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Iva Souralová

Jednatel CC klubu ČR

zastupuje a jedná jménem klubu navenek, 
zajišťuje vydávání krycích listů, průkazů původu 

a chovnosti psů

tel: +420 776 419 019,  
adresa: Dřevčice 11, 472 01 Dubá – Dřevčice

VÝBOR CC KLUBU ČR

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Předseda CC klubu ČR

zastupuje a jedná jménem klubu navenek, vede 
evidenci členů a zajišťuje příjímání nových členů 

klubu a spravuje klubový web, pokladník

tel: +420 233 372 021,  
e-mail: director@zootabor.eu

Petra Nováková

Člen výboru CC klubu ČR

organizační činnost

Martina Orságová

Člen výboru CC klubu ČR

koordinátor klubových akcí

Denis Gacek

Člen výboru CC klubu ČR

agenda klubových šampionátů, 
správa facebooku, tvorba 

ročenky

Josef Koubíček

Revizor

Foto na obálce - Účastníci soutěže o titul BOB na klubové výstavě Cane Corso 
klubu ČR 2019. Zleva: X-Man Tarassaco z Hrdlořez, Brittany Korec Corso, Van 
Damme J.C.V.D. z Hrdlořez, Aischa Blue Princess
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Vážení členové klubu,

Cane Corso klub ČR má nové vedení cca 1 rok. Během tohoto období 
jsme změnili název klubu (z původního Českomoravského klubu cane 
corso) a zajistili standardní fungování klubu.

Za velký úspěch považuji skutečnost, že se na valné hromadě ČMKU 
podařilo schválit návrh našeho klubu umožňující, aby psi plemene cane 
corso mohli získat titul Českého šampiona i bez zkoušky z  výkonu. Řada 
dalších klubů nyní usiluje o stejnou změnu podmínek a jde tak cestou, kterou 
jsme první otevřeli my.

Bylo realizováno výběrové řízení na sponzora klubu. Nejlepší podmínky nabídla firma Nutrilove, a proto byla i 
vybrána. Díky tomu byla i naše klubová výstava velmi štědře sponzorována kvalitním krmivem. Zájem o členství 
v našem klubu se zvyšuje. Počet členů klubu se zvýšil ve srovnání se stavem k 31.12.2018 o 5, na současný stav 
47 členů. 

V září 2021 proběhne světová výstava psů v Brně. Jednotlivé kluby mohou při této příležitosti zorganizovat 
speciální výstavu. Podmínkou předsednictva ČMKU pro organizování speciální výstavy pro plemena, která 
jsou zastřešována více kluby, je uzavření písemné dohody mezi kluby, která deklaruje souhlas všech klubů 
s pořádáním výstavy a jasně specifikuje kompetence jednotlivých klubů.

S předsedkyní MOLOSS CLUB CZ a s předsedou Klubu málopočetných dogovitých plemen psů jsme se dohodli 
na tom, že výhradním organizátorem speciální světové výstavy plemene cane corso při světové výstavě psů 
bude náš klub. V tomto smyslu byla i podepsána dohoda. 

Při této příležitosti náš klub uspořádá i světové setkání chovatelů plemene cane corso. Půjde o akci 
mimořádného významu, která bude i organizačně náročná. Budu velmi rád, když nám co nejvíce členů klubu 
s organizací pomůže.

Přeji Vám i Vašim caníkům úspěšný rok 2020 a zároveň si Vám dovoluji dát malý dárek – moji knihu ,,Jak 
prodloužit život vašeho psa‘‘, ve které najdete řadu rad umožňujících prodloužení života Vašeho psa.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

předseda Cane Corso klubu Česká republika

 ■ Své náměty, prezentace, příspěvky, dotazy a  připomínky zasílejte na  adresu klubu:  
canecorsoklub@email.cz

 ■ Fotografie zasílejte formou samostatných obrázkových souborů, nejlépe ve formátu *.jpg, v co největší 
kvalitě.

 ■ Za všechny příspěvky předem děkujeme!
 ■ Názory pisatelů nevyjadřují stanoviska klubu.
 ■ Redakce ročenky si vyhrazuje právo měnit velikost a formát zaslaných textů a obrázků, jinak příspěvky 

zveřejňuje v původním znění.
 ■ Zákonem na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v platném znění je kupírování uší v ČR zakázáno.

Webové stránky
www.canecorsoklubcr.cz

e-mail
canecorsoklub@email.cz

Skupina na Facebooku
http://bit.ly/ccklub-fb

Editorial
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VAŠE PREZENTACE V KLUBOVÉ ROČENCE

Právem a výhodou každého člena CC klub ČR je možnost prezentace a inzerce nejen na klubovém 
webu, ale i v klubové ročence a to ZDARMA. 
Své náměty, prezentace , příspěvky a připomínky zasílejte na e-mail klubu canecorsoklub@email.cz
Fotografie zasílejte formou samostatných obrazových souborů, nejlépe formát *.jpg, v co největší 
kvalitě.

ZPŮSOBY PLATEB CC KLUBU ČR A CENÍK SLUŽEB

ČLENSTVÍ V CC KLUBU ČR
Roční řádné členství pro stávající členy  .................................................................................................................................................... 500 Kč
Roční řádné členství pro nové členy a pro platby po termínu splatnosti  ...................................................................... 700 Kč
Roční rodinné členství  ...............................................................................................................................................................................................50 Kč
Roční řádné členství člena výboru a revizora  ...........................................................................................................................................50 Kč
Roční čestné členství  ............................................................................................................................................................................................ zdarma
Termín splatnosti členských příspěvků je 1. března kalendářního roku, za který se příspěvek platí, 
s  výjimkou členského příspěvku pro nové členy, který je splatný při podání přihlášky do Klubu. Roční 
členský příspěvek je platný pro kalendářní rok, za který se příspěvek platí, bez ohledu na to, kdy členství 
v kalendářním roce vzniklo nebo skončilo. Při skončení členství se zaplacený členský příspěvek nevrací.

UCHOVNĚNÍ PSA/FENY V KLUBU
Uchovnění psa/feny v Klubu pro členy Klubu (s vyhodnocením DKK)  ............................................................................250 Kč
Uchovnění psa/feny v Klubu pro členy Klubu (s vyhodnocením DKK a DLK)  ............................................................ 100 Kč
Uchovnění psa/feny v Klubu pro členy Klubu (s vyhodnocením DKK, DLK a OCD)  ........................................... zdarma
Expresní uchovnění psa/feny v Klubu pro členy Klubu (do 3 pracovních dnů)  ........................................................ 500 Kč
Uchovnění psa/feny v Klubu pro členy výboru a revizora  ........................................................................................................ zdarma
Uchovnění psa/feny v Klubu pro nečleny Klubu  .............................................................................................................................1000 Kč

VYSTAVENÍ KRYCÍCH LISTŮ
Platnost krycího listu činí 2 roky. Platnost krycího listu, který byl vystaven členovi Klubu (tj. za zvýhodněnou 
cenu), zaniká dnem, kdy členovi Klubu členství v Klubu skončí.
Vystavení krycího listu pro člena Klubu  ................................................................................................................................................... 300 Kč
Expresní vystavení krycího listu pro člena Klubu (do 3 pracovních dnů)  ....................................................................... 500 Kč
Vystavení krycího listu pro člena výboru a revizora  ....................................................................................................................... zdarma
Vystavení krycího listu pro nečlena Klubu  ...........................................................................................................................................1000 Kč
Expresní vystavení krycího listu pro nečlena Klubu (do 3 pracovních dnů)  .............................................................. 1500 Kč

INTERNETOVÉ SLUŽBY A INZERCE
Inzerce na klubovém webu pro členy Klubu  ..................................................................................................................................... zdarma
Inzerce v klubové ročence pro členy Klubu  ........................................................................................................................................ zdarma
Inzerce na klubovém webu pro nečleny Klubu  .................................................................................................................. 100 Kč/měsíc
Rozsah a podobu inzerce schvaluje výbor.

