
 

Zasedání rozhodčích z exteriéru pro IV. FCI skupinu 12.3.2017 Praha 

 

Přítomni: Jan Coufal, Alena Auerbach, Ing. Michaela Přibáňová PhD., Hana Spalová, Petr Adam, Lenka 

Fairaislová, MVDr. Jaroslav Švec, MVDr. Katka Novozámská, Ing. Radomír Svoboda, Bc. Markéta Chodilová, 

Alena Mottlová, Veronika Robertsová, Ing. Jaroslav Horský 

Omluveni: Petra Brožová, Petr Buba, Mgr. Lenka Burešová, Alena Buriánková, Ing. Jan Bušta, Lenka Frnčová, 

Ladislav Frnčo, Dana Hájková, Leoš Jančík, Ing. Veronika Kučerová Chrpová, Miloš Kašpar, MUDr. Petra 

Mozíková, Tomáš Říha, MVDr. František Šimek, MVDr. Luboš Šlapanský 

 

Program 

1. Uvítání a zahájení Bc. Markéta Chodilová. Návrh programu viz dále. 

2. Zpráva HPCH o výstavách v roce 2016, plánovaných klubových výstavách, statistice chovu, počty 

rozhodčích. 

3. Zpráva MVDr. Jaroslava Švece o novinkách ze zasedání WUT 

4. Problematika měření obvodu hrudníku 

5. Diskuze 

 

2, Zpráva hlavní poradkyně chovu KCHJ ČR: 

Výstavy 

V roce 2016 proběhly 3 klubové výstavy, předvedlo se 591 jedinců. Zaznamenali jsme nárůst oproti loňskému 

roku o 99 jedinců, což je velmi příznivé. Na tomto vývoji se jistě podílela i změna chovných podmínek u 

miniatur. Připomenu zde pro ty, kdo až tak nesledují chov – Klubové shromáždění v květnu loňského roku 

schválilo změnu chovných podmínek u miniatur. Chovatelé si mohou vybrat ze dvou variant chovných 

podmínek, tu předchozí – jedna výstava a jedna zkouška, nebo variantu bez zkoušky, ovšem se třemi 

výstavami, z nichž dvě musí být klubové. 

V letošním roce jsou naplánovány 4 klubové výstavy. Jedná se o výjimečný stav. Protože Klub chovatelů 

jezevčíků letos oslaví 80. Leté výročí od založení klubu, požádali jsme ČMKU o možnost uspořádat jednu 

klubovou výstavu navíc. Je to Jubilejní klubový výstava a bude se konat 10. června v Praze. Následující den, 

v neděli se bude konat Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz. Čeká nás tedy náročný výstavní 

víkend. Výstava se vrací na Letňanské výstaviště, pozvali jsme 4 zahraniční rozhodčí. Doufáme, že to přiláká 

naše i zahraniční vystavovatele.  Ráda bych Vás pozvala na tyto výstavy, v sobotu proběhne i slavnostní raut. 

Pozvali jsme představitele klubů z okolních států a věříme, že to bude důstojná oslava našeho významného 

výročí. 

Zde bych vyjádřila poděkování ČMKU za možnost uspořádat tuto Jubilejní klubovou výstavu a zároveň i za 

peněžní dar 5000,- Kč, který jsme na tuto akci dostali. 

26.února proběhla první klubová výstava, a to v Holýšově. Přihlásilo se 192 psů, což je výborné číslo, výstava 

se myslím povedla. Holýšov je už naše tradiční stálice, vyhledávaná vystavovateli z okolí i celé republiky. Za 

zmínku stojí, že zisk z výstavy byl 76000,-. 

