Zápis ze setkání rozhodčích pro skupinu IV. FCI
Přítomni: P. Adam, P. Buba, H. Spalová, MVDr. J. Švec, L. Fairaislová, Ing. M. Přibáňová, J.
Ovesná, B. Ovesná, V. Chrpová-Kučerová, MVDr. L. Šlapanský, MVDr. K. Novozámská,
Bc. M. Chodilová
Omluveni: A. Auerbach, Ing. J. Bušta, L. Frnčová, D. Hájková, M. Kašpar, L. Müller, F.
Pasák, Řehánek P., M. Václavík, MVDr. F. Šimek, CSc., P. Řehánek, O. Vondrouš, Ing. M.
Böhm, A. Buriánková, O. Dolejšová, Ubrová L., J. Coufal, T. Říha, Ing. A. Krejzková,
MUDr. P. Mozíková, P. Brožová, MVDr. M. Kalich, Mgr. L. Burešová, B. Iuza, L. Jančík
Hosté: V. Robertsová, A. Mottlová, Ing. R. Svoboda
Výstavy:
 V roce 2017 uspořádány 4 klubové výstavy (3 klasické a jedna jubilejní), 887
jezevčíků předvedeno, počty stoupají, vliv má změna chovných podmínek
 Holýšov 2018 – 227, prostory jsou již příliš malé, na druhou stranu je velmi příznivý
nájem, v okolí nelze najít jiné větší prostory. V Holýšově je již stabilní tým
pořadatelů.
 Nepřevázka – pozvánka na den s jezevčíkem před výstavou
 „Malá klubovka“ přestěhována z Jevíčka do Jaroměřic
 Ostatní výstavy – delegace rozhodčích je plně v moci pořadatele, někteří akceptují
návrhy klubu, jiní bohužel ne.
 Bonitace: předvedeno 426, vloni 412. Nevybráno 11 jezevčíků, chybějící zuby, vady
skusů, vada hrudníku, vada prutu, velký OH. Hlavní poradkyně poděkovala za dobrou
práci rozhodčích v kruzích.
 Upravena bonitační karta, vypuštěny nepoužívané znaky, doplněny např. široký postoj
pánevních končetin, kratší křížová, kost, téměř hladká srst u drsných

Statistika chovu:
 Mírný pokles poštu vrhů i narozených štěňat – o 160 štěňat. U HLS – mírný nárůst
narozených i uchovňovaných, DLS – zhruba stejně, DRS – malý pokles počtu štěňat,
HLTK – lehce více uchovněno psů, DLTK – nárůst uchovaných fen, ale méně vrhů,
DRTK – výrazné zvýšení poštu vrhů i uzvoněných.
Statistika chovu 2017
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Počet krytí
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1975

Počet odchovaných štěňat

279
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z toho psů
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z toho fen
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Zahraniční krytí

4

1
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Uchovněno

46
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Psů

17

9
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7
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Fen

29

14
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Importů

3

1

6

1

5

5

21

Počty chovných psů:
HLS - 79
DLS - 94
DRS - 156
HLT - 36
HLK - 4
DLT - 51
DLK - 10
DRT - 66
DRK -15
 Počty rozhodčích s aprobací na jezevčíky:
24 mezinárodních
5 národních
9 all round.
Nová rozhodčí Veronika Chrpová, momentálně 3 čekatelé, Smékal a Frnčo (rozšiřují)
a M. Chodilová. Další schválená žádost: paní Mohelníková
Připravovaná změna standardu – pro standardní rázy nebude limitující váha, ale OH: 37-47
pes, 35-45 fena. Odsouhlaseno na DTK, čeká se na schválení VDH a následně komise pro
standardy FCI.
Zasedání WUT rozhodčích 29.7.2017, Německo (přednesla V. Kučerová – Chrpová):
 Prezentace a hodnocení barev u jezevčíků
 Závažné chyby „nespecialistů“ kteří dělají chyby v posuzování jezevčíků. Problém
posoudit odstup, délku hrudníku
 Doporučení testovat DNA u všech jezevčíků, určování parentity, ale i požadavek na
test některých dědičných chorob a určování barev. Testy profilováním na čipech (v
Holandsku již dělají celoplošně)
 Anne Posthof, prezentace problematiky zubů. Genetické pozadí založení zubů.
Problematika M3, problematika perzistujících mléčných špičáků. M3 jsou zuby, které
postupně v populaci mizí, nejsou funkční.
 Horst Kliebenstein – informoval o změnách ve standardu, odsouhlasených DTK.
DTK přidalo oproti návrhu WUT některé změny – měření bez tolerance, u barev opět
vyřadil ze standardních hnědopálenou tygrovanou.
 Pan Andreas Tornau zvolen místopředsedou WUT.
 Prezentována práce pracovnice DTK, testování DNA, identifikace jedinců, mísení
barev.
 Přepisy do jednotlivých rázů – doporučení: mezi miniaturami bez problémů, mezi
miniaturami a standardem jedině na základě povolení chovatelské rady
 Posuzování zubů – po úraze. Možnost používat zubní kartu. U nás problém
s výstavním řádem – uznává pouze veterinární potvrzení o úrazu.