Veškeré platby probíhají na účet Klubu č.: 55305530/0300.

Jako variabilní symbol při platbách používejte své identifikační číslo, pod kterým jste vedeni v Klubu 
(novým členům bude zasláno po zapsání do Klubu). Pro snadnější identifikaci plateb do poznámky, prosím, 
uvádějte své jméno, a čeho se Vaše platba týká (např. „členské příspěvky 2020“).

UPOZORNĚNÍ: Ceny zde uvedené nezahrnují cenu poštovného při zasílání tiskopisů na dobírku, ty 
každý musí uhradit ještě k těmto cenám navíc!

Termín splatnosti poplatků za poskytované služby je při podání žádosti o jejich poskytnutí.

Ceník členských příspěvků a poplatků za poskytované služby je účinný od 5. 4. 2019.
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mezitřída
Samm Corso z Jasnej hviezdy - V1, CAC
(Rothorm Jy Dream All Over The World x Paolla 
Corso z Jasnej Hviezdy)
maj. Morávek Jan

Výsledky výstav
Klubová výstava CC klubu ČR
Klubová výstava CC klubu ČR se konala 31.8.2019 na kynologickém cvičišti v Praze - Horních Počernicích při 
krajské výstavě DOG SHOW DŽBÁN. Výstavu posuzoval slovenský rozhodčí pan Sergej Vanža.
Velice děkujeme všem vystavovatelům, že se svými psy dorazili a vytvořili skvělou atmosféru. Dále děkujeme 
panu Sergeji Vanžovi za posouzení naší výstavy. Poděkování patří sponzorovi NUTRILOVE za poskytnutí velmi 

štědrých sponzorských darů ve  formě kvalitního krmení. Dík patří také fotografce 
Kateřině Chlupáčkové a  členům výboru za  pomoc při organizaci, konkrétně Ivě 
Souralové, Martině Orságové a Denisovi Gackovi.

PSI

třída mladých 
X-Man Tarassaco z Hrdlořez - V1, CAJC, Klubový 
vítěz mladých, BOJ, BOB
(I‘m Thor Rayla di Cors x Tarassaco Paradise 
z Hrdlořez)
maj. Králová Barbora

Bruno Grandorf - V2
(Sam Atison x Carie Lucky Cloverleaf)
maj. Vidlickova Jana

Eros Maximus of Michalec - VD3
(Bucci of Michalec x Ifanny Geraldino)
maj. Kryštofová Lucie

Email Corso of Michalec - VD4
(Bucci of Michalec x Ifanny Geraldino)
maj. Michalec Petr
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FENY

třída vítězů
Bucci of Michalec - VD1
(Waro of Bajer x Angie Blue Babe Geraldino)
maj. Michalec Petr

Hunter Geraldino - VD2
(Garcia Corso of Bajer x Zazie corso of Bajer)
maj. Novotná Diana, Novotný Jiří

třída otevřená
Van Damme J.C.V.D. z Hrdlořez - V1, CAC, Klubový 
vítěz
(Zuri Corso of Bajerova x Paradise Lavínia z Hrdlořez)
maj. Lukášová Jana

Fido z Ebony Chan - V2, Res. CAC
(Jura Georg x Mailline Dolce Gracioso)
maj. Zelený Lukáš

třída mladých
Aileena Vita Da Capo - V1
(Argus Nathan Gemma Nera x Lari Viktorio Ester 
Ot Nochnoga Dozora)
maj. Bačíková Kateřina, Bačík Ivo 

Aggii Holdegron - V2
(Cooper Cuore Prode x Colly Lucky Cloverleaf)
maj. Jakl Martin

mezitřída
Borgie Korec Corso - V1, CAC
(Murano Sangue Magnifica x Kate Atison)
maj. Korec Evžen
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třída otevřená
Brittany Korec Corso - V1, CAC, Klubový vítěz, BOS
(Murano Sangue Magnifica x Kate Atison)
maj. Korec Evžen

třída veteránů
Aischa Blue Princess - V1, BOV
(Atrey Arahant x Daisy z Opatovského záhoří)
maj. Černá Gabriela

Účastníci soutěže o titul BOB. Zleva: X-Man Tarassaco z Hrdlořez, Brittany Korec Corso, Van Damme J.C.V.D. 
z Hrdlořez, Aischa Blue Princess



8

Evropská výstava psů 2019
14.6. - 16.6.2019 ■ Wels, Rakousko
rozhodčí: Mag. Dr. Otto Schimpf (AT), Rafael Malo Alcrudo (ESP)

Výsledek Jméno psa Majitel

BOB + CACIB Forte Branco Argo Grey Guy Weber Valeria

BOS + CACIB Guardia D‘onore Avrora Bobko A.

Res. CACIB Mao De La Tour Du Mont D‘or Delaidelli Fausto

Res. CACIB Apriori Best Enigma Mironova Elena

BEST Junior Darius Ivoni Imperial Zoria Katerina 

BEST Junior League Of Champion Daria Yakhno Oleksandr

BEST Veteran Stanley Pat Yagr Damer Darja

BEST Veteran Reason Your Luck Iz Dinastii Chempionov Gaidukova Emilia

Světová výstava psů 2019
2.5.2019 - 3.5.2019 ■ Shanghai, Čína
rozhodčí: Claudio de Giuliani (IT)

Výsledek Jméno psa Majitel

BOB + CACIB Ahil Ivoni Imperial Ivan Ilchev

BOS + CACIB Elsa Of Xiangma Corso Kennel Chen Liang

Res. CACIB Aquila Dorata Toretto Bálint Zoltán

Res. CACIB Vance Mileshina Marina

BEST Junior Jinka Corso Song Gvido Song Yan

Best Puppy Gladys Show Bliss Grand Kazakova Elvira

Baby Puppy BOB Alto Volo Pallada Kazakova Elvira

Baby Puppy BOS Shining Stars Lucas Wang Zijie

Světový vítěz 2019 - Ahil Ivoni Imperial Evropský vítěz 2019 - Forte Branco Argo Grey Guy
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Srdečně Vás zveme na akci 

Klubová výstava 2020
Termín konání: sobota 11. 1. 2020

Místo konání: Brno (při Brněnské národní výstavě psů)
Více informací najdete s  předstihem na  našich internetových stránkách 
www.canecorsoklubcr.cz

