7. Fena by měla být kryta u majitele (držitele) psa. 

Chovatel nebo jím zmocněná osoba doprovázejí fenu ke krytí. 

8. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik 

dní, hradí majitel feny veškeré náklady s tím spojené. 

9. Majitel (držitel) psa se o fenu řádně stará v době, kdy 

je u něj umístěna v době krytí. Přitom rovněž odpovídá za 

škody, které v té době způsobila fena třetí osobě. 

10. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči 

majitele (držitele) psa, tento podá o tom zprávu chovateli a 

zjistí na své náklady příčinu úhynu, a to pitvou ve veterinárním 

ústavu. 

11. Pokud k úhynu feny došlo z důvodů na straně majitele 

psa, uhradí majiteli feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu 

feny nedošlo z důvodů na straně majitele psa, chovatel uhradí 
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majiteli psa náklady, které vynaložil na péči o fenu dle uzavřené 

dohody. 

12. Při neplánovaném nakrytí jiným psem než smluveným 

majitel psa toto chovateli ohlásí a uhradí mu všechny náklady 

a vzniklé škody. Majitel psa není oprávněn po takovémto krytí 

žádat od chovatele žádné vyrovnání. Otázku případného 

vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto 

spojení řeší na návrh PCH výbor Klubu. 

13. Po krytí majitel (držitel) psa a chovatel vyplní a 

podepíší krycí listy. 

14. Úhrada za krytí je věcí dohody. Majitel (držitel) psa 

může dohodou s chovatelem uplatnit předkupní právo na 

koupi jednoho štěněte za podmínky, že ve vrhu budou aspoň 

dvě štěňata. V tom případě má právo prvního výběru chovatel 

a právo druhého výběru pak majitel (držitel) psa. 

15. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento 

úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá podle 

„Plemenářského zákona“ (zákon č. 154/2000 Sb., v platném 

znění), která svým podpisem potvrzuje, že bylo užito semene 

určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou 

předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí 

chovatel. 

16. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po 

aktu, má chovatel nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny 

stejným psem. 

17. Právo na opakované krytí zdarma zanikne úhynem 

psa nebo chovné feny. 

18. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, 

má chovatel nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí. 

19. Během jednoho kalendářního dne smí pes krýt pouze 

jednu fenu. 
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20. Přejde-li pes do vlastnictví jiného majitele, původní 

majitel oznámí v rámci dohody o převodu vlastnictví 

nabyvateli písemně všechny nesplněné závazky vyplývající z 

tohoto řádu. 

21. Přejde-li březí fena do vlastnictví jiného majitele, 

původní majitel oznámí tuto skutečnost spolu s adresou 

nového majitele majiteli psa a nabyvateli oznámí adresu 

majitele psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném 

vrhu. 

Článek 7 

Vrh 

1. Chovná fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. 

Pokud je nutno fenu umístit jinak, informuje o této 

skutečnosti PCH. 

2. Maximální počet vrhů u chovné feny je jeden v 

kalendářním roce, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze 

jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na 

základě doporučení veterináře povolit chovatelský klub. 

3. Utrácení psů v chovech smí provádět pouze 

veterinární lékař v případech stanovených Řádem ochrany 

zvířat při chovu psů ČMKU. Jde o případy, kdy slabost, 

nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená 

vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenají při 

dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpení. Posouzení, zda v 

konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů psa 

usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři. 

4. Je nepřípustné ovlivňovat růst štěňat nedostatečnou 

výživou nebo dodáváním umělých prostředků (netýká se 

dotování stravy mineráliemi a vitamíny nezbytnými pro 

zdravý vývoj štěňat). Chovatel zabezpečí vrhu přiměřené 

podmínky ustájení, které odpovídají potřebě zdárného 

fyzického a psychického vývoje štěňat. Veškerá péče o vrh 
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musí probíhat v souladu s Řádem ochrany zvířat při chovu psů 

ČMKU. 

5. Štěňata se označují tetováním (v pravé slabině), které 

se provádí nejdříve od 42. dne věku štěňat nebo označením 

mikročipem - čipováním (na krku z levé strany), které se 

provádí nejdříve od stáří 4 týdnů štěňat, v obou případech 

celý vrh najednou. Označování štěňat provádí pouze 

veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle 

„Veterinárního zákona“ (zákon č. 166/1999 Sb., v platném 

znění). 

6. Kontrolu zdravotního i výživného stavu štěňat i 

chovné feny může provádět poradce chovu, nebo veterinární 

lékař. Identifikace štěňat se provádí dle Směrnice ČMKU.  

7. Minimální věk pro odběr štěňat od chovné feny je 56 

dnů, je-li však provedena kontrola vrhu, lze odběr štěněte 

provést již od 50. dne věku. 

8. Chovatel při prodeji štěněte v písemné smlouvě 

upozorní kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, 

které mohou snížit zdravotní, chovnou i exteriérovou kvalitu 

štěněte. Současně chovatel oznámí kupujícímu, kdy a čím bylo 

štěně odčerveno, očkováno a jeho dosavadní způsob krmení. 

9. Chovatel by měl poučit všechny nové majitele štěňat 

o existenci Klubu a podat jim veškeré dostupné informace o 

něm, zejména o možnosti vstupu do Klubu (předání 

přihlášek). 

10. Průkaz původu štěněte je nedílnou součástí tohoto 

štěněte, nemůže nijak souviset s jeho cenou a není přípustné, 

aby štěně bylo novému majiteli poskytnuto bez průkazu 

původu. V případě, že chovatel průkaz původu dosud od PK 

neobdržel, předá ho novému majiteli štěněte bezodkladně po 

jeho obdržení. Zadržování průkazu původu štěněte je 

nepřípustné. 
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Článek 8 

Chovatelská stanice 

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík 

chovatelských stanic ČMKU. 

