
Zápis ze setkání rozhodčích pro skupinu IV. FCI 
 
Přítomni: P. Buba, Ing. J. Bušta, T. Říha, H. Spalová, MVDr. J. Švec, L. Fairaislová, Ing. A. 
Krejzková, Ing. M. Přibáňová, P. Brožová, M. Václavík. Mgr. Burešová L. 
Omluveni: P. Adam, A. Auerbach, I. Beradze, MVDr. B. Brož, J. Coufal, Ing. M. Böhm,  L. 
Frnčová, D. Hájková, M. Kašpar, MVDr. K. Novozámská, Ing. J. Temr, F. Pasák, MVDr. F. 
Šimek, CSc., MVDr. J. Jansa, P. Řehánek, O. Vondrouš, MVDr. M. Kalich,  MUDr. P. 
Mozíková, RnDr., J. Ovesná CsC., B. Ovesná, MVDr. L. Šlapanský, 
Bez omluvy: A. Buriánková, O. Dolejšová, J. Němec, Ubrová L., L. Jančík, L. Müller 
 
H. Spalová  - všechny pozdravila, pověřila ing. Přibáňovou napsáním zápisu 
 
Výstavy:  

• Byly uspřádány 3 klubové výstavy, 492 jedinců, o 20 víc než vloni, na jednu výstavu 
160-180 psů. Proběhlo 10MVP, z toho dvě dvoudenní a 5 NVP  

• Opět připomíná, že klub rozhodčí pouze navrhuje, o delegaci rozhoduje pořadatel 
výstavy.  

• Oblastní výstavy – počet psů rapidně klesá, kruh jezevčíků pouze OV Kačina a OV 
Náměšť. Jinde nelze postavit samostatný kruh, bývá do deseti jedinců. Vítáme 
rozhodnutí P ČMKU o omezení počtu krajských a oblastních výstav.  

• Univerzální rozhodčí – někteří posuzují jezevčíky velice dobře, ale jsou i takoví, kteří 
posuzují velmi mírně a ignorují nedostatky.  

• Opět připomněla, že pro chov je potřeba posuzovat přísně a nebát se dát ani ocenění 
„dobrý“.  

• Problémy, vyskytující se nejčastěji u jednotlivých rázů – DRS – strmá lopatka, 
náznaky překlubních postojů, strmé úhlení vzadu. HLS – uvádět i zdvojené zuby, 
vyskytuje se často, ale ne všichni je uvádějí v posudcích, pozor na nevýrazné až 
chybějící pálení.  DLT/K – chyby v utváření  hrudníků – krátké, ploché. Všechny rázy 
– úhlení a mechanika pohybu zvl. zadních končetin. Prohlížet zuby – objevují se 
chybějící řezáky, pozor na chybějící a zároveň zdvojený řezák Zjištěné vady popsat do 
posudku, vždy uvádět proč byl pes neposouzen.  

• Pozor na stanovení „diagnóz“, dnes je možné, že se vystavovatel i bude kvůli výroku 
soudit 

• Příští rok budou opět 3 klubové výstavy, 5 NV, 10 MVP. U dvou výstav trochu posun 
termínů. Vydané propozice: NV Brno, MVP Brno, NV Ostrava -  pouze NV Ostrava 
má v propozicích rozhodčí navržené klubem.  

• Pozor na znalost výstavního řádu. Stále se stává, že dochází k nesprávnému zadávání 
titulů (např. CAC ve tř. veteránů a podobně). Ještě nemají všichni v povědomí 
zadávání BOJ, BOV a BOS. Pozor zvláště na BOS – počítat s tím, že je třeba pozvat i 
jedince ze tříd mladých! Personál nemusí být vždy natolik zkušený, zodpovědnost 
nese vždy rozhodčí.  

• Opět 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.  

• Do posudku psát i „nenastoupil“ pokud se pes na výstavu nedostaví (hlavně na 
klubových výstavách).  

• Pozor na posudky – někdy je v halách špatně slyšet a někdy zapisovatel nezná 
kynologické výrazy, v posudcích pak vznikají zajímavé „perličky“. 
 