Na výstavu se lze hlásit online přes www.dogoffice.cz

TERMÍNY DALŠÍCH VÝSTAV V ROCE 2020

Název výstavy Místo Termín

Klubová výstava CC klubu ČR Brno 11.1.2020

Brněnská národní výstava psů Brno 11.1.2020 - 12.1.2020

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno 1.2.2020 - 1.2.2020

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno 2.2.2020 - 2.2.2020

Národní výstava psů Ostrava Ostrava 4.4.2020 - 5.4.2020

Mezinárodní výstava psů Praha Praha 11.4.2020 - 12.4.2020

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích České Budějovice 18.4.2020 - 19.4.2020

Světová výstava psů Madrid, Španělsko 23.4.2020 - 26.4.2020

Mezinárodní výstava Litoměřice Litoměřice 23.5.2020 - 24.5.2020

Národní výstava psů Klatovy Klatovy 20.6.2020 - 21.6.2020

Intercanis Brno Brno 27.6.2020 - 28.6.2020

Národní výstav psů v Mladé Boleslavi Mladá Boleslav 18.7.2020 - 19.7.2020

Interdog Bohemia Mladá Boleslav Mladá Boleslav 15.8.2020 - 16.8.2020

Moravskoslezská národní výstava psů Olomouc 5.9.2020 - 6.9.2020

Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích České Budějovice 3.10.2020 - 4.10.2020

Evropská výstava psů Celje, Slovinsko 8.10.2020 - 11.10.2020

Mezinárodní výstava psů Praha Praha 28.11.2020 - 28.11.2020

Mezinárodní výstava psů Praha Praha 29.11.2020 - 29.11.2020

INFORMACE O TERMÍNECH VÝSTAV V ZAHRANIČÍ

Mezinárodní Fédération Cynologique Internationale www.fci.be

Slovensko Slovenská kynologická jednota www.skj.sk

Rakousko Österreichischer Kynologenverband www. oekv.at

Polsko Związek Kynologiczny w Polsce www.zkwp.pl

Německo Verband für das Deutsche Hundewesen www.vdh.de

Maďarsko Hungarian Kennel Club www.kennelclub.hu
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CC víkend Varvažov
Rekreační areál kempu Varvažov nedaleko Orlické 
přehrady se  o  víkendu 21. – 23. června  2019 stal 
místem setkání majitelů a  chovatelů plemene 
cane corso, které uspořádal Cane Corso klub 
Česká republika jako svou první akci po  změně 
vedení na podzim 2018.
Areál kempu Varvažov je  obklopen lesy a  řekou 
a  kromě krásného prostředí a  výborného zázemí 
ve formě chatiček a restaurace disponuje též velkými 
travnatými plochami, které nám umožnily uspořádat 
i první ročník sranda závodu „Varvažovský pětiboj“.
Hlavní organizátoři akce – manželé Koubíčkovi - 
na  místo dorazili již ve  čtvrtek a  během pátečního 
dne spolu s  několika účastníky akce připravili stan, 
který sloužil jako základna na sobotní závod. Vytyčili 
trasu a připravili překážky pro disciplínu Cross country 
a pomůcky pro disciplínu Přetahování.
Většina  účastníků akce dorazila v  pátek odpoledne 
a  po  ubytování a  seznámení s  ostatními účastníky 
následovala volná zábava. Kromě příjemného 
posezení na zahrádce restaurace bylo možné zahrát 
si nohejbal, košíkovou nebo ping-pong.
Mimo majitelů plemene cane corso se  setkání 
účastnili i přátelé s několika americkými buldoky, dále 
stafordšírský bulteriér, boxer a knírač.
V sobotu po snídani se dopoledne neslo ve znamení 
sranda závodu. Po  rozlosování účastníků soutěží 
do 3 družstev jsme se sešli na startu 1. disciplíny, kterou 
byl „Cross country“ běh. Krom několika překážek trasa 
zahrnovala i  přechod řekou na  ostrůvek a  zpátky 
a  přinesla tak zejména  čtyřnohým účastníkům 
příjemné osvěžení.
Druhou disciplínou bylo pro páníčky odpočinkové 
„Přivolání na čas“, kde byly výsledky velmi vyrovnané.
Po  chutném obědě následovalo „Přetahování“ 
o cca 10 m dlouhý provaz s pešky na koncích. Cílem 
bylo přetáhnout soupeře za  vyznačený střed. V  této 
disciplíně excelovali zejména  buldoci, ale velmi 
úspěšný byl i německý boxer.
Další soutěží bylo „Zadržení figuranta“, jehož ústřední 
postavou byl profesionální kynolog Pavel Šlauf, který 
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soutěžící psy zkušeným okem hodnotil v  závislosti 
na jejich stáří a stupni výcviku.
Poslední disciplínou byla divácky atraktivní 
„Manipulace“ spočívající v  umístění nohou psa 
do  4  připravených kbelíčků a  ve  vypití sklenice piva 
nebo vody a  to vše na  čas. Ač v  průběhu soutěží 
chvílemi sprchlo, bylo počasí pro tyto aktivity příjemné 
a zcela vyhovující.
Po  skončení soutěže se  účastníci akce sešli 
na  grilování. Maso perfektně připravili a  ugrilovali 
manželé Novákovi a spolu s grilovanou cibulkou to byl 
vynikající kulinářský zážitek.
Večer jsme se  v  hojném počtu shromáždili v  sále 
restaurace na  přednášce p.  Šlaufa na  téma teorie 
výcviku obran pro sportovní a  služební kynologii. 
Jednalo se  o  velmi poutavé povídání a  mnoho 
přínosných informací a to jak pro úplné laiky, tak i pro 
ty, co už s obranami mají nějaké zkušenosti.
Po  setmění přišly na  řadu noční obrany ve  formě 
aktivizace, kdy figurant byl oblečen do celotělového 
obleku - tzv. ringa a  každý měl možnost si v  reálné 
situaci vyzkoušet, jak by jeho pes reagoval 
při přepadení ve tmě.
Později večer byla opět možnost volné zábavy a  tak 
nechybělo příjemné posezení na zahrádce a povídání 
o životě s našimi psy cane corso.
Po  nedělní snídani se  na  ploše před restaurací 
konalo vyhlášení výsledků „Varvažovského pětiboje“. 
Pro vítěze byly připraveny krásné poháry a pro všechny 
účastníky medaile a  tašky s  kvalitními masovými 
konzervami Nutrilove, které do  soutěže věnovala 
firma Partner in Pet Food.
Po  vyhlášení byla pro zájemce možnost účastnit 
se  ještě semináře o  handlingu, který vedla Radka 
Koubíčková. Účastníci získali spoustu cenných 
informací o  tom, jak psa na  výstavu připravit a  jak 
ho správně předvést, samozřejmě s  následnou 
praktickou zkouškou.
Byla též možnost ještě konzultovat otázky ohledně 
výchovy a výcviku s p. Šlaufem, který mimo jiné působí 
jako kynolog v jediné chovatelské stanici německých 
ovčáků Policie ČR.
Celý víkend se  odehrával v  přátelské a  uvolněné 
atmosféře a  věřím, že  i  ostatní účastníci byli 
s průběhem stejně spokojení jako já.
Děkujeme všem, kteří dorazili, za  skvěle strávený 
víkend. Speciální poděkování patří i  těm, kteří 
se  podíleli na  organizaci a  chodu akce – tedy Josef 
a Radka Koubíčkovi, Iva Souralová, Martina Orságová, 
Petr a Petra Novákovi a Pavel Šlauf.
Akci perfektně fotograficky dokumentovali 
a  fotografie poskytli: Martina  Orságová, Michal Ehl, 
Petra Nováková. Děkujeme.