2. Chovateli může být registrován pouze jeden název 

chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a 

držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a 

celoživotní. 

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká 

dnem její registrace FCI. Schválený název nelze změnit. 

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická 

osoba starší osmnáct let, která je plně způsobilá k právním 

úkonům. 

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou 

součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za 

jménem psa. 

6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému 

chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením. 

7. Registrace chovatelské stanice zaniká buď písemným 

prohlášením jejího vlastníka o zrušení, nebo úmrtím majitele, 

pokud stanice nepřešla na jeho dědice. 

8. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské 

stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny 

Rejstříku chovatelských stanic ČMKU. 

Článek 9 

Zápisy štěňat do plemenné knihy 

1. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je 

chovatelem vyplněná Žádanka pro určení čísla zápisu, 

identifikační značky a přihlášky k zápisu štěňat do Plemenné 
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knihy. Na jejím základě chovatel obdrží z PK ČMKU formulář 

Přidělení zápisových čísel, který chovatel podepíše a předloží 

při označování štěňat veterinárnímu lékaři k nalepení kódů 

použitých čipů a podpisu, případně při klinickém vyšetření 

DOV štěňat. 

2. Součástí dokladů pro zápis vrhu jsou Přidělení 

zápisových čísel se záznamem o čipování/tetování štěňat, 

krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu 

průkazu původu včetně dokladu o chovnosti psa. Samolepky s 

kódy použitých čipů nejsou součástí dokladů pro zápis vrhu.  

3. Vrh musí být PK hlášen celý najednou prostřednictvím 

Žádanky o tetovací čísla, a to nejpozději do 28 dnů stáří 

štěňat. Přihlášení vrhu musí být PCH odesláno nejpozději do 

10 týdnů věku štěňat. 

4. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným 

písmenem. Jména mají být volena tak, aby jednotlivá jména 

byla od sebe zřetelně odlišena a nemohlo dojít k jejich 

záměně. 

5. První vrh každého plemene v každé chovatelské 

stanici začíná písmenem  A, přičemž další vrhy se řídí 

abecedním sledem. Písmena s háčkem, dále písmena CH, Q, 

W, X, Y lze vynechat. Po vyčerpání abecedy začíná 

pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se ale 

nemohou opakovat. 

6. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově 

narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, 

která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o 

této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné 

knihy, a to včetně uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha 

označí průkaz původu takových štěňat razítkem 

„NESTANDARDNÍ“. V případě pochybností klub doporučuje 

konzultaci s poradcem chovu. 
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7. Další pravidla pro zápisy štěňat do PK, zápisy 

importovaných jedinců do PK, zápisy do registru a pro průkazy 

původu samotné a manipulaci s nimi jsou uvedeny v Zápisním 

řádu ČMKU. 

Článek 10 

Export 

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR 

musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen 

razítkem Export Pedigree, reliéfním razítkem se znakem ČMKU, 

hologramem, kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka, 

datem vystavení exportního potvrzení a jménem a kompletní 

adresou nového majitele. 

2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou 

osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím 

obchodních organizací je nepřípustný. 

3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho 

chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze jednoho jedince v 

kalendářním roce. 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

1. Členové Klubu hradí poplatky za úkony spojené se svou 

chovatelskou činností ve výši a v termínech, které schválí výbor 

Klubu. Náklady na provedení kontroly vrhu (cestovné apod.) 

hradí chovatel přímo osobě, která kontrolu vrhu provedla. 

2. Porušení tohoto řádu bude mít za následek zahájení 

kárného řízení 

3. Chovatel nebo majitel chovného psa má právo se proti 

rozhodnutí PCH odvolat k výboru Klubu, který takovéto 

rozhodnutí potvrdí nebo zruší. 
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4. Pokud by některé z ustanovení tohoto řádu bylo v 

rozporu s ustanoveními předpisů ČMKU nebo FCI, platí 

ustanovení předpisů ČMKU a FCI jakožto vyšších právních 

norem. Pokud by se vyskytly případy, které nejsou v tomto 

řádu nebo v předpisech FCI a ČMKU uvedeny, je třeba jednat 

především v zájmu Klubu. 

5. Schváleno výborem Klubu dne 23.1.2022  s okamžitou 

platností a účinností. 
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Statistika krytí – rok 2021 
Celkem přijato  107 krycích listů   

 krycí psi:  zahraničí 10 

   půjčeno 9 

   import  37 

   tuzemské 51 

    

   zlatý  53 

   trikolor 39 

   bikolor  3 

   bluemerle 12 

 

 

 

 

Odchovy za rok 2021 budou zpracovány po uzavření roku.  
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Klubové výstavy v loňském roce 

Kladno 2021 (dvoudenní) 

 

Poděkování patří  rozhodčím MVDr, V. Piskayovi a V. 

Puskajlerové  za jejich posudky a objektivní posuzování . 

Vážili cestu v této nelehké covidové době ze Slovenska . 

Organizační tým zajistil bezproblémový průběh obou 

výstav a krásné prostředí přispělo k pohodové atmosféře. 

Počty účastníků však byly ovlivněny nejen nejistotou 

konání akce způsobenou opatřeními nařízenými MZČR, 

ale i květnovou popisnou prohlídkou a následným 

doporučením jedince k přeregistraci, která proběhla v 

nejbližším možném termínu po uvolnění epidemických 

opatření a kvůli kterým byla povolena vyjímka -  

registrace bez povinnosti účasti na klubové výstavě. 

Sobotní výstavy se zúčastnilo 34 psů, nedělní 44, bonitací 

prošlo 9 jedinců. 