 



Výběry do chovu:  
• Na bonitace se dostavilo 397 jedinců (o 40 více než vloni). Pouze 4 nevybráni (vloni 

16!), poděkováním patří rozhodčím v kruzích, kteří dokázali zachytit téměř všechny 
vady. 

• Vylučující vady – jsou v bonitační kartě jednoznačně určené  - vytmaveným políčkem. 
Pokud už zaškrtne rozhodčí takový kód, pes musí být „nevybrán“. I v takovém případě 
nutno dokončit bonitaci a zapsat plný kód. 

• Pozor na uvádění základní barvy u žíhaných, tygrovaných…  
• Při výběru nechvátat, majiteli vše vysvětlit, dát pozor aby bylo vše administrativně 

správně.   
•  

Paní Spalová poděkovala všem za práci. Práce rozhodčího není jednoduchá, rozhodčí jsou 
často pomlouváni na sociálních sítích a je nutno se s tím smířit.  
Popřála všem, aby rok 2016 byl jen dobrý a ve výstavním kruhu jsme potkávali samé pěkné 
psy.  
Zároveň se se všemi rozloučila z pozice hlavního poradce chovu, neboť v příštím roce již 
nebude kandidovat.  

  
Zasedání WUT pro rozhodčí – MVDr. Jaroslav Švec: 

• Škoda že je malá účast rozhodčích 
• Standard se stále vyvíjí, poslední platný je z roku 2001.  
• Vyvíjí se i plemeno, větší elegance, preferovány některé zajímavé barvy.  
• V roce 2012 vytvořen návrh na změnu standardu, ale nic dále se nedělo. 2014 

dohodnuto opakovat sezení a udělat revizi návrhu.  
• Poděkoval všem, kteří se zúčastnili. Celkem rozhodčí z 12-ti států, 17 mezinárodních 

rozhodčích ze zahraničí a 8 rozhodčích z ČR. Poděkoval chovatelům za zapůjčení psů 
k posouzení. 

• Zbarvení jezevčíků: problematické tygrovaný v jiné základní barvě než černopálený a  
červený. Stejně tak žíhaný na jiné základní barvě než červené. Dr. Schoeler potvrdil, 
že DTK souhlasí s povolením těchto barev. Dále navrhl změnu u standardního rázu – 
nevážit, ale měřit OH.  

• Přednášky: přednáška o utváření hlav a zubů, přednáška o dědičnosti barev, přednáška 
o posuzování mladých jedinců (štěňat, dorostu), předvedení finské databáze jezevčíků. 
Každý majitel má svůj kód a může si u svých jedinců a svých odchovů doplňovat 
výsledky. Krátká diskuze o tom, jak by to mohlo fungovat u nás. Ing. Bušta navrhuje 
aby údaje zdostupnila přímo plemenná kniha.   

• Standard:  
Připomenutí ke standardu – nutný vyjádřený pohlavní výraz, správný pohyb a úhlení. Důležité 
proporce mezi standardem, trpasličím a králičím. Odstup 1/3 koh. výšky, délka těla 1:1,7 – 
1,8 ku koh.výšce.  
Hřbetní linie pevná, dostatečně osvalená v postoji i v pohybu. Vady vylučující – vady prutu. 
Hrudník – nutno prohmatat, mělo by být výrazné předhrudí, hrudník prostorný a oválný, 
dostatečně dlouhý, správně vyžebřený. Nejnižší bod hrudníku kryjí přední končetiny. Vady 
vyučující – odsazený hrudník.  – přednáška Ing. Š. Štefík, přednesl Ing. Jan Bušta.  
Posuzování štěňat a dorostu – štěně je v určité fázi vývoje, rozhodčí si musí uvědomovat jak 
bude štěně dále růst. Upozornit i na případnou přílišnou velikost. Standardní jezevčík dospívá 
pomaleji. Špatné úhlení hraje i v mládí velkou roli. Špičáky by už měly být ve správném 
postavení. Mírný podkus – jen upozornit majitele, může se „dotahnout“. Jezevčík vyspívá cca 
v 16-měsíci. Tolerovat nezkušenost, ale nikoliv bázlivost nebo agresivitu! Rozhodčí by měl 
psíka podpořit, ne mu posuzování znechutit. Každý pes má nějaké odchylky od ideálu, je 
potřeba najít i přednosti.  – přednáška B. Herzog, přednesla L. Fairaislová.  