Denis Gacek
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Mé zkušenosti 
s výcvikem CC

Psi mě provází od dětství nepřetržitě... Od voříška, přes dobrmana, 
německého ovčáka, labradora, pražského krysaříka, jorkšíra a  jack 
russela mi vstoupil před šesti lety do života první caník. A myslím, že 
už i navždy zůstane. Má první fena byla ten nejúžasnější pes na světě, 
přesně vystihovala to, co jsem o  cc četla... Ihned jak to bylo možné, 
tak jsme složily první pracovní zkoušku... Byla to radost s ní pracovat... 
Bohužel v necelých dvou letech podlehla rakovině... 
No tak po čase, kdy jsem byla schopná se s tím vypořádat, přišel další 
pejsek - no samozřejmě corso. A pak další a další. A tak přišel nápad, 
přihlásit se do trenérské školy, ANIMAL TRAINING ACADEMY Jiří Ščučka, 
jejíž první ročník jsme loni s mým rok starým psem Hunter Cane d‘Oro 
Italiano úspěšně absolvovali. Byl ( a  pořád je) prvním cane corsem, 
s nímž někdo absolvoval tento úžasný výukový program a ještě se nám 
povedlo závěrečné zkoušky složit na plný počet bodů. Teď v mezičase 
jsme společně zvládli první pracovní zkoušku na 59 bodů z 60 možných. 
Do dalších se pustíme až na  jaře, jelikož jsme od listopadu nastoupili 
do dalšího ročníku ANIMAL TRAINING ACADEMY.... Takže uvidíme, jak 
se popereme s další výzvou... Že se s cane corsem dá pracovat, to už 
několik lidí dokázalo a  neustále dokazuje. Všem moc fandím a  přeji 
spoustu úspěchů, ale především tu radost z  každé chvilky strávené 
s tím nejúžasnějším plemenem pod sluncem.
Jiřina Bosáková
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Osteochondróza v ramenním kloubu

lopatka

kost 
pažní

fragment

poškození 
chrupavky

Fragment chrupavky vyjmutý z kloubu

Cože? OCD?
Osteochondróza aneb onemocnění, o kterém se nemluví
Mezi pejskaři se  pohybuji celkem často a  jsou 
mezi nimi jak zkušení kynologové, kteří se  věnují 
výcviku, tak i  dlouholetí chovatelé různých plemen. 
O  to větší bylo mé překvapení, když řada lidí 
dotazujících se  na  zdravotní problém mého 
nejmladšího psa reagovala na  mou odpověď „OCD“ 
udiveným „Cože?“ Mnoho lidí netuší, že něco jako OCD 
vůbec existuje. A přesto - i u cane corso je to problém 
relativně častý, jen se o něm vůbec nemluví a asi není 
třeba zdůrazňovat, že  zdraví pohybového aparátu 
je u  takto velkých a  těžkých psů důležité. Krom toho 
přední končetiny nesou až dvě třetiny váhy těla, takže 
postižení hrudních končetin může být závažnějším 
problémem, než u pánevních končetin.
Jakmile se o OCD u CC začnete víc zajímat, náhle zjistíte, 
že  tamten caník to měl, tamten je  taky po  operaci, 
tamten na ní podle symetrických jizev nejspíš taky byl, 
tamta fena má prokazatelně postižené dokonce obě 
přední nohy, a  přesto se  na  ní odchovávají štěňata, 
a tamta chovatelská stanice má stejný problém téměř 
v každém vrhu a stejně dál kryje zvířata bez vyšetření… 
Těch případů je opravdu hodně. Z výše uvedených důvodů bych rád povědomí o tomto problému trochu zvýšil.
Zkratka OCD neoznačuje jen obsedantně kompulzivní poruchu, která určitě někomu přišla na  mysl, ale 
používá se i pro označení osteochondrosis dissecans - tedy disekující osteochondrózy.
OCD je vývojové onemocnění s polygenní dědičností (tedy způsobené několika geny), vyskytující se převážně 
u rostoucích psů velkých plemen a paradoxně mají s OCD velké problémy i v chovu border kolií. OCD postihuje 
častěji psy než feny. Osteochondróza se vyskytuje též u lidí, koní, koček a prasat.
OCD je zkráceně řečeno porucha osifikace chrupavek dlouhých kostí. Dochází při ní k zesílení rychle rostoucí 
chrupavky, která má vlivem rychlého růstu narušené zásobení živinami (někteří autoři předpokládají, 
že k tomuto narušení dochází díky defektu a ucpávání krevních kanálků). Zesílená chrupavka je méně odolná 
a jejím zatížením dojde ke vzniku nekrotického ložiska a oddělení chrupavky od kosti. V chrupavce vznikají 
trhliny a její odumřelá část se může odloučit ve formě chlopně, která způsobuje erozi chrupavky protilehlé 
kloubní plochy a nebo se odlomí úplně. Jako úlomek se pak volně pohybuje v kloubu, kde působí jako cizí 
těleso a  vyvolává dráždění kloubu a  pozdější rozvoj degenerativních změn. Stav je  bolestivý a  projevuje 
se kulháním. OCD vzniká nejčastěji v ramenním kloubu (74 % případů - prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA), 
ale postižen může být také loketní, hlezenní nebo kolenní kloub. Velmi časté je oboustranné postižení (více 
než 60 % – MVDr. J. Hnízdo), a to i když pes kulhá pouze na 1 končetinu.
OCD se ve zhruba 75 % případů projeví ve stáří 5-10 měsíců, mezi příznaky patří mírné až velmi výrazné kulhání, 
které se může střídavě zlepšovat / zhoršovat (podle změny polohy úlomku v kloubu), zkrácení kroku, vytáčení 
nebo omezený pohyb končetiny, případně otok kloubu nebo atrofie svalstva dané končetiny. Kulhání bývá 
výraznější bezprostředně po odpočinku a po delší zátěži. Nakonec ale dochází k výraznému zhoršení. U části 
postižených psů se ale klinické příznaky neprojeví a pes 
začne kulhat až v pozdějším věku (2-3 roky) v důsledku 
rozvinutí sekundárních degenerativních procesů.
Diagnostika se  provádí klinickým vyšetřením 
a  provedením RTG, v  některých případech ale 
standardní projekce nemusí být postačující a  pak 
se  přistupuje k  vyšetření pomocí CT (počítačová 
tomografie)  – to odhalí i  menší léze. Dalšími 
uváděnými diagnostickými prostředky jsou: cytologie 
kloubní tekutiny, artroskopie, sonografie kloubu nebo 
magnetická rezonance (MRI).
Jsou možné dva způsoby řešení OCD – konzervativní 
a  nebo chirurgické. Konzervativní řešení přichází 
do úvahy v případě, že je OCD odhaleno rentgenologicky 
bez klinických příznaků a  nebo při menším rozsahu 
lézí zjištěných do věku max. 7 měsíců - tedy v případě 
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Dakar Gemma Nera - pooperační rána

