
RICHTERTAGUNG 2015 

Seminář rozhodčích pro posuzování exteriéru plemene jezevčík 
v Praze. 

 Ve dnech 6. a 7. června 2015 se celkem 25 rozhodčích z 12 
členských států WUT (Světová unie jezevčíků) sešlo v Hotelu Globus 
v Praze, aby posoudili současné trendy ve změně zevnějšku jezevčíka 
a navrhli změny a doplnění Standardu 148 (plemeno jezevčík). Na 
tomto zasedání se obšírně diskutoval Standard jezevčíka dle platného 
znění z 9. 5. 2001.  
 Nejstarším chovatelským spolkem pro jezevčíky je Německý 
klub chovatelů jezevčíků (der Deutsche Teckelklub 1888 e.V.) 
založený roku 1888, který zaregistroval Standard plemene jezevčík, a 
Německo jako jediná země je oprávněna navrhovat změny Standardu 
tohoto plemene na FCI. Světová unie jezevčíků může navrhovat 
změny pouze prostřednictvím německého klubu chovatelů jezevčíků. 
 Tímto úvodem bych chtěl osvětlit, proč se na výročním Zasedání 
jednotlivých klubů WUT v Drážďanech 2014 rozhodlo pro uspořádání 
semináře rozhodčích WUT s cílem zapracování současných poznatků 
biologických věd, genetiky a dalších oborů k posouzení současného 
platného standardu a navrhnout změny odpovědné organizaci v zemi 
původu plemene. Klub chovatelů jezevčíků ČR byl pověřen 
organizačním zajištěním celého zasedání (RICHTERTAGUNG 2015 
PRAG). Komentáře ke Standardu od mezinárodních rozhodčích 
prakticky zohledňovaly poznatky z hodnocení jezevčíka na výstavách 
v současné době. Vývoj zbarvení u jezevčíků je určitý kompromis 
mezi barvami povolenými Standardem a přáním chovatelů, respektive 
nových majitelů. Specifickou problematikou bylo posuzování 
jezevčíků na výstavách, které nejsou zastřešeny FCI.  V diskusi bylo 
uvedeno, že v celé řadě zemí se již některé chovatelské stanice 
zaměřují především na chov jedinců, kteří jsou vybíráni podle 
pracovních (loveckých) vlastností, pro některé chovatelské stanice je 
kritériem sestavení chovného páru výstavní ocenění. 
 Velice zdařilá byla přednáška o posuzování mladých jezevčíků a 
předpoklad jejich dalšího vývoje. V praktické části semináře si mohli 
rozhodčí z jednotlivých zemí porovnat své hodnocení předváděného 
jedince nejen se zněním Standardu, ale i s ostatními kolegy. 



V podstatě každý rozhodčí umí vyzdvihnout přednosti daného jedince 
a upozorní na stupeň nedostatku v exteriéru z hlediska Standardu. Ve 
většině posudků jsme dospěli ke shodě a přítomní rozhodčí hodnotili 
uspořádání semináře jako velice přínosné pro stejný pohled na 
jezevčíka z hlediska Standardu.  
 
 Na závěr semináře byl zpracován Protokol s návrhem na 
změnu a doplnění Standardu 148 jako návrh pro německý Klub 
jezevčíků. 
 
Výňatek z Protokolu – návrh pro Komisy pro Standardy (148 D) 
 
Osrstění, krátkosrstí a dlouhosrstí, barva – oddíl C) barevní 
(tygrovaní, žíhaní) 
 návrh změny: „Základní barva je vždy tmavá barva (černá, červená, 
hnědá) 
  
 Osrstění, drsnosrstí, barva – oddíl C) barevní  
 návrh změny: „Základní barva je světlý až tmavý divočák a barva 
spadaného listí. Dále platí barvy jako u krátkosrstých body a) až c) 
bude popisováno jako barva divočáka. 
 
S těmito návrhy bude doplněna barva hnědý tygr a tygr barvy 
divočáka ve Standardu 148.    
  
Dále je navrženo následující: 
Velikost OH měřena ve stáří od 15 měsíců:  
Standard - pes – 37 – 47 cm.     fena  – 35 – 45 cm 
Trpasličí - pes – 32 – 37 cm      fena  – 30 – 35 cm 
Králičí -    pes – do 32              fena  –  do 30 cm 
  
   
VÁŽENÍ JE TAK ZCELA ELIMINOVÁNO!! 
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