Zpět k výstavám. V loňském roce proběhlo 10 mezinárodních výstav, z toho dvě dvoudenní a 5 výstav 

národních. Připomínám, že klub pouze navrhuje rozhodčí na tyto výstavy, o delegaci rozhodují pořadatelské 

výstavní výbory. Je tedy pouze na jejich uvážení, jestli přijmou návrh klubu, či ne. Musím se zde ale pozastavit 

nad jinou věcí. A to je vysoký počet psů na rozhodčího v kruhu při posuzování. Je běžné, že na mezinárodních 



a národních výstavách musí rozhodčí v jednom kruhu posoudit 90, 100 i více psů. Uvedu příklad – v únoru 

proběhla dvoudenní DUO CACIB výstava v Brně. V sobotu musela ukrajinská rozhodčí posoudit 134 psů a 

v neděli pak jiná rozhodčí 102 psů. Nevím, proč nebyl tento počet psů rozdělen do dvou kruhů, a rozhodčí se 

mohly druhý den vyměnit, jak to bylo dříve u dvoudenních výstav běžné. Rozhodčí musí být v časovém presu 

a nemá čas se pořádně posuzovanému psovi věnovat. Vždyť na posouzení jednoho psa má v tomto případě 

dvě minuty. Jistě můžete namítnout, že zkušený rozhodčí si s tím poradí. Ale není to zbytečné. Přijde mi, že se 

ztrácí původní poslání výstav a je to jen byznys. 

Nechci už vůbec hodnotit význam takového posouzení, kdy není čas ani spočítat zuby, psa zvážit a změřit. Na 

této výstavě vyhodil vedoucí kruhu ing. Přibáňovou, která tam přinesla váhu s tím, že váha na mezinárodní 

výstavě do kruhu nepatří. Ať si vážíme psy na klubových výstavách. Divné mi přijde i to, že ze 134 

posouzených psů byl jen jeden pes hodnocen jako velmi dobrý. Zbytek dostal známku výbornou a i tituly. 

V neděli to bylo podobné, zadané byly pouze dvě velmi dobré ze 102 psů. Vyplývá mi z toho jediné, rozhodčí 

se bojí zadávat špatné známky. Když zadají špatné známky, lidi budou nespokojení a nebudou se na něj hlásit. 

A výstavní výbor už takového rozhodčího na další výstavu nepostaví. 

Vy jako rozhodčí jste tvůrci plemene a zadáváním titulů vlastně vybíráte jedince, kteří ovlivní chov. Nebojte se 

prosím být přísní a řekněte si už otřepanou větu: choval bys na tom?  

Výběr do chovu 

Bonitací se v roce 2016 zúčastnilo 412 jedinců, v loňském roce jich bylo 397, jedná se tedy o vyrovnaný stav. 

Nevybráni do chovu byli pouze dva jedinci. Jeden pro vadu prutu a druhý pro velkou hmotnost. To vypovídá o 

dobré práci rozhodčích na výstavách, kteří eliminovali zvířata s vylučujícími vadami. 

Chtěla bych poděkovat všem rozhodčím za jejich práci při výběru do chovu. Je to práce mnohdy ne tak 

oceněná, není moc vidět, ale pro klub a hlavně pro chov a vývoj jezevčíka velmi přínosná. 

Statistika chovu za rok 2016 

Statistika chovu 2016 JHlS JDlS JDrS JHlT/K JDlT/K JDrT/K Celkem 

Počet krytí 73 51 191 46 70 68 499 

Počet vrhů 67 42 172 45 68 65 459 

Počet narozených štěňat 356 186 989 139 222 252 2144 

Počet odchovaných štěňat 339 177 936 134 215 245 2046 

z toho psů 177 86 459 64 104 130 1020 

z toho fen 162 91 477 70 111 115 1026 

Zahraniční krytí 9 2 11 5 2 6 35 

Uchovněno 37 25 113 27 33 45 280 

Psů 11 7 32 5 14 17 86 

Fen 26 18 81 22 19 28 194 

Importů 1 3 14 1 6 5 30 

 

Oproti roku 2015 máme nárůst v počtu vrhů – o 37, v počtu narozených i odchovaných štěňat. U 

odchovaných o 244. Počet uchovněných jedinců je přibližně stejný, mírný nárůst je u importů. Nyní k situaci 

v jednotlivých rázech. U hladkých standardů je nárůst v počtech vrhů i odchovaných štěňatech, máme více 

zahraničních krytí. Počet uchovněných jedinců je stabilní, ale uchovňuje se málo psů. U dlouhosrstých 



standardů chov odpovídá číslům v předchozích letech. Je málo vrhů, odchovává se méně štěňat a taky tomu 