Děkujeme také našim sponzorům – PsíMls.cz, Juko-

krmiva, Sabe, Dokonalá láska 

Kompletní výsledky naleznete na webu v sekci klubových výstav 

Nejkrásnějšími jedinci v sobotu byly: 

BOB, BOJ               

BOS                           

BOV                           

Nejlepší štěně       

Nejlepší dorost     
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Nejkrásnějšími jedinci v neděli byly: 

BOB, BOJ               

BOS                           

BOV                           

Nejlepší štěně       

Nejlepší dorost     
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Přestavlky 2021 

Již po třetí jsme se sešli na podzim v Přestavlkách u 

Hrochova Týnce, pozvání posuzovat tentokrát přijala 

čerstvě jmenovaná paní rozhodčí Eva Plíštilová, majitelka 

chovné stanice kolií a šeltií z Josefovské Pevnosti. Počasí 

nám tradičně přálo, a ukázat se přijelo celkem 32 psů a 45 

fen, bonitace se úspěšně zúčastnilo 28 jedinců. Bonitaci 

posuzovala paní Jitka Gogolínová. 

Poděkování rovněž patří přípravnému týmu výstavy a 

zejména pak realizačnímu týmu, podílejícího se jak na 

přípravě samotné výstavy tak přípravě areálu, zajištění 

vynikajícího občerstvení pro všechny účastníky a Daniele 

Tlapákové za fotodokumentaci celé akce.  

Nejkrásnějšími jedinci této výstavy byly: 

BOB, BOJ              Waikiki Way Manepo Ideál 

BOS                         Dream Come True Perla z Polabí 

BOV                         Klassic Beauty ze Skalní vyhlídky 

Nejlepší štěně      Leslie Lara Van-Bery 

Nejlepší dorost    Cheeky Chiquita Barabel 

 

Kompletní výsledky naleznete na webu v sekci klubových výstav 
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Za překrásné ceny děkujeme našemu tradičnímu 

sponzorovi Juko-krmiva a Sabe a doufáme, že nám 

zachová přízeň i v příštím roce. 

 

 

 

 

 

 

Klubová fotogalerie: 

https://sheltieclubcz.rajce.idnes.cz/ 

zde naleznete fotogalerie z klubových akcí         
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Představení rozhodčích na jarní klubové 

výstavy 

ANNA DZIDT, Polsko 
Svého prvního psa jsem dostala ve svých 12letech, byl to Polský 

nížinný ovčák, se kterým jsem od roku 1993 jezdila na výstavy. 

Tak trochu jsme měli „pech“ a vždy byl druhý..,, ale díky němu 

jsem poznala svět kynologie. Zúčastňovala jsem se soutěže 

juniorhandling a poznala jsem mnoho zajímavých lidí. 

Jak jsem mohla, tak jsem v 18letech složila zkoušky na asistenta 

– rozhodčí čekatel, ale v té době mě více zajímal handling než 

posuzování psů. Více jak 10let jsem vystavovala psy po celé 

Evropě , hlavně barvářská plemena, ale i Polské nížinné ovčáky 

a Lhasa apso. Někdy i jiná plemena. Vítězili jsme a získala jsem 

na různých výstavách ocenění BIS, Evropský vítěz, atd… 

V roce 2021 se mi narodil první vrh PON v mé chovatelské 

stanici „z Czanca“. Později jsem začala chovat plemena Lhasa 

Apso, Boston teriéry, Šarpej a dnes se hodně věnuji plemeni 

Japan Chin. Mnou odchovaní psi získali více jak 300 titulů 

šampion v 30 zemích světa.  

Také jsem poznala výstavy z druhé strany a to z pozice 

organizátora. Pracovala jsem ve třech klubech Polského 

kynologického svazu jako poradce chovu. Licenci rozhodčího 

jsem získala v roce a v roce 2011 jsem se stala mezinárodním 

rozhodčím. Nejprve pro FCI skupinu I. a později pro skupinu 

IX. a juniorhandling. 

Děkuji za pozvání, které je pro mne velkou ctí. 
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Anna Kochan, Polsko 
Od dětství jsou mou láskou zvířata - hlavně psi. V roce 1995 

jsme společně s manželem založili chovatelskou stanici Collie 

Rough Kennel pod názvem „Dol Amroth“ a začali jsme občas 

chovat. 

Výstavní rozhodčí jsem se stala v roce 2004 -  jako rozhodčí 

FCI skupiny 1. V tuto chvíli jsem oprávněna posuzovat FCI 

skupiny 1, 2, 10 a část skupiny 9, i neuznaná plemena. A já jsem 

BIS 

Soudce. Bylo mi velkou ctí zúčastnit se jako rozhodčí Evropské 

výstavy ve Varšavě 2018 a EDS ve Welsu 2019 mnoho 

prestižních mezinárodních, národních, klubových a speciálních 

výstav v mnoha zemích (Polsko a mimo jiné Rakousko, 

Německo, Norsko, Maďarsko, Finsko, Estonsko, Litva, 

Lotyšsko, Portugalsko, Španělsko, Chorvatsko, Dánsko, 

Bělorusko, Rumunsko, Francie, Srbsko, Belgie, Česká 

republika a Slovensko). V Polském kynologickém klubu jsem 

byla předsedkyní klubové komise Tatranských ovčáků,Briardů 

a Beacuceronů.a Briard a Beauceron. Kromě psů je mou vášní 

cestování -  poznávání nových kultur, jídla, přírody a lidí. 
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PROPOZICE Kladno 2022 Vás srdečně zve na  

na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, se 

zadáváním titulu Klubový vítěz  

konanou dne 11.6.2022 

 a 

Klubovou výstavu se zadávání titulu CAC, CAJC, bez 

titulu Klubový vítěz  

konanou dne 12.6.2022 

  

posuzuje:  sobota           Anna Kochan, PL 

neděle           Anna Dzidt, PL  

(Změna rozhodčího vyhrazena) 

 

Místo konání: ul.Doberská, KLADNO-ROZDĚLOV, příjezd k 

hlavní ploše ulicí Pod Návsí 

GPS: 50.13339117347827, 14.065278764428522 

 

Předběžný program (bude upřesněn po 3 uzávěrce dle počtu 

přihlášených jedinců): 

Přejímka psů     08:00 –  09:00  hod.           