že je šance, že dojde k samovolnému vyhojení. Léčba 
spočívá ve striktním klidu po dobu cca 8 týdnů. Bývají 
podávány protizánětlivé léky a je doporučováno terapii 
doplnit o tzv. chondroprotektiva.
Řešení chirurgické obnáší odstranění odumřelé 
chrupavky a  volného fragmentu a  stimulaci defektů 
na kloubní ploše. Tím dojde k vyhojení poškození tvorbou 
fibrózní (méně kvalitní) chrupavky. Zákrok je prováděn 
buď artroskopicky (méně invazivní, vyšší cena) nebo 
otevřenou artrotomickou operací (invazivnější, nižší 
cena). Výsledky obou typů operací jsou dle ortopedů 
srovnatelné. Ceny za operaci se pohybují řádově mezi 
10.000,– až 20.000,– Kč za jednu končetinu v závislosti 
na  typu operace, postiženém kloubu a  na  pracovišti, 
které operaci provádí. Pokud je postižení oboustranné, 
pak se  v  některých případech operují obě nohy 
současně a  někdy je  nutné operovat každou nohu 
zvlášť. Po operaci je nutné dodržet striktní klidový režim zhruba 6 týdnů, do plné zátěže se pes může vrátit 
až po několika měsících (vyhojení léze může trvat až půl roku).
Prognóza závisí na umístění léze a její velikosti a na tom, zda již došlo k degenerativním změnám. V případě 
OCD v ramenním nebo loketním kloubu bývá prognóza dobrá, při OCD v koleni nebo hleznu je variabilní / 
nejistá. Ve všech případech může i po operaci přetrvávat mírné kulhání a může dojít k rozvoji následného 
degenerativního onemocnění kloubu.
Ačkoliv výzkum ještě nezjistil definitivní příčinu OCD, autoři se shodují na tom, že se  jedná o onemocnění 
na kterém se podílí dědičnost. Vlivu genetiky by odpovídalo i to, že je toto onemocnění běžnější u některých 
plemen a linií - což se dle mého názoru dá vysledovat i u CC.
Jeden ze známých českých ortopedů MVDr. J. Hnízdo v článku „Osteochondróza centrální glenoidální jamky 
u psa“ uvádí, že „osteochondróza je multifaktoriálním onemocněním, mezi jehož hlavní rizikové faktory patří 
dědičnost, rychlý růst, mikrotrauma a případně některé nutriční faktory. Heritabilita je uváděna u různých 
forem OC mezi 10 a 45 %, pravděpodobný je polygenní základ onemocnění“.
MVDr. J.  Jahoda v  článku „Dysplazie loketního kloubu u  psů“ píše, že  „osteochondrózu vyvolávají hlavně 
genetické faktory ovlivňující zvyšování tělesné hmotnosti a rychlost růstu. Překrmování v období rychlého růstu 
s  nadměrným přísunem vápníku v  krmné dávce společně s  přetěžováním velmi zvyšují pravděpodobnost 
výskytu této vady“.
Mezi další možné příčiny vzniku OCD lze podle různých zdrojů zařadit také anatomické abnormality, přerušení 
cévního zásobení v určité oblasti kloubu, hormonální nerovnováhu nebo nadváhu.
S dědičností OCD to ale není tak jednoduché, neboť je polygenní a tedy komplikovaná. Znamená to také, 
že rodič postiženého jedince může být pouze přenašeč vlohy a nebo že ne všichni psi, jejichž rodiče OCD mají, 
ji také získají. Druhým problémem je fakt, že ne všichni psi s OCD mají klinické příznaky a že tedy může trvat 
několik let, než se u nich nějaké problémy objeví - tzn. že pokud není provedeno kontrolní RTG, neví se o tom, 
že pes má pozitivní nález.
V souvislosti s OCD se hodně mluví i o vlivu stravy - problémem může být hlavně vysoký přísun energie, velké 
množství vápníku v krmivu, špatný poměr vápníku a fosforu nebo nadbytek bílkovin.
Prevencí vzniku OCD je také omezení nadměrné fyzické zátěže, dlouhých běhů a skákání psů ve vývoji.
Vrátím se  ještě k  článku MVDr. Jahody, neboť mne zaujalo, že  je  zde zmiňováno, že  DLK (tedy dysplazie 
loketního kloubu) může být způsobena také osteochondrózou kloubní chrupavky kosti pažní. Stejný názor 
uvádí v článku „Dědičné onemocnění kostí a kloubů hrudních končetin psa“ i MVDr. Hnízdo: „Komplex DLK 
obnáší podle dnešní definice pět různých onemocnění, která vedou vesměs k  degenerativním změnám 
v kloubu. Jsou to : fragmentovaný mediální processus coronoideus (FMCP), izolovaný processus anconaeus 
(UAP = ununited ancoeal process), osteochondrosis dissecans (OCD), anomálie chrupavky loketního kloubu 
a inkongruence (= nerovnosti) kloubu. Všechna tato onemocnění do určité míry spolu souvisí, nebo se mohou 
vyskytovat zároveň. Někteří autoři vychází z toho, že základem všech těchto patologických změn je právě OCD“.
Vyšetření OCD se provádí RTG snímkováním - vyhodnocení provádí pověřený ortoped - posuzovatel. Výsledkem 
může být buď postižen nebo nepostižen (prává / levá zvlášť), stupně se neuvádějí. Při provedení RTG současně 
s rentgeny DKK, popř. DLK se nejedná o významný rozdíl v ceně.
Já věřím, že nikdo z nás netouží po tom, abychom s našimi psi prožívali podobné zbytečné trápení. Je třeba si 
uvědomit, že řešení je nejen finančně náročné, ale hlavně zdlouhavé (což je zejména s mladým psem plným 
energie opravdu problém) a  které navíc může zhoršit kvalitu dalšího života psa. Závěrem bych tedy chtěl 
(vzhledem k  tomu, že  na  onemocnění se  podílí dědičnost) apelovat na  všechny příznivce plemene cane 
corso - nechovejte na nevyšetřených jedincích a nekupujte si štěňata po nevyšetřených rodičích. Vhodným 
výběrem zdravých chovných jedinců a také správným zacházením se štěnětem lze riziko OCD minimalizovat.

