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VHODNÉ PODMÍNKY PRO CHOV SLOVENSKÉHO
ČUVAČE
Ubytování čuvače můžeme v podstatě rozdělit do tří variant :
• volný pobyt na zahradě, případně větší vymezené místo, kde se může pes pohybovat
• kotec nebo voliéra
• byt

Ideálním domovem pro Slovenského čuvače je rodinný domek se zahradou
Pokud máte rádi květinové záhony, je dobré je oddělit menším plůtkem a naučit štěně tento
plůtek respektovat. Čuvač většinou nemá snahu ze zahrady uniknout. Nesmí však chybět
pravidelné procházky a dostatek kontaktu s lidskou smečkou.Štěňátko bude samozřejmě
zkoušet co si může dovolit a kam lze posunout hranice svěřeného pozemku.
Pokud se stane,že přeskočí plot, důrazně ho pokáráme a vytaháme za kůži mezi ušima. Toto
potrestání je mu blízké, protože ho používá máma fena. Je však velice důležité, aby trest
přišel ihned po nežádoucí činnosti, jinak štěně nechápe za co je trestáno.
Ale zpět k pobytu na zahradě rodinného domku.
Pes by měl mít k dispozici boudu, která by měla být
umístěna tak, aby měl co největší rozhled po celém svém
svěřeném pozemku na hlídání. V opačném případě,
kdy bude bouda špatně umístěna se může stát,že v ní nebude chtít pes pobývat. Boudu
zhotovíme nejlépe ze silnějších palubek, aby do ni nefoukalo, s odklápěcí střechou kvůli
čištění. Rozměry ke zhotovení boudy postačí šířka.120, výška 95 a hloubka 80 cm. Větší
rozměry nejsou vhodné, protože pes si musí v chladnějších dnech tyto prostory vyhřát sám
svým tělem.

obr. bouda vhodná pro čuvače

Přestože se rozhodnete nechat psovi k dispozici celou nebo část zahrady, doporučuji udělat
alespoň menší kotec ve které by měla být k dispozici samozřejmě i zmíněná bouda. Tento
menší kotec je možno využívat v době vaší nepřítomnosti nebo při hárání feny. Dostačující
rozměr tohoto kotce je 2 x 2,8 m (v tomto prostoru lze umístit i boudu). Jak již bylo napsáno
tyto rozměry postačí pouze v případě, že tam pes nebude umístěn trvale.
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Trvalé umístění psa v kotci nebo voliéře
Kotec nebo voliéra není nejvhodnější trvalé ubytování pro čuvače. Většinou dochází
k odcizení se s lidskou smečkou a pes se cítí po právu odstrkován. Nuda většinou psa dožene
k ničení pletiva nebo podhrabávání. Rozměr kotce pro trvalý pobyt čuvače musí být
minimálně 4x4 m a musí v něm být umístěna bouda. Krytý přístřešek je zcela nevhodný,
protože nechrání psa před větrem. Pokud chcete čuvače mít pouze jako doplněk k domu,
rychle na to zapomeňte.Při nedostatku kontaktu s lidmi se vše projeví na povaze psa a budete
nemile překvapeni.

obr. tento slovenský čuvač je trvale umístěn ve voliéře
v blízkosti domu, kde má stálý kontakt s lidskou smečkou.

Soužití s čuvačem v bytě
Čuvač už podle svého zařazení mezi pastevecká plemena je zcela nevhodný pro trvalé držení
v bytě. Pořízení si čuvače do bytu lze tolerovat v případě, kdy je rodina sportovně založená a
většinu dne tráví venku. Ať už je to jízda na kole, běh či pěší turistika.
Takový čuvač se může do bytu chodit „jen vyspat“.
Kladem držení čuvače v bytě je neustálý kontakt se členy rodiny. Záporů se, ale najde o
mnoho více. Samy si musíte položit otázky, zda budete schopni svému psovi poskytnout tichý
a ničím nerušený koutek k odpočinku, pravidelné venčení či snášet celoroční línání, kdy
chlupy poletují doslova všude, protože vlivem tepla trpí kvalita srsti. Nadšeni nemusíte být
ani z procházek v deštivém počasí, kdy je schopen pes na tlapkách přinést neskutečné
množství bláta.

obr. I když čuvači milují děti a je jim v jejich společnosti dobře je třeba zajistit jim klidné místo na odpočinek
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Pár rad závěrem ….
• I když je čuvač držen venku na zahradě, doporučuji netrestat ho za vstup do
prostorů domu.Dobrou výchovou mu jasně dejte najevo, kdy je vítaným hostem a kdy
dovnitř nesmí. Pes by se měl cítit ve vašem domově stejně tak, jako na zahradě.
Uvědomte si, že se může přijít doba, kdy váš pes bude nemocný a bude třeba o něj pečovat.
Stres ze zakázaného, by určitě v tuto dobu nebyl nejlepším lékem.
• Umístění a materiály na kotce – kotec by měl být umístěn , tak aby v jeho části byl
celodenně stín (který se může samozřejmě posouvat). Jako podlahu v kotci doporučuji beton
nebo dlaždice na které uděláme rošt z dřevěných podlážek. Beton zabrání psovi v podhrabávání se a dřevo je jako poklad příjemné pro psa v létě i zimě. Tato kombinace nám usnadní i
úklid kotce.

• Zateplení boudy – čuvač nepotřebuje žádné větší zateplení boudy. Snaha dát mu kus
hadry nebo deku do boudy většinou vyjde naprázdno – vše z boudy vytahají.
Pokud jsou opravdu silné mrazy je vhodnou podestýlkou kvalitní čistá a suchá sláma. (je dutá
neslehne se a neplesnivý). Seno je méně vhodné, protože se snadno zmáčí, slehne a pak začne
plesnivět.

• Nikdy nepoužívejte k zateplení psího pelíšku polystyren, molitan, korek a podobné
materiály.Psí hrádky často končí okusováním těchto částí. Tyto materiály mají jednu
nepříjemnou vlastnost : jsou lehké a při pozření zůstávají v žaludku psa, plavou na
žaludečním obsahu, neposunou se do střev a mohou způsobit těžký zánět žaludku, který může
končit i smrtí zvířete.Odstranit ze žaludku psa je lze jen operativně. Z hlediska diagnosy
nejsou bohužel vidět na RTG snímku.

obr. Essy Bílé království – 2 roky