Začátek posuzování psů    09:00 –  11:00  hod. 

  

Přejímka fen       11:00 – 11:30 hod.  

Posuzování fen     12:00 – 15:00 hod. 

  

Závěrečné soutěže  od 15:00  hod.         

  

JUNIOR SHOW   posuzování v pauze na oběd  

Bonitace - pouze pro předem přihlášené!  Od 11,30   

   

 

I. Uzávěrka  30.4.2022  

II. II. Uzávěrka  14.5.2022  

III. III. Pouze on-line 28.5.2022 
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Poplatky pro třídy 
I. 

uzávěrka  

II. 

uzávěrka  

III. 

uzávěrka  

První pes (s katalogem) 
800,00 

Kč 

950,00 

Kč 

1000,00 

Kč 

Každý další pes 
700,00 

Kč 

850,00 

Kč 

900,00 

Kč 

Štěňata, dorost, veteráni 
400,00 

Kč 

500,00 

Kč 

550,00 

Kč 

Inzerce černobílá 1 strana A5 100,00 Kč 

Zahraniční vystavovatelé za 1 psa  30 € 35 € 35 € 

Zahraniční vystavovatelé 2. a další 

pes stejného majitele  
25 € 30 € 30 € 

Soutěž zpoplatněná viz propozice 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 

Změna třídy již přihlášeného psa  

(změna je možná do termínu 

poslední uzávěrky- žádost zasílejte 

mailem) 

100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 

 

Po I. a II. uzávěrce bude uveřejněn rozpis tříd. Změna již 

přihlášeného psa ze třídy do třídy je možná pouze za 

poplatek. 

 

Za 1. psa s katalogem nelze přihlašovat štěně, dorost nebo 

veterány. Při přihlášení více psů je nutné tyto jedince uvádět 

vždy na druhém a dalším místě.  

Rovněž sleva může být uplatňována na druhého a dalšího psa, 

pouze pokud zůstává jméno majitele (dle originálu PP), stejné 

u všech přihlašovaných psů. Pokud se ke jménu majitele přidá 
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jméno spolumajitele, nelze tuto přihlášku zařadit jako 

přihlášení dalšího psa, ale obě dvě se počítají za plnou cenu. 

 

 

 

Přihlášky: 

online na adrese http://sheltie.cz/prihlasky/, případně e- mail : 

vystavy.sheltie@gmail.com 

V případě problémů s přihlášením pište na email, případně 

volejte v odpoledních hodinách 777019985 

Bez fotokopie PP a dokladu o platbě nebude vaše přihláška 

přijata! 

V případě nedoložení kopie titulu CH, ICH nebo Národní 

vítěz, VSV, KV (třída vítězů) anebo dokladu o vykonané 

zkoušce (třída pracovní) pes bude přeřazen do třídy 

otevřené. 

Poplatky zasílejte na účet: 2300045437/2010  u FIO banky, 

a.s. 

SWIFT: FIOBCZPPXXX 

IBAN: CZ7720100000002300045437 

Při platbách na účet používejte k identifikaci platby: 

variabilní symbol: číslo zápisu Vašeho psa - u výstavních 

poplatků 

 vaše telefonní číslo  -  u inzerce  

specifický symbol:                333 – výstavní poplatek  

444 - inzerce 

do zprávy pro příjemce:         vaše jméno a příjmení  

Inzerce:    V katalogu je možné zveřejnit černobílý inzerát v 

rozsahu str.A5. Podklady pro tisk je nutno dodat a zaplatit do 

II. uzávěrky!   Inzerát zasílejte na adresu 

vystavy.sheltie@gmail.com               

 

Třídy: 

tř. štěňat 4 – 6 měsíců 

tř. dorostu 6 - 9 měsíců 

tř. mladých 9 - 18 měsíců 

mezitřída 15 - 24 měsíců 

tř. otevřená od 15ti  měsíců  

http://sheltie.cz/prihlasky/
mailto:vystavy.sheltie@gmail.com
mailto:vystavy.sheltie@gmail.com
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tř. pracovní  od 15ti měsíců (přístupná pro psy s vydaným 

malým pracovním certifikátem – nutno 

doložit!)  

tř. vítězů od 15ti měsíců (přístupná pro psy s uznaným 

titulem národního či mezinárodního šampiona, 

titulem národního vítěze, klubového vítěze 

nebo vítěze speciální výstavy - nutno doložit!) 

tř. čestná  od 15ti měsíců (zadává se pouze pořadí, nikoli 

titul – třída pro prezentaci psů s tituly ICH, 

CH, NV, VSV, KV.) 

tř. veteránů od 8 let 

Uvedený věk musí být dosažen nejpozději v den konání 

výstavy. 

 

Tituly: 

CAJC - může být udělen psovi a feně vystaveným ve třídě 

mladých, kteří byli oceněni známkou V1 

CAC - může být udělen psovi a feně vystaveným v mezitř., ve 

tř. otevřené, pracovní. a vítězů, kteří byli oceněni známkou V1 

Res. CAC - může být udělen psovi a feně vystaveným 

v mezitř., ve tř. otevřené, pracovní a vítězů, oceněných 

známkou V2 

Nejlepší mladá sheltie (BOJ) – soutěží mezi sebou CAJC pes 

a CAJC fena ze třídy mladých 

Nejlepší veterán (BOV) – soutěží mezi sebou pes a fena se 

známkou V1 ze tř. veteránů 

Vítěz plemene (BOB) – soutěží mezi sebou nejlepší mladý pes 

(CAJC) a fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 z třídy 

veteránů) a fena (V1 z třídy veteránů), nejlepší dospělí jedinci 

pes a fena (Nejlepší pes a Nejlepší fena) a pes (V1 ze třídy 

čestné) a fena (V1 ze třídy čestné). 