Denis Gacek
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Vánoce v říjnu
Slavili jste někdy Vánoce v říjnu ? My ano. Druhé 
setkání majitelů a chovatelů a plemene cane corso, 
které proběhlo ve dnech 4. - 6. října 2019 bylo totiž 
celé pojaté ve vánočním duchu. Sešli jsme se opět 
v  rekreačním areálu kempu Varvažov, tentokrát 
ale akce neprobíhala pod hlavičkou CC klubu ČR, 
ale byla pořádána týmem nadšenců - členů Cane 
Corso klubu ČR.
Předpověď počasí slibovala chladno a deštivo a ještě 
v  pátek během příjezdu účastníků to vypadalo 
dost bledě, naštěstí se  ale předpovědí nenechal 
nikdo odradit a kemp se již v pátek zcela zaplnil. 
V  restauraci bylo zatopeno v  kamnech a  tak nic 
nebránilo příjemnému posezení a  také přípravám 
na  naše Vánoce - nejmladší účastníci zdobili 
stromeček a  pořadatelský tým chystal pomůcky 
na sobotní sranda závod.
Po shromáždění všech účastníků proběhla přednáška 
o způsobech výcviku psů, kterou si pro nás připravil 
instruktor výcviku policejních psů Pavel Šlauf. Opět 
jsme se  dozvěděli spoustu důležitých informací 
a zbyl prostor i pro dotazy majitelů psů. Po skončení 
přednášky již byla možnost volné zábavy a  povídání 
o životě s našimi čtyřnohými přáteli.
V sobotu ráno i přes zataženou oblohu pršet přestalo 
a  tak nic nebránilo zahájení našeho závodu. Jako 
první disciplínu jsme pro zahřátí zařadili štafetovou 
disciplínu nazvanou „Doručení vánočního dárku“, 
při které měli soutěžící přepravit vánoční dárek 
po  vytyčené trase v  co nejkratším čase. Mimo psů 
plemene cane corso se  na  startu sešli i  německý 
ovčák, belgičtí ovčáci a knírač. Další disciplínou, která 
sloužila zejména  jako prověrka povahy našich psů, 
bylo „Zadržení Santa Clause“, v  kterého se  proměnil 
figurant Pavel Šlauf. 
Pak abychom si pro změnu trochu odpočinuli, byla 
na  řadě disciplína  nazvaná „Záchrana  z  laviny“, 
při které měl pes za  úkol co nejrychleji vyhledat 
a označit svého majitele ukrytého pod „lavinou“ a jako 
správný lavinový pes byl vybaven i  soudkem. Nutno 
podotknout, že nejen „lavina“, ale i plandající soudek 
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některé psy docela potrápil. Jako poslední byla 
zařazena  disciplína  nazvaná „Santovy saně“, kde byl 
pes zapřažený do saní naložených dárkem a psovod 
obutý do lyží a společně měli co nejrychleji absolvovat 
krátkou trať. 
Po skončení závodu byl čas na oběd a krátký oddych 
a poté již pro zájemce následovaly obrany s P. Šlaufem 
a nácvik handlingu s R. Koubíčkovou. 
Ještě před setměním nám Jaroslav Šindelář ugriloval 
výtečné masíčko, které věnoval jako sponzorský dárek, 
za což mu moc děkujeme.
Po setmění jsme se sešli v příjemně vyhřáté restauraci 
na vyhlášení výsledků závodu a předání pohárů a cen 
vítězům i účastníkům. 
Poté došlo na  rozdávání vánočních dárků 
a štědrovečerní večeři. Zde musím vyjádřit své veliké 
díky všem, kteří pomohli dotvořit vánoční atmosféru 
a  štědrovečerní tabuli doplnili o  vynikající pečivo 
a  jiné pochutiny. Též děkujeme rodině Šulcových 
za dodávku dárečků pro naše chlupáče ve formě kostí 
na okus.
Po deváté večerní byla na  řadě aktivizace, tedy 
simulované přepadení psovoda se psem ve tmě. Role 
lupiče se opět zhostil Pavel Šlauf, oblečený v tzv. ringo 
obleku. 
Večer pak již pokračoval volnou zábavou, ale chladné 
počasí a  spousta dojmů mnoho z  nás udolalo 
k brzkému odebrání se k spánku.
V  neděli po  snídani zbyla pro zájemce ještě chvíle 
na procvičení poslušnosti a pak již bylo třeba vyrazit 
na  cestu domů, vždyť někteří měli před sebou 
i několik set kilometrů.
Věřím, že dosáhnout cíle víkendu, a to užít si spoustu 
zábavy, se  nám povedlo a  že se  na  další akci opět 
sejdeme v  hojném počtu. Předběžně plánovaný 
termín je květen, o přesném datu a místě konání Vás 
budeme s předstihem informovat ve skupině. 
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat Lucii Kryštofové, 
Michalu Ehlovi a  Martině Orságové za  poskytnutí 
krásných fotek a za to, že i v té zimě vydrželi „cvakat“. 
Díky samozřejmě patří celému organizačnímu týmu 
ve složení Radka a Pepa Koubíčkovi (chs. Atison), Iva 
Souralová a  Petr Michalec (chs. of Michalec), Petra 
a  Petr Novákovi (chs. Geraldino), Martina  Orságová 
(chs. z Dubských lesů) a pochopitelně i Pavlu Šlaufovi 
za výbornou práci.
Těšíme se na Vás v květnu.