Kostra – délky kostí končetin u všech plemen poměrově stejné. – Ing. J. Dobšinský 
Finská databáze – www.kennelliitto.fi - veškeré informace ke psům (výsledky výstav, 
zkoušek, zdravotní testy. ) přednesla P. Brožová 
Genetika zbarvení – jaké alely a jejich kombinace můžeme nalézt v genotypu jezevčíků a 
historie žíhaného zbarvení – Ing.M. Přibáňová a manž. Novákovi.  
 
 
Diskuze: 

• P. Buba – bylo dost řečeno o exteriéru jezevčíka, k posuzování patří i mezilidské 
vztahy. Má pocit, že se dělí rozhodčí, kteří posuzují mezinárodní výstavy a kteří jen na 
oblastní. Nelíbí se mu, jak probíhá delegování – resp. navrhování rozhodčích. Máme 
40 rozhodčích. Jsou navrhováni nerovnoměrně. Pan Buba si stěžuje, že posuzuje málo 
– v roce 2015 neposuzoval, letos také nebude (navržen byl, ale pořadatelé delegovali 
jiné rozhodčí) .  

• H. Spalová – vysvětluje, proč navrhla pana Bubu na méně výstav v roce 2015 – v roce 
2014 problematické posuzování v Litoměřicích. Na rok 2016 navržen na tři výstavy, 
bohužel nelze ovlivnit, jaké rozhodčí nakonec pořadatel deleguje. Na klubovou 
výstavu jeho delegaci výbor zamítl. Rozhodčí by se neměl ucházet o posuzování, 
chování pana Buby k ní odporuje etice rozhodčího.   

• P. Buba – tvrdí, že paní Spalová svojí funkci hlavního poradce chovu nedělala dobře, 
protože nerovnoměrně navrhuje rozhodčí a že mluví i za další kolegy (nespecifikoval 
které).  

• T Říha – měření a vážení jezevčíků – v Německu chtěli vždy změřit i zvážit. Přidal 
poznámku k cenám pro vítěze na klubových akcích – dříve byly broušené vázy a 
podobně, dnes  ceny na některých výstavách prezentují naivní umění. J. Bušta – 
navrhuje najít reprezentativnější prostory na pořádání klubové výstavy. P. Buba – 
myslí si, že se špatným umístěním souvisí i rapidní úbytek psů na klubových 
výstavách. Všem bylo odpovězeno, že je nutné svoje návrhy směřovat na výstavní 
výbor, resp. vedení středočeské pobočky.    

• L. Fairaislová – změny rozhodčích na klubových výstavách oproti propozicím – 
nemělo by se stávat. Paní Spalová vysvětluje, že změna se stane, pouze pokud je málo 
přihlášených psů a je nutno je přerozdělit, je třeba brát ohled na ekonomiku celé 
výstavy.  

• M. Václavík – oblastní a krajské výstavy. Pokud nebude v roce 2016 přihlášeno na OV 
nebo krajskou výstavu alespoň 150 psů, nebude se taková výstava v roce 2017 
pořádat.  Málo psů i na mezinárodních výstavách, rozhodčí by neměli zadávat CAC 
jen proto, že je pes ve třídě sám, i když nemá potřebné exteriérové kvality.  

• Upozornění – i pes, který dostal na MV „jen“ ocenění V1 bez titulu MUSÍ být 
pozván o CACIB!!!!   

• Ing. J. Bušta – apeluje, aby si i rozhodčí uvědomovali, že se mají k vystavovatelům 
chovat slušně. Neměli by se vybavovat s koronou za kruhem, telefonovat a podobně… 
Měli bychom si uvědomit, že nejen chování vystavovatelů není někdy úplně korektní. 
Posuzování zvl. dorostu má být klidné, aby psi nezískali špatnou zkušenost. Uvědomit 
si, že se vše teprve učí.  

 
 

V Praze, Horních Počernicích 17.11.2015 zapsala 
Ing. Michaela   P ř i b á ň o v á 

 
 
 
 