Best of Opposite Sex (BOS) - Do soutěže nastupují nejlepší 

mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán pes (V1 

z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů), pes (V1 ze 
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třídy čestné) nebo fena (V1 ze třídy čestné) a nejlepší dospělí 

jedinci pes nebo fena (Nejlepší pes a Nejlepší fena) opačného 

pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB. 

Jen sobota:  Klubový vítěz PES/FENA - uděluje se psu a 

feně; soutěží držitelé CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a 

vítězů 

Jen neděle: Nejlepší PES/FENA - uděluje se psu a feně; 

soutěží držitelé CAC z mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů 

Nejlepší štěně     soutěží mezi sebou jedinci ze třídy štěňat 

s oceněním VN1 

Nejlepší dorost   soutěží mezi sebou jedinci ze třídy dorostu 

s oceněním VN1 

 

Zpoplatněná soutěž: (přihlášky předem do 3.uzávěrky na 

email: vystavy.sheltie@gmail.com prosíme zaslat jména dětí a 

jejich věk, jméno psa nebo na místě při přejímce)  

JUNIOR SHOW  

Kategorie:  -       děti do 6 let 

děti 6-12 let  

mládež 12- 17 let  

podmínkou je účast s jedincem předvedeným na výstavě; soutěž 

proběhne v pauze na oběd hlavního posuzování, posuzovat 

bude rozhodčí, který bude posuzovat bonitace 

 

Bonitace: 

POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ!   

Přihlášky přes přihlašovací systém (zaškrtnutím políčka 

bonitace), případně přihláškou (naleznete na webu) 

zaslanou na email: bonitace.sheltie@gmail.com. Na tento 

email prosíme zaslat skeny vyšetření opravňující k poskytnutí 

slevy. 

 

Podmínka účasti je absolvování speciální nebo klubové 

výstavy na území ČR a věk sheltie v době konání 

výstavy nejméně 12 měsíců. Absolvování dokládá majitel 

sheltie předložením výstavního posudku případně zápisu v PP. 

K bonitaci lze přijmout psa i fenu sheltie, kteří získali ocenění 

výborný nebo velmi dobrý. 

mailto:vystavy.sheltie@gmail.com
mailto:bonitace.sheltie@gmail.com
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Poplatky za „Bonitaci“ členové  Nečlenové  

základní cena 500,00 Kč 800,00 Kč 

při předložení DOV 400,00 Kč 700,00 Kč 

Jiná vyšetření : CEA 

DNA, MDR1, 

DKK/DLK, Pately 

300,00 Kč 600,00 Kč 

 
Na výstavě je možné si nechat vyšetřit psa na:   

Pately  – MVDr. R. Musil   jen sobota 11.6 

DOV – MVDr. B. Lenská  - zatím v jednání – bude upřesněno před 

spuštěním přihlášek 

Odběry na DNA vyšetření – laboratoř Tillia  - jen sobota 11.6 

Přihlášky na vyšetření podávejte přes přihlašovací systém a 

zároveň kopií PP na email: vystavy.sheltie@gmail.com 

Vyšetření se uskuteční při minimálním počtu 10 zájemců, časy 

budou upřesněny po 3 uzávěrce 

 

 

V době konání výstavy je nutno dbát a dodržovat 

epidemiologická a hygienická  opatření, platná v době 

konání výstavy dle aktuálních pokynů MZ. 

 

 

Výstava se pořádá dle výstavního řádu ČMKU (FCI). Podáním 

přihlášky se vystavovatel zavazuje, že se podřizuje všem 

ustanovením Výstavního řádu ČMKU, těchto propozic a 

pokynům výstavního výboru. Výstava je přístupná psům a 

fenám, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, kteří 

dosáhli v den výstavy věku požadovaného pro zařazení do třídy. 

Importovaní psi musí být zapsáni v českých plemenných 

knihách. V případě nedoložení příslušných certifikátů pro třídu 

vítězů, pracovní a čestnou bude pes přesunut do třídy otevřené. 

Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na 

mailto:vystavy.sheltie@gmail.com
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přihlášce. Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené 

psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné  

 

 

 

pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen 

vodítkem, kousaví psi náhubkem. Je zakázáno ponechávat 

uvázané psy bez dozoru! Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi 

v majetku osob, kterým bylo odňato právo zúčastňovat se 

výstav. Vylučují se háravé feny, feny v druhé polovině březosti, 

kojící feny a jedinci s operativním, nebo jiným zákrokem 

k odstranění vady exteriéru. 

Změny exteriérů psa prováděné lakováním, pudrováním, 

tónováním srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s 

dlouhodobým vyvazováním psů na stolech jsou zakázány. 

Porušování těchto zákazů může mít za následek vyloučení psa 

z výstavy. 

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního 

řádu FCI, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, v areálu 

výstavy se chovat slušně a sportovně, k čemuž se zavazují 

podáním přihlášky. V případě, že by se výstava nekonala z 

objektivních příčin, budou poplatky použity k uhrazení nákladů 

výstavy.  

Vystavovatelé jsou odpovědní za blaho psů. Je zakázáno 

vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo 

blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra 

nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení 

tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i 

následujících výstav. 

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. 