Denis Gacek
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Zkoušky z výkonu 
a výstavní šampionát
Jak asi již všichni víte, od 1. ledna 2016 došlo ke změně standardu CC. Jednou z těch podstatných změn 
je zařazení CC mezi plemena, která podle nomenklatury plemen FCI podléhají zkoušce z výkonu. 
Po této změně je tedy pro přiznání titulu Interšampion C.I.B. nutné získat ve dvou různých zemích od dvou 
různých rozhodčích 2 tituly CACIB a k tomu složit některou ze zkoušek podle pravidel FCI pro mezinárodní 
zkoušky psů.
Situace se  změnila i  v  podmínkách pro přiznání titulu Českého šampiona  krásy. Od  1.  ledna  2016 
do  1. dubna 2019 bylo udělení titulu Šampion ČR podmíněno úspěšným absolvováním takové zkoušky 
z výkonu, která opravňuje pro zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 
1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství mohlo být získáno na výstavě národní, speciální, nebo 
klubové. Absolvování zkoušky muselo být doloženo certifikátem předepsaným pro třídu pracovní.
Díky iniciativě Cane Corso klubu ČR byla na Valné hromadě ČMKU pro cane corso schválena výjimka 
a psi CC mohou s platností od 1. dubna 2019 získat titul Českého šampiona i bez zkoušky z výkonu – 
tedy za předpokladu, že získají 6x titul CAC na výstavách pod záštitou ČMKU a to v mezitřídě, ve třídě 
otevřené, nebo ve třídě šampionů, nejméně ve dvou výstavních sezónách a z toho minimálně 3x CAC 
na mezinárodní výstavě, a zbývající 3x CAC na národní nebo klubové výstavě.
Jak už jsem zmínil, pro udělení Mezinárodního šampiona krásy C.I.B. a případně Českého šampiona je třeba 
složit zkoušku. Českomoravská kynologická unie má pro tyto účely na  svých internetových stránkách 
zveřejněny směrnice, kde jsou vyjmenované typy zkoušek, které lze pro získání certifikátu a  tím 
i případného Šampionátu použít. Mimo zkoušek záchranářských a zkoušky z mondioringu se  jedná 
hlavně o zkoušky z disciplín sportovní kynologie.
Co je to vlastně sportovní kynologie? Je to sport zaměřený na aktivní trávení volného času se psem. Jeho 
podstatou je všestranný výcvik psa, zlepšení jeho ovladatelnosti a fyzické kondice a vytvoření a upevnění 
správného vztahu mezi psem a  psovodem. Cílem je  dosažení sportovních úspěchů na  závodech 
a zkouškách.
Sportovní kynologie vznikla ze služební kynologie, která má kořeny už v době Rakouska-Uherska. V té době 
se  jednalo o praktický služební výcvik psů využívaných ve službách armády k hlídkové a strážní službě 
nebo u policie, kde se psi využívali k pátrací případně obranné službě. 
V letech 1951 až 1989 se v Československu psi cvičili ve Svazarmu podle jednotných pravidel. Svazarm (tedy 
Svaz pro spolupráci s armádou) zastřešoval i civilní zájemce o kynologii a psy, kteří složili příslušné zkoušky, 
byli připraveni pro službu v praxi a mohli být zařazeni do civilní ochrany státu pro případ mimořádných 
událostí. Postupem času se ale sportovní využití psů odštěpilo od kynologie pracovní a vznikla kynologie 
čistě sportovní, kde není cílem využití psa v praxi, ale pouze sportovní výkon. 
Sportovní kynologie má tři disciplíny - pachové práce (to znamená stopování), poslušnost a obranu. 
K ověření ovladatelnosti, ochoty k práci a pracovní upotřebitelnosti psů pak slouží zkoušky. U některých 
plemen (jako je např. německý ovčák) je složení zkoušky podmínkou k uchovnění a zkoušky tedy mohou 
sloužit i jako prověrka povahových vlastností.
Obecně můžeme zkoušky rozdělit na zkoušky základní, všestranné a speciální, přičemž některé zkoušky 
mají několik stupňů a teprve po složení nižšího stupně je možné složit stupeň vyšší.
Při přípravě psů na zkoušky se vychází ze zkušebních řádů, ve kterých je například popsáno, jak má daný 
cvik vypadat, jaká může být použita povelová technika, jaké rozměry mají mít překážky, kolik má vážit 
aportovací činka nebo jakou výstroj může mít pes a tak dále.
V České republice se cvičí podle Národního zkušebního řádu, podle Mezinárodního zkušebního řádu IGP 
– dříve IPO a podle zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno.
Každý zkušební řád je  trochu jiný, ale rozdíly nejsou tak zásadní a  zpravidla nebývá problém účastnit 
se s jedním psem zkoušek podle všech tří zkušebních řádů.
Rozdíly mezi zkušebními řády jsou zhruba následující - Národní zkušební řád (tedy takzvaný nároďák) má 
náročnější a pestřejší cviky, ale nebazíruje tolik na detailech, u IGP se klade důraz na přesnost, radostný 
projev a  oční kontakt psa s  psovodem, psovod navíc provádí cviky samostatně bez velení rozhodčího. 
A poslední je řád KJ Brno, který je asi nejbenevolentnější a klade důraz hlavně na celkový projev psa.
Zkoušky, které na sebe navazují, bývají značeny číslem, přičemž vyšší číslo znamená vyšší obtížnost.
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Jak už jsem uvedl, všestranné zkoušky obsahují tři 
disciplíny – nebo lépe řečeno oddíly.
Oddíl A  jsou pachové práce neboli stopy a  bývají 
na  začátku zkoušek. Cílem výcviku je, aby pes 
pomocí čichu sledoval stopu a  nalezl předměty 
položené ve  stopě. Na  nižších stupních jsou stopy 
krátké, kladené psovodem a  vypracovávané krátce 
po našlapání, na těžších stupních se prodlužuje čas 
po  jakém je  stopa vypracovávaná, její délka, počet 
předmětů i  lomů a  stopu klade cizí osoba tedy 
správně řečeno kladeč anebo také lidově šlapač. 
Na  stopě je  pes veden na  10 m dlouhém vodítku 
a  musí pracovat samostatně a  nalezené předměty 
přesvědčivě označit. Boduje  se  s  jakým zájmem, 
jak spolehlivě, přesně a  stejnoměrně pes stopu 
vypracovává i jak rychle označuje předměty.
Oddíl B je poslušnost. Obsahuje podle typu zkoušky 
zpravidla chůzi u  nohy a  obraty, změny rytmu 
chůze, přivolání, polohy sedni-lehni-vstaň, přinášení 
předmětu neboli aport, překonávání překážek, 
vysílání vpřed, odložení za  pochodu, dlouhodobé 
odložení atd. Na  těžších stupních zkoušek se  pak 
můžete setkat s  chůzí po  žebříku, plížením, 
odkládáním psa v  poklusu nebo s ovladatelností 
na  posunky na  vzdálenost 20 kroků. Poslušnost 
se opět podle typu zkoušky provádí na vodítku nebo 
bez vodítka. Pes by měl po  celou dobu ochotně 
následovat psovoda po  jeho levé straně, ramenem 
souběžně s jeho kolenem.
Boduje se, jak přesně, rychle a ochotně pes pracuje, 
jak je  koncentrovaný na  psovoda, zda je  klidný při 
střelbě nebo zda setrvá odložený na určeném místě.
Oddíl C jsou obrany, které bývají na  zkouškách 
zařazeny jako poslední. Cílem psa je  vyhledat 
a  zadržet figuranta – či jinak řečeného pomocníka, 
pes musí být ale za  všech okolností ovladatelný 
a  řídit se  povely psovoda. Na  zkouškách nižšího 
stupně má pes za  úkol pes prohledat 1-2 úkryty, 
označit pomocníka, zabránit přepadení psovoda, 
nebo pomocníka zadržet na  krátkou vzdálenost, 
na  těžších zkouškách musí pes prohledat 6 úkrytů, 
doprovodit zadrženého pomocníka na určené místo, 
hlídat pomocníka několik minut nebo ho zadržet 
na vzdálenost 150 kroků. Pes vždy musí na povel nebo 
samostatně pustit a  nesmí pomocníka samovolně 
napadat.
Hodnotí se  samostatná činnost psa, jeho odolnost, ovladatelnost, schopnost psa vyrovnat se  s  tlakem, 
rychlost, přesnost provedení i razance zákroku.
V tomto bodě bych chtěl upozornit, že sportovní obrany nejsou nebo by neměly být o učení psa agresi, ale 
výhradně o podpoře kořistnického pudu – pes se učí fixovat se na rukáv nikoli na osobu pomocníka.
Součástí hodnocení zkoušek je také posouzení práce psovoda, zda používá korektní povelovou techniku 
a  chová se  sportovně v  souladu se  zkušebním řádem, zda nedává psovi pomoc tělem nebo ho jinak 
neovlivňuje. V průběhu zkoušky je zakázáno mít u sebe pamlsky, hračky a jiné motivační předměty.
Musím zdůraznit, že psovod po celou dobu zkoušek musí mít psa pod kontrolou a používat pouze zvukové 
nebo posunkové povely dané zkušebním řádem – to například znamená, že není možné psu říkat „pojď 
sem“ nebo „posaď se“, ale vždy pouze „ke mně“ nebo „sedni“. Pokud psovod psu pomáhá, používá jiné 
nebo dodatečné povely, popřípadě psa fyzicky ovlivňuje, nebo pes cvik neprovede ani na třetí povel, může 
být cvik anulován anebo může dojít až k diskvalifikaci.
Psovod se nesmí ke psu chovat hrubě (ani slovně), trestat ho nebo používat donucovací prostředky a to ani 

