
Zápis ze setkání rozhodčích pro skupinu IV. FCI 
 
Přítomni: P. Adam, P. Buba, J. Coufal, T. Říha, H. Spalová, MVDr. J. Švec, L. Fairaislová, 
Ing. A. Krejzková, Ing. M. Přibáňová, MUDr. P. Mozíková, P. Brožová, J. Ovesná, B. 
Ovesná, V. Chrpová-Kučerová, MVDr. L. Šlapanský, MVDr. M. Kalich, Burešová L, Mgr.  
Omluveni: A. Auerbach, MVDr. B. Brož, Ing. J. Bušta,  L. Frnčová, D. Hájková, M. Kašpar, 
L. Müller, MVDr. K. Novozámská, Ing. J. Temr, F. Pasák, Řehánek P., M. Václavík, MVDr. 
F. Šimek, CSc., MVDr. J. Jansa,  Ing. M. Böhm, , Illová M.  
Bez omluvy: A. Buriánková, O. Dolejšová, J. Němec, Ubrová L., P. Řehánek, O. Vondrouš, 
Bc. R. Tlacháč-Želina, 
Hosté: B. Floriánová, Bc. M. Chodilová, V. Robertsová 
 
H. Spalová  - všechny pozdravila a představila novou poradkyni chovu pro hladkosrsté 
trpasličí jezevčíky.  
 
Výstavy:  

• 3 klubové výstavy, o cca 150 méně psů než v loňském roce, ale stav kopíruje situaci 
na výstavách obecně. Také se v minulých letech narodilo méně štěňat. Proběhlo 10 
MVP, 6 NVP, a Evropská výstava. EV - bylo zde poměrně málo českých 
vystavovatelů. 551 jezevčíků, 98 hladkosrstých standardů, nejméně dlouhosrstých 
králičích. Nejvíce rusky hovořících vystavovatelů, překvapivě málo německých 
vystavovatelů. Ohlasy na posuzování – ze strany ruských vystavovatelů bylo 
překvapivé kontrolování zubů a vážení – tedy přísné dodržování standardu . Bohužel 
se přijelo podívat málo rozhodčích (nepočítaje ty kteří posuzovali nebo vystavovali).  

• Delegace rozhodčích – opět se připomíná, že klub dává pouze návrh, kdo bude 
skutečně delegován je vždy na pořadateli.  

• Velký úbytek vystavovaných psů na oblastních výstavách. Nevyplácí se na ně 
vypisovat bonitaci. Důvodem mohou být i příliš vysoké výstavní poplatky na obl. 
výstavách.  

• Exteriér – nedávat VD psům, kteří si zaslouží dobrou „ze soucitu“ protože jej tím 
pouští rozhodčí do chovu. Pozor na strmější úhlení hrudních končetin – objevuje se 
poměrně často, a samozřejmě i na strmé úhlení pánevních.  

• Pozor na zuby – dochází k přehlédnutí zubů, jejichž chybění vylučuje standard (pozor 
na řezáky, u dvou psů-sourozenců s mnoha tituly dodatečně zjištěny chybějící M2, 
pozor i na chybějící P2), u bonitace 4x dodatečně zjištěna vada prutu, u hladkosrstých 
pozor i na chybějící paly. Tvar hrudníku u dlouhosrstých miniatur (někdy i standardů) 
– krátké hrudníky, pozor i na úzké hrudníky u miniatur.   

• Příští rok budou opět 3 klubové výstavy, navržené obsazení rozhodčích vyšlo ve 
zpravodaji – na MV a NV Brno a NV Ostrava zatím žádné změny oproti návrhům.  

• Pozor na znalost výstavního řádu. Zvláště na oblastních výstavách  - o titul oblastní 
vítěz jde občas nesprávně i veterán nebo vít. třídy mladých, pozor na zadávání titulů 
na výstavách – pokud zadáte CAC, mělo by to být pouze psovi, který má i na CACIB, 
takže není správné nezadat CACIB když byl zadán CAC, případně nezadat BOB když 
byl zadán CACIB.  

• Pozor na změny ve výstavním řádu – jsou i několikrát do roka a nutno sledovat na 
stránkách ČMKU. Pozor na hodnocení neposouzen (pes se nepředvádí, má trvalé 
následky po úraze, podezření na nepovolenou úpravu vzhledu…) – diskvalifikován 
(vykazuje vylučující vady dle standardu, vady ohrožující zdraví, agresivní, 
kryptorchid, nestandardní…)  a vždy uvést i důvod.   



• Titul BOS – soutěží o něj nejl. mladý, dospělý a veterán opačného pohlaví, než je ten 
který dostal BOB.  

• Chová-li se pes agresivně (i ve finálovém kruhu), musí rozhodčí napsat zprávu a je 
oprávněn ho vyloučit. Tím se ruší veškeré ten den získané tituly.  

• Upraveny podmínky pro projednávání protestů na výstavě. 
 
 
Výběry do chovu:  

• Výběry do chovu – letos 10 napříč republikou i kalendářním obdobím.  
• Nová bonitační karta. Stejně se postupně zjišťuje, že by tam bylo potřeba některé body 

přidat. Pozor na políčka tmavou barvou – to jsou označené vady, za které psa lze 
nevybrat do chovu. I při nevybrání do chovu je nutné zapsat celý bonitační kód. Pozor 
na zapisování základní barvy u tygrovaných a žíhaných jezevčíků. 