Vystavovatel souhlasí s uveřejněním fotografií pořízených 

na výstavě klubovým fotografem. S fotografiemi může klub 

nakládat dle svého uvážení. Výstavní výbor si vyhrazuje 

právo změny rozhodčích v případě nutnosti. Je zakázán prodej 

štěňat na výstavě. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za 

nedoručené přihlášky. 
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S veškerými osobnímu údaji bude nakládáno v souladu 

s nařízením GDPR. 

 

 

 

 

Veterinární podmínky  

Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky 

zdraví. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni platným 

očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata, kde bude 

potvrzená platná vakcinace proti vzteklině. Musí být dodrženy 

podmínky pro vakcinaci, nařízené v § 4 veterinárního zákona. 

Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat 

podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 

998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi, kteří neprošli veterinární 

přejímkou, se nesmí výstavy  

zúčastnit. 
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Naše zkušenost s léčbou přetržených 

kolenních vazů 
Operace kolenních vazů patří k nejčastějším ortopedickým 

zákrokům. A protože se jedná o velmi časté zranění 

rozhodla jsem se s Vámi podělit o moje zkušenosti s tímto 

zraněním a následnou operací a léčbou. Mám 9letou šeltiii 

(Quiet Quality Fort Fox), která se už bohužel této operace 

zúčastnila dvakrát. Nejdřív si přetrhla kolenní vazy na 

jedné noze a za dva roky na druhé. V obou případech to 

probíhalo velmi podobně. 

Jak k tomuto zranění došlo? 

Vždy k tomu došlo po seskoku a zřejmě špatném dopadu. 

Poprvé Tess seskakovala z pohovky a podruhé vyskočila 

z auta. 

Jak se zranění projevovalo? 

Tess chodila po třech. Vůbec nedošlapovala na postiženou 

nohu. A dotek na zraněnou nohu byl pro ni velmi 

bolestivý. 

 

Zákrok + cena 

Přetržené kolenní vazy lze řešit pouze chirurgicky. Po 

předoperačních vyšetřeních šla Tess hned na zákrok. 

Termín operace zvolil pan veterinář velmi rychle. Chodím 

na veterinární kliniku na Spořilov, kde působí velmi dobrý 

ortoped MVDr. Kubát. A pomáhá mu pan veterinář 

MVDr. Duda – klinika Well-vet.  

Cena s následnými léčivy byla 11 000 Kč. Po zákroku Tess 

užívala Geloren. 
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Následná léčba  

Po zákroku byla kontrola hned následující den, kdy pan 

veterinář zkontroloval operovanou nohu. Tess měla límec, 

aby si nepřekousala stehy. První noc ale byla Tess velmi 

klidná, jen ležela. Na venčení jsem ji vynesla. Ale první 

večer hned po zákroku se počůrala do pleny. Ráno se už 

zvládla vyvenčit venku. 

Kontrola u pana veterináře proběhla do vyndání stehů ještě 

dvakrát, aby se zkontrolovalo, zda vše hezky sedí na místě. 

Tess se už postupně snažila operovanou nohu i použít. Po 

první operaci začala operovanou nohu používat později. 

Po druhém zákroku šlo vše rychleji. Bylo nám panem 

veterinářem doporučené cvičení, kdy jsem Tess držela 

chviličku za zdravou nohu a Tess tak byla nucená 

došlápnout na tu operovanou. Toto cvičení jsem během 

dne opakovala několikrát. 

 

  

(autor článku - včetně fotek V.Gallie) 
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Ledviny 
V poslední době stoupá počet psů, kteří umírají na selhání 

ledvin, a proto jsem se rozhodla napsat tento článek: 

O ledvinách se často uvádí, že mají pouze jedinou funkci, 

a to vylučování odpadních produktů metabolizmu. Další 

funkce ledvin jsou však neméně významné. Jedná se o 

regulaci objemu stálého složení vnitřního prostředí 

organizmu (homeostáza), extracelulární tekutiny. Ledviny 

jsou schopné odstraňovat látky z organizmu (voda, 

elektrolyty), jsou-li v přebytku, nebo je při jejich 

nedostatku v těle zadržovat. Jsou podstatným orgánem při 

udržování stálého pH vnitřního prostředí, složení 

extracelulární tekutiny a v neposlední řadě jsou orgánem 

endokrinním. 

Ledviny jsou párový orgán uložený po stranách bederní 

páteře. Ledviny jsou pobřišnicí odděleny od dutiny břišní. 

Krev je přiváděna do každé ledviny ledvinovou tepnou a 

žilní krev je z ledviny odváděna ledvinovou žilou. 

Ledvinová tepna odstupuje přímo z břišní aorty a 

ledvinová žíla se napojuje přímo na zadní dutou žílu. 

Ledviny mají u většiny domácích zvířat fazolovitý tvar. 
 

 

(Reece, W. O. 2011 – str. ) 
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Funkční jednotkou ledviny je nefron. Pro pochopení 

funkce ledvin je nezbytné porozumět jeho funkci. Počet 

nefronů v jedné ledvině je u jednotlivých živočišných 

druhů různý. Průměrný počet nefonů v jedné ledvině psa 

je 415 000. V rámci jednoho druhu je počet nefronů 

v ledvině poměrně stálý. Vzhledem k rozdílům ve velikosti 

těla u jednotlivých plemen psů by se zdálo, že ledviny u 

velkých plemen budou obsahovat více nefronů než u plemen 

malých. Není to však pravda a větší ledviny velkých plemen 

psů mají spíše nefrony větší, ale jejich počet je stejný. 

Části nefronu 

Typický nefron a jeho oddíly jsou zachyceny na obrázku. 

Glomerulus je pleteň krevních kapilár, přes jejichž stěny 

se uskutečňuje filtrace. 

Glomerulus je pleteň krevních kapilár, přes jejichž stěny 

se uskutečňuje filtrace. Aferentní (přívodná) tepénka 

přivádí do glomerulu krev a eferentní tepénka krev z 

glomerulu odvádí. 