Pachové práce

Poslušnost

Obrany
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v čase, kdy pes není předváděn. Takové chování je důvodem k vyloučení ze zkoušek.
Jaké zkoušky tedy pro přiznání titulu výstavního šampiona potřebujete? Aktuální informace o typech 
zkoušek, které lze pro přiznání titulu šampiona použít, najdete vždy na stránkách ČMKU v dokumentu 
„Směrnice pro vystavování a používání certifikátů pro účely doložení pracovní třídy na výstavách a udělení 
Českého šampionátu a Mezinárodního šampiona krásy“ (pozn. stačí pouze jedna zkouška z vyjmenovaných).
Jen upozorním na to, že od 1.  ledna 2019 došlo ke změnám v Mezinárodním zkušebním řádu a  jednou 
ze změn je úprava názvosloví – ve starších dokumentech se tedy můžete setkat s označením IPO, které 
nyní bylo nahrazeno pojmenováním IGP.
Pro udělení titulu mezinárodního výstavního šampiona C.I.B. lze použít pouze zkoušky dle mezinárodního 
zkušebního řádu, a to minimálně následovně – všestranná zkouška IGP1 nebo stopařská zkouška IGP-FH – 
samozřejmě vše v kombinaci s potřebnými čekatelstvími CACIB. 
Pro udělení titulu Českého šampiona jsou možné následující zkoušky – dle Mezinárodního zkušebního 
řádu zkouška IGP-ZTP, což je takzvaná zkouška chovné způsobilosti, dále předzkouška IGP-V, všestranná 
zkouška IGP-1, zkouška upotřebitelnosti GPr-1 nebo stopařské zkoušky IFH-1 a IGP-FH. Podle Národního 
zkušebního řádu pak lze použít zkouška základního minima ZM, všestranná zkouška ZVV1, stopařská ZPS1 
a  obranářská ZPO1. Podle zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno platí pouze zkouška ZPU2. Další 
možností je případně mondiorinková MR1 nebo záchranářské zkoušky. 
Co je  třeba k  tomu, aby mohl člověk se  psem nastoupit ke  zkoušce? Tak především cvičit, cvičit 
a  cvičit. Nelze odhadnout, jak dlouho bude trvat připravit psa na  všestranné zkoušky - je  to závislé 
na mnoha faktorech – může to trvat měsíce anebo také roky. Záleží na povaze psa a jeho chuti do práce, 
na zkušenostech a schopnostech psovoda, na tom, jak často se psem pracuje, na tom zda je výcvik veden 
poctivě s úmyslem na něj dále navázat anebo je cílem jen nějak uplácat zkoušku třeba i za minimum 
bodů. Někteří psi jiných plemen jsou schopni například všestrannou zkoušku ZVV1 složit již ve 14 měsících, 
což je také nejnižší stanovený věk, kdy lze tuto zkoušku skládat. Pro IGP-1 je minimální věk stanoven na 18 
měsíců.
Další podmínkou je  být členem organizace nebo svazu začleněného do  ČMKU – zpravidla se  jedná 
o členství v některé Základní kynologické organizaci, ale lze využít i členství např. v Cane Corso klubu.
Velmi důležitou podmínkou je podrobné nastudování zkušebního řádu, zde jsou popsána všechna vaše 
práva a povinnosti, náplň vaší zkoušky a i třeba to, ve které ruce máte držet vodítko. Je zbytečné kazit si 
hodnocení penalizací za chyby vyplývající z neznalosti zkušebního řádu.
Další povinností je dodržovat obecně platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat. To bohužel 
znamená, že v České republice není možné nastoupit se psem s kupírovanýma ušima.
Je  třeba počítat s  tím, že  při přípravě na  všestranné nebo speciální zkoušky se  ve  většině případů 
neobejdete bez pomoci druhé osoby – to znamená bez figuranta a případně výcvikáře, který je schopen 
poradit a zhodnotit na čem je třeba zapracovat. 
Pro účast na zkouškách IGP je také potřeba nejprve úspěšně složit základní zkoušku BH-VT – takzvanou 
zkoušku doprovodného psa. KJ Brno pro účast na  zkoušce ZPU-2 vyžaduje  úspěšné splnění zkoušky 
základní ovladatelnosti ZOP a zkoušky pracovní upotřebitelnosti 1. stupně tedy ZPU-1.
Jakmile jste připraveni, můžete se  přihlásit – vypsané termíny zkoušek najdete na  stránkách Českého 
kynologického svazu popř. na stránkách KJ Brno.
Jak taková zkouška probíhá? Zkoušky se  nepořádají celoročně, ale pouze v  období, kdy to dovolují 
povětrnostní podmínky – to znamená od března do listopadu. Zkouškové dny jsou pátek, sobota, neděle 
a státní svátky, výjimkou jsou akce pořádané na letních výcvikových táborech, tam lze zkoušky provádět 
i ve všední dny. Přihlásíte se tedy na vámi vybrané místo a termín a uhradíte poplatek za účast.
Zkoušky začínají ráno a vždy je třeba přijet s předstihem, abychom stihli vyvenčit psa, pořešit organizační 
záležitosti, popř. zkontrolovat výstroj. Zkouška začíná nástupem, na  kterém se  kontroluje  identita psa. 
Rozhodčí poté oznámí, jak budou zkoušky probíhat a je prostor pro případné dotazy účastníků.
Zpravidla zkoušky pokračují přesunem na  plochu, kde budou probíhat pachové práce – tedy oddíl A. 
po stopách následuje oddíl B – tedy poslušnosti, a to postupně od nejnižšího stupně zkoušek po nejvyšší. 
po poslušnostech přichází na řadu oddíl C – tedy obrana.
Psovod se psem podává rozhodčímu hlášení při nástupu a při ukončení každé části zkoušky. 
Při poslušnosti jsou vždy na cvičební ploše dvě dvojice – jeden pes je odložený a druhý cvičí a poté se vymění.
S  hodnocením jednotlivých částí seznámí rozhodčí psovoda ihned po  ukončení každé části zkoušky. 
Nesplní-li pes jednu část zkoušky, dále již nepokračuje. Pokud neuspějete, můžete zkoušku kdykoli 
opakovat. Zkoušky končí opět nástupem, na kterém jsou vyhlášeny výsledky.
Pokud se rozhodnete to se sportovní kynologií zkusit, pak přeji hodně trpělivosti při práci se psem, hodně 
radosti ze společných úspěchů a hodně štěstí při zkouškách.

Denis Gacek
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Xixaonka Atison
Majitel: Josef Koubíček

Interšampion C.I.E. a Šampion 
ČR. Dále je držitelkou titulů 

ChMk, ChRks, GChRks.

Aristocrat Korec Corso
Majitel: RNDr. Evžen Korec, CSc.

HD A, ED 0
Mezinárodní šampion (C.I.E.), 

šampion 3 zemí (Česká 
republika, Slovensko, Rakousko), 

Slovenský grand šampion, 
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Willis Bruce Atison
Majitel: Robert Labašta

Interšampion C.I.E. a Šampion 
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BH a ZM a italskou zkoušku 
povahy CAL2 s vyhodnocením 

nejlepší povaha ze všech 25 
zúčastněných psů.

ÚSPĚCHY ČLENŮ CC KLUB ČR

Srdečně gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů.
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Děkujeme sponzorovi klubu