• Při bonitaci nespěchat, majiteli vše vysvětlit, případně poradit jak vybírat chovný pár. 
Pozor na to, aby bonitovaný pes měl splněné podmínky – věkové i absolvovanou a 
v PP zapsanou výstavu…  

• v roce 2014 16 jedinců nevybráno, nejčastěji pro chudozubost, vadu prutu, velká 
hmotnost nebo velké OH, 1x agresivita, 2x vpáčené špičáky.  

• Problém i s tím že jsou oblastní výstavy, které nespadají pod ČMMJ, posuzují často 
all-round rozhodčí, mnohdy dávají výborná ocenění i méně kvalitním jedincům.  U 
nás je těžko proveditelné uznávat pro chovnost pouze klubové výstavy.  

 
Zasedání WUT pro rozhodčí v roce 2015, termín 6.-7. června: 

• Garant. MVDr. Jaroslav Švec 
• Jednací jazyk němčina  (částečně angličtina). 
• Místo konání – Praha, hotel Globus (u Kunratic) 
• Rozhodčí na tuto akci jsou vysíláni Kluby chovatelů jezevčíků. KCHJ je povinen 

uhradit cestovné. Dále bude hrazen účastnický poplatek (za pronájem sálu a 
občerstvení).  

• Program: sobota – teoretická část – komentáře ke standardu, rozděleno cca na 2-3 části 
(anatomie, pohyb a úhlení končetin, osrstění a zbarvení srsti, přístup k posuzování – 
rozdíl v posuzování v zemích WUT a ostatních). Neděle – praktické předvedení a 
posouzení jezevčíků.  

• Koná se ze snahy o sjednocení posuzování v různých zemích 
• Hlavní poradkyně chovu požádala všechny kolegy, aby se nadále vzdělávali.  

 
 
Diskuze: 

• P. Buba – apeluje na kvalitu personálu v kruhu (MV Litoměřice), alespoň vedoucí 
kruhu by měl znát výstavní řád a vědět, koho volat do kruhu. V Chrpová – ve spoustě 
zemí má vedoucí kruhu povinnost skládat zkoušku ze znalosti výstavního řádu. 
Apelovat na zavedení tohoto i u nás. J. Coufal  - jako pořadatel výstavy – NV Ostrava 
má vždy schůzku personálu v kruzích s proškolením a nikdy nejdou dva nezkušení 
lidé spolu do kruhu.  

• P. Buba – tituly nejsou nárokové, BOB nezadal protože pes, který dostal CACIB 
neměl v soutěži o BOB další konkurenci. L. Fairaislová – výstavní řád toto 
nevylučuje, i když to není běžné, u jiných plemen se to výjimečně stává.  

• P. Buba – strmá lopatka – podle fotografií v seznamu chovných psů by 45 psů mělo 
strmou lopatku. Diskuse - toto nelze posuzovat podle fotografií, protože mají různou 



kvalitu. Z toho důvodu bylo prezentováno i video. Do chovu by se neměli vybírat psi, 
kteří mají nějaký exteriérový nedostatek.   

• Bonitace – poměrně široká diskuze na téma vylučovat jen psy s vylučujícími vadami 
nebo opravdu vybírat?  L. Fairaislová – bonitace zaváděla po vzoru kníračů. V tomto 
plemeni se mnohdy do chovu nevybere ani horší sourozenec.   

• WUT školení rozhodčích – J. Coufal – technická poznámka - byl výborem pověřen 
zajistit hotel na konání, hotel zajistil a nyní se dozvídá, že je zajištěn hotel jiný. Byla 
by alespoň slušnost od Dr. Švece jej alespoň informovat. Dále je diskutována změna 
termínu školení (původně plánované na 13.-14.6., v termínu 6.-7.6. je klubová výstava 
v Kochánkách.) Dr. Švec měl změnu termínu nejprve projednat s ostatními členy 
výboru klubu.   

• Zuby – V. Chrpová – jak posuzovat zuby – umělé korunky. Dávají je i majitelé pokud 
si pes zub vyrazí nebo je nutné jej z nějakých důvodů vytrhnout. Pokud rozhodčí toto 
pozná, neposoudit. Vyražený zub – posoudit stejně jako by tam ten zub nebyl, bez 
ohledu na potvrzení. Může být problém s protesty, víceméně je to ale na rozhodnutí 
rozhodčího (dle výstavního řádu je možno psa neposoudit za trvalé následky po 
úraze). (Pozor při posuzování na vyřknutí diagnózy např. ektropium, luxace pately – 
rozhodčí nemůže stanovit diagnózu, může jen např. konstatovat, že pes kulhá).  

• L. Fairaislová – diskuze k tomu, zda je nutné řešit chovatele, kteří neznají přesné řády 
a udělají administrativní pochybení a „dělat z nich podvodníky“ (jedná se o případy 
nakrytí nechovných fen a porušení řádu ČMKU.)   

 
 

V Praze, Horních Počernicích 17.11.2014zapsala 
Ing. Michaela   P ř i b á ň o v á 

 
 
 
 