Krev opouštějící nefron eferentní tepénkou je vedena do 

dalšího kapilárního řečiště, která opřádá ledvinové tubuly 

korových nefronů (peritubulární kapiláry). Krev sbírající 

se z kapilárního peritubulárního řečiště odtéká žílami a 

dostává se ledvinovou žílou do zadní duté žíly. 

Tekutina z glomerulárních kapilár se filtruje do dutina 

Bowmanova pouzdra a odtud odtéká do proximálního 

tubulu, Henleovy kličky a distálního tubulu. Distální 

tubulus ústí do korového sběracího kanálku. Ten slouží 

několika nefronům a přijímá tubulární tekutinu z několika 

distálních stočených kanálků. Sběracím kanálkem se pak 

tekutina dostává z kůry ledviny do dřeně. Sběrací kanálky  
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se postupně spojují a mohutnějí. Moč je dále vedena do 

ledvinové pánvičky a močovody do močového měchýře. 

Moč se zde skladuje do doby vyprázdnění močového 

měchýře do močové trubice (Reece, 2011). 

 

 
(Reece, W.O. 2011 str. ) 

 

Příznaky onemocnění ledvin 

Mezi příznaky onemocnění ledvin patří: příjem velkého 

množství vody a následná dehydratace, zvracení, průjem, 

ztráta chuti k jídlu, hubnutí, zhoršení kvality srsti, snížená 

aktivita psa, tvorba vředů v tlamě, bledost dásní (snížené 

množství červených krvinek). Tyto příznaky mohou 

poukazovat i na jiné onemocnění – je nutné vyhledat 

veterináře, který provede vyšetření krve a moči (Evinic S., 

2021). 

 

Jak ochránit psa před onemocněním ledvin? 

V mnohých případech lze předcházet vážnému 

onemocnění ledvin správně volenou stravou s vysokým 

obsahem vitaminů, vlákniny, kvalitních bílkovin, tuků a 

vody. Rozhodně bychom psa neměli krmit lidskou 

stravou, která je plná soli, koření a mnohdy i umělých 

látek, jež ledviny zvířete velmi zatěžují. 

Velmi důležité je rovněž, aby váš pes dostatečně pil v 

průběhu celého dne. Doplňujte tedy psovi pravidelně 
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misku čerstvou studenou vodou, aby nedošlo k 

dehydrataci. Nedostatečná hydratace organismu je pro psa 

a jeho ledviny nebezpečná. Dbejte na dostatečný pitný 

režim vašeho zvířete především, jestliže ho krmíte suchou 

stravou v podobě granulí. Doporučuje se krmit zvíře 

potravou obsahující vodu, minimálně suchou stravu do 

vody namáčet. 

Přiměřeně otužovat psa je nezbytné k tomu, aby kvůli 

zvýšené přecitlivělosti v chladnějších dnech okamžitě 

neprochladl. Ovšem při velmi nízkých teplotách je vhodné 

chránit psa před prochladnutím beder a břicha - především 

u krátkosrstých plemen může dojít k onemocnění 

močového měchýře a zánětu ledvin. Zkraťte tedy 

procházku ve velmi chladném počasí nebo pořiďte vašemu 

čtyřnohému příteli nepromokavý obleček, který udrží jeho 

ledviny v teple. 

Pokud máte doma staršího pejska, zajděte s ním jednou 

ročně k veterináři na laboratorní kontrolu stavu ledvin 

(Stein P., 2017). 
(autor článku – V.Gallie) 

Zdroj: 

Reece, W. O. 2011. Fyziologie A Funkční Anatomie Domácích zvířat. 

Praha. 1 – 473. ISBN: 978–80–24 –3282–4. 

Evinic, S.. Online dostupné z: 

https://www.metropolevet.cz/chronicke-selhani-ledvin-u-psa/. 

Stein, P. 2017. Online dostupné z: 

https://www.krmimkvalitne.cz/predchazejte-onemocneni-ledvin-

patri-totiz-mezi-nejcastejsi-priciny-umrti-mazlicku/. 
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Čich psa 
 

Čichové ústrojí psa je uloženo v přední části lebky a na 

zpracování signálů z tohoto ústrojí se podílejí 

specializované části mozku (Settles et al., 2002). Pes 

domácí (Canis familiaris) vykazuje největší rozdíly v 

tělesné velikosti za všech suchozemských obratlovců a 

jejich lebka nebyla šlechtěním nejrůznějších tvarů a 

velikostí (Craven et al., 2007a). 

Hlavní olfaktorický systém se skládá z olfaktorické 

sliznice a čichového kyje (bulbus olfactorius). 

Olfaktorická sliznice se skládá z respiračního a 

olfaktorického epitelu. Velikost sliznice je různá, záleží na 

plemeni (Quignon et al., 2011). Olfaktorický epitel 

obsahuje stovky milionů smyslových neuronů (Craven et 

al., 2009b). Každá čichová buňka je neuron, který má tělo, 

krátké a tlusté dendrity a axony. Dendrit čichové buňky 

vyčnívá do prostoru nad čichovou oblastí nosní sliznice ve 

štěrbinách mezi podpůrnými buňkami. Tyto buňky 

poskytují hlavní oporu pro dendritické výběžky a oddělují 

těla čichových buněk od prostoru dutiny nosní. Řasinky 

smyslové čichové buňky vyčnívají do nosní dutiny 

z olfaktorických váčku, což jsou rozšířeniny na konci 

dendritů. Obvykle jsou řasinky pokryty tenkou vrstvou 

sekretu subepitelových žláz. Vývody těchto žláz vedou 

(skrz epitel) na povrch nosní sliznice. Jejich sekret trvale 

obnovuje tenkou vrstvičku tekutiny, která neustále  
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oplachuje řasinky čichových buněk na povrchu čichové 

sliznice. Axony čichových buněk se navzájem spojují a 

postupují jako vlákna a větve olfaktorických (čichových) 

nervů (Reece, 2011). 