odpovídá malý počet uchovňovaných. Drsní standardi jako vždy v počtech dominují. Je zde mírný nárůst 

v počtu vrhů a štěňatech, uchovňuje se podobný počet jako v předchozím roce. Stoupl počet importovaných 

jedinců. U hladkosrstých miniatur nám chov spíše stagnuje. Je pouze mírný nárůst v odchovaných štěňatech, 

ale uchovňuje se málo psů a chovná základna se zmenšuje. U dlouhosrstých a drsnosrstých miniatur je vývoj 

opačný, stoupá počet vrhů i štěňat, uchovňuje se více jedinců. V počtech pak tyto dva rázy dohánějí hladké 

standardy. 

Stejný stav pak vidíme i na výstavách. V počtech vystavovaných psů stoupá počet hladkosrstých standardů, 

drsnosrstých a dlouhosrstých miniatur. Počty dlouhosrstých standardů a hladkých miniatur jsou spíše klesající 

a mnohdy ani na klubových výstavách nejsou naplněny všechny třídy.  

Chovných psů máme celkem 499. Jsou to psi uvedení v Seznamu chovných psů, tedy ti do věku 9 let. 

Samozřejmě je jich více, jen se starší psi už neuvádějí. Hladkosrstých standardů je 69, dlouhosrstých 

standardů 66, drsnosrstých standardů 178, hladkosrstých trpasličích 36, králičích 4, dlouhosrstých trpasličích 

60, králičích 10, drsnosrstých trpasličích 62, králičích 14. 

Rozhodčí 

K dnešnímu dni eviduji celkem 37 rozhodčích z exteriéru pro IV. FCI skupinu. 23 jich je mezinárodních, 5 

národních a 9 univerzálních. Dále máme schválené tři čekatele, kteří si požádali o rozšíření aprobace na 

plemeno jezevčík. Dalo by se říci, že rozhodčích je dostatek, ale ne všichni z tohoto počtu jsou aktivními a jistě 

mi dáte za pravdu, že nikdo nemládneme a je třeba řady rozhodčích rozšiřovat. 

3,Prezentace problematiky povolených barev ze zasedání WUT – pan Švec a paní Přibáňová.  

4, Cvičné měření obvodu hrudníku  

Všichni rozhodčí změřili jednu hladkosrstou standardní fenu – naměřené hodnoty 42 až 46 cm! 

5, Diskuze: 

Vývoj exteriéru u jednotlivých rázů, na co se při posuzování zaměřit: 

HLS – pozor na zvyšující se velikost, zvláště u psů až netypičnost – braky, malé odstupy a malé pálení, nárůst 

počtu krátkých hrudníků. 

DLT/DLK – zploštělé a krátké hrudníky, zvířata jsou extrémně úzká vpředu, vysoký odstup, slabá kostra. 

DLS – váha hlavně u psů jde nahoru, klenutá bedra, krátké hrudníky, volné lokty, strmé úhlení  vzadu. 

DRS – exteriér jde nahoru, na výstavách cca 50 procent výborných. Oproti světu lepší (tmavší) barva oka. 

Zlepšují se hřbety, hezčí hlavy, zlepšuje se úhlení pánevních končetin. Horší se úhlení předních končetin. 

Objevují se hodnocení výborný u jedinců, co mají strmý postoj vpředu a strmý postoj vzadu = díky tomu mají 

rovný hřbet, ale rozhodně ne na známku výborná! 

Pozor na agresivitu psů na výstavách. Je nutné zlepšit popis psů na výstavách. 

HLT/HLK – užší předky (pozor na úzké hrudníky!), vzadu širší (pravděpodobný vliv krytí psů z Ruska, kde mají 

často tento problém), klenutá bedra. V zimním období poruchy osrstění. Užší čelist a díky tomu chybné 

postavení špičáků!  

DRT/DRK – Širší vzadu (pravděpodobný vliv krytí psů z Ruska), zvyšující se OH.  Pozor na správnou mechaniku 

pohybu u zadních běhů, objevuje se posouvání („lyžování“) místo kroku. 

 

                                                                                            V Praze dne 12.03.2017 zapsal Ing. Jaroslav Horský 