 Snaha o sjednocení chovných podmínek členských států WUT. Komise ve složení
Jekaterina Domogradskaya, Ian Schürings, Antonio Palladini a Veronika KučerováChrpová. Komise má za úkol zjistit chovné podmínky členských států WUT.
 Komise pro posuzování jezevčíků – Sastre, Calcinati, Tornau, Kliebenstein. Bude
vydán manuál pro posuzování jezevčíků.
 Křížení typů srsti (Belgie) – nedoporučuje se.
 Úprava srsti dlouhosrstých (stříhání a trimování krku) – nedovolena
 WUT časopis. Vyjde číslo dvě, bude zase v elektronické podobě.
 Světová výstava WUT 2018 – 11.8., Amsterdam, 9.8. Klubová, 10.8. Světová výstava,
11.8.WUT světová výstava. V roce 2021 bude světová výstava WUT v ČR.
 Prezentace zbarvení jezevčíků (autor Cesare Cacinati) – merle, u červených je
málokdy špatně vidět, návrh pro chovatelskou radu – doporučit v případě nejistoty
genetický test. U tygrů pozor, rozložení barvy může zkreslovat tvar hlavy nebo linii
hřbetu.

Diskuze:
 Měření obvodu hrudníků – prezentace předběžných výsledků z diplomové práce Bc.
B. Spalové (prezentuje H. Spalová) – měření podle paní Laufbergerové.
 HLS- měřených psů/fen: 21/23, délka těla 74,6/70cm, váha 8,9/7,7kg, u psů
nejčastěji 9-9,5kg. Nevyrovnanost velikosti mezi psy a fenami. OH 45,2/42,7. U
hrudníku – feny okolo 42cm, psi na horní hranici nového standardu. Délka mordy
(vzdálenost oko-čenich) 9,2/8,8cm. Délka lebky 19,3/18,3
 DLS měřených psů/fen: 21/22, délka 74,9/69,3cm, váha 9kg/7,5kg (psi nejčastěji
9-9,5kg), OH 44,7/42,3 cm, některé feny vyšší OH než 45cm, délka mordy
9,2/8,5cm, délka lebky 18,8/17,6cm
 DRS měřených psů/fen: 23/21, délka 75,3/69,9cm, váha 9,4/7,6kg, (psi nejčastěji
9-9,5kg, u fen velká nevyrovnanost velikosti), OH 46,2/41,4cm, délka mordy:
9,6/8,4cm, délka lebky 20,1/18,1cm.
 Trpasličí a králičí dohromady. měřených psů/fen 23/41, délka 62,3/57,5cm, váha
5,3/5,2kg, OH 35/34,5 cm (poměrně vysoký vzhledem že jsou v souboru zařazeni i
králičí jezevčíci!), délka mordy 7,5/7,1cm, délka lebky 16,5/15cm
 Je pro zachovat pro chov i vážení.
 Veronika Kučerová-Chrpová – přednesla techniku posuzování (publikovanou ve WUT
magazínu, autor C. Calcinati)
 Měření OH – měřit citlivě, psovi v klidu ukázat metr aby věděl, co bude následovat a
ne k němu přijít zezadu a hned stahovat. Pozor na kovový metr, může psovi při stažení
zranit kůži. Pokud nezkušený majitel přihlásí mladého psa (před zbonitováním) do
nesprávného rázu (většinou králičího do trpasličích), majitele upozornit, uvést do
posudku tuto skutečnost, ale psa posoudit a dle jeho dalších kvalit nezadat titul nebo
snížit známku.
V Praze, Horních Počernicích 3.3.2018 zapsala
Ing. Michaela P ř i b á ň o v á