Pach 

Pach je většinou tvořen malými molekulami o molární 

hmotnosti nižší než 300. Takové molekuly jsou ve 

vzduchu rozptýleny ve formě suspenze. Jedná se převážně 

o těkavé chemikálie, ale mohou to být i těžké organické 

látky. Míru a rychlost uvolňování molekul z chemických 

sloučenin ovlivňuje několik faktorů – jako je vazebný 

povrch, vlhkost a teplota okolního prostředí (Regnier et 

Goodwin, 1977). Savci jsou schopni zachytit tuto suspenzi 

pomocí číchu (Rawson, 2000). 

Čicháním získává pes pachové molekuly z okolního 

vzduchu a ty se pak následně dostávají přes nosní dírky 

dále do nosní dutiny. Charakteristický tvar psích nozder 

zajišťuje, že při čichání pachové molekuly dostávají 

s proudem vzduchu do nosní dutiny (Buszewski et al., 

2012). Člověk dokáže přijímat pachy ve výšce 1,5 – 2m 

nad zemí. V této výšce se nacházejí látky s nízkou 

molekulární hmotností a vysokou těkavostí (Laing, 1991). 

Pes dokáže zamířit proud teplého vydechovaného vzduchu 

na očichávané místo a tak zvednout ze země molekuly i o 

vyšší molekulové hmotnosti, které by normálně nebylo 

možno čichem člověka vnímat (Settles et al., 2002). Psi 

tak mohou spolehlivě detekovat širokou škálu pachů, na 

které jsou vycvičeni (Hall et al., 2013). 
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Využití psů 

Kvůli vynikajícím čichovým schopnostem jsou psi 

využíváni pro detekci drog, výbušnin, min, zemědělských 

produktů, ale také živých i mrtvých osob (Yinon, 2003). 

Psi se také používají k vyhledávání a sledování 

ohrožených savců a ptáků. Psi tak pomáhají biologům při 

výzkumu tím, že mohou detekovat přítomnost určitých 

druhů zvířat v dané lokalitě (Browne et al., 2006). Psi se 

také využívají k detekci akcelerantů (Blom, 2013), což 

jsou hořlavé látky použité k založení požáru nebo k jejich 

šíření (De Haan, 2002). nejčastějším akcelerantem je 

benzín (Bozzo, 2011). Využití psů je cenné i v medicíně. 

V dnešní době se psi cvičí na vyhledávají Covidu. 

Okénko do světa jiných plemen – vyhledávání Covid 

Po celém světě se psi cvičí, aby odhalili infekci Covid 19. 

Cvičitelé psů prohlašují mimořádné výsledky – psi 

dokážou virus detekovat s dokonalou přesností. Vědci 

naznačují, že psi by mohli pomoci s touto pandemií, 

protože mohou vyšetřit stovky lidí za hodinu na rušných 

místech, jako jsou letiště, sportovní stadiony a další místa. 

Bylo provedeno několik studií. Vybrala jsem si dvě, se 

kterými Vás seznámím blíže: 

První studie, se kterou Vás seznámím byla provedena 

v Indii.  

Každým jednotlivcem jsou produkované těkavé organické 

sloučeniny, které odrážejí jeho metabolický stav. 

Infikovaný jedinec Covidem produkuje jedinečné těkavé  
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organické sloučeniny, které jsou přítomné v sekretech. 

Tyto sekrety dokážou detekovat cvičené psi. 

Psi mohou být vycvičeni k detekci specifického pachu 

v tracheobronchiálních sekretech, slinách nebo potu 

pacientů s Covidem 19. Psi nelze využít za náhradu PCR 

testů, ale lze je využít jako předběžnou screeningovou 

metodu, která pomůže při včasné identifikaci nemocných 

lidí (Sharon K., Bosco, J., Senthilkumar, N., Kuldeep D., 

2021) . 

Další studie byla provedena v České republice ve 

spolupráci s Thomayerovou nemocnicí.  

Cílem studie bylo ověřit schopnost speciálně vycvičených 

psů detekovat pach lidí nemocných COVIDEM-19 a 

zároveň výsledky tohoto výzkumu využít v budoucnu, ať 

už v boji s podobnou pandemií nebo v oblasti medicíny ve 

tvaru biologického detektoru při odhalování různých 

nemocí. Naším klíčovým předpokladem bylo, že nemoc 

změní aktivní pachovou signaturu jedinců stejně jako jiná 

onemocnění (TBC, malárie, nádory atd.). Pilotní studie 

byla provedena na dvou místech na základě stejných 

protokolárních metod a zahrnovala celkem čtyři speciálně 

vycvičené detekční psy. Pro první fázi projektu jsme 

získali 156 pozitivních a 72 negativních pachových vzorků 

především z nemocnice. Každému detekčnímu psovi 

zapojenému do studie byly předloženy vzorky pachu lidí 

pozitivních na Covid. První experiment zahrnoval pouze 

dva psy. U dalších dvou psů byla fáze předložení 

specifického pachu delší, možná proto, že tito psi byli 

zatíženi předchozím výcvikem. Během prezentace 100 

náhodně vybraných pozitivních vzorků vykazovali  
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experimentální psi 95% míru spolehlivosti. Údaje z této 

pilotní studie ukazují, že speciálně vycvičení psi jsou 

schopni detekovat a identifikovat pachové vzorky lidí 

nakažených koronavirem SARS-CoV-2 (Vlachová L., 

Hotový G., Šlechta J., Váňa R., Vokřálová M. Zeman J., 

2021).    (autor článku V.Gallie) 
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