
Zápis ze setkání rozhodčích pro skupinu IV. FCI 
 

Přítomni: L. Fairaislová, Ing. M. Přibáňová, MVDr. V. Chrpová-Kučerová, MVDr. L. 

Šlapanský, MVDr. K. Novozámská, A. Auerbach, L. Frnčová, L. Frnčo, Ing. M. Böhm, Ing. J. 

Bušta,  MUDr. P. Mozíková, Mgr. L. Burešová, P. Brožová, Ing. R. Lysák, J. Mohelníková, 

MVDr. M. Kalich, MVDr. L. Šlapanský, Bc. M. Chodilová 

Omluveni: D. Hájková, M. Kašpar, F. Pasák, Řehánek P., M. Václavík, MVDr. F. Šimek, 

CSc., O. Vondrouš, A. Buriánková, O. Dolejšová, Ubrová L., J. Coufal, T. Říha, Ing. A. 

Krejzková, P. Adam, P. Buba, H. Spalová, MVDr. J. Švec, J. Ovesná, B. Ovesná, 

Hosté: V. Robertsová, A. Mottlová 

 

 

Všechny přítomné přivítala jménem KCHJ MVDr. Veronika Chrpová z pozice místopředsedy 

ČR. Omluvila předsedu Ing. Svobodu 

 

Bc. M. Chodilová – zhodnocení výstav a chovu v roce 2018  

 
Výstavy:  

 V roce 2018 uspořádány 3 klubové výstavy (SV Holýšov, KV Nepřevázka a 

Jaroměřice), 629 jezevčíků předvedeno.  

 Holýšov 2019 – 215 (vloni 237) V Holýšově je již stabilní tým pořadatelů, 

zastupitelstvo pomáhá propagaci, sponzoruje.  

 KV Konopiště – pozvánka na den s jezevčíkem před výstavou.  

 Ostatní výstavy – delegace rozhodčích je plně v moci pořadatele, někteří akceptují  

návrhy klubu, jiní bohužel ne. Je pouze na uvážení pořadatelů, zda bude akceptovat 

návrh klubu. Letos pan Rafal First (PL) jako jediný rozhodčí na 3 mezinárodních a 

národních výstavách po sobě (MV Litoměřice, NV Mladá Boleslav, MVP Brno) – 

osloveni pořadatelé a ČMKU, pořadatelé neodpověděli, ČMKU odpověděla, že je to 

výhradně věc pořadatelů a není v její kompetenci zasahovat do nominace rozhodčích. 

Tuto situaci s pořadateli řešili bezúspěšně individuálně i jednotlivci.  

 Problém se zvyšováním počtu posouzených psů na výstavách jedním rozhodčím. 

V Praze se ani nepsaly posudky – velká kritika ze strany vystavovatelů. Navíc pokud 

má rozhodčí přes 90 psů, nemůže mít čekatele ani u něj nelze skládat závěrečné 

zkoušky. Je potřeba se zasadit na VH ČMKU aby došlo ke změně, není to problém 

pouze našeho klubu.  

 Návrh na změny chovných podmínek – uznávat chovnost pouze na klubových 

výstavách. Bude nutno přidat další klubové výstavy (bez zadávání titulů) 

 Od 1.1.2019 nebudou na výstavách vydávány kartičky CAC…, podkladem je 

posudkový list. Posudkové listy jen ve dvou kopiích, už není kopie pro klub.  

 Bonitace: předvedeno 419 (vloni 426). Nevybráno 8 jezevčíků, chybějící zuby, vady 

skusů, vada hrudníku, vada prutu, překlubní postoj, volné lokty, velký OH a hmotnost. 

Hlavní poradkyně poděkovala za dobrou práci rozhodčích v kruzích i na výběrech do 

chovu.  

 

Statistika chovu:  

 Krytí – vyrovnaná čísla jako v minulých letech, HLS – mírný pokles v počtu vrhů i 

uchovňovaných, DLS – podobně jako vloni, výrazně stoupl počet nezabřezlých fen, 

DRS – krytí a vrhy podobné, podobně i uchovněných, nárůst importů. HLTK – 



podobně jako vloni, uchovněno více i více importů a zahr.krytí, DLTK – mírný 

pokles, uchovňuje se více fen, DRTK – nejvyšší nárůst ze všech rázů.     

 

 

Statistika chovu 2018 

Hladk
osrstí 
standa
rdní  

Dlouhosr
stí 
standard
ní 

Drsnosrstí 
standardní 

Hladkosr
stí 
trpasličí a 
králičí 

Dlouhosrstí 
trpasličí a 
králičí 

Drsnosr
stí 
trpasličí 
a králičí 

Celkem 

Počet krytí  54  51 185  42 62  84  478  

Počet vrhů  53  33 168  35  67  76  432 

Počet narozených 
štěňat 

 267  169 919  110  208  308  1981 

Počet odchovaných 
štěňat 

 255  155 875  108  193  300  1886 

z toho psů  126  74 470(441)  51  89  146  927 

z toho fen  129  81 449(434)  57  104  154  959 

                

Zahraniční krytí  2  3 5  4  5  8  27 

                

Uchovněno  50  20  89  16  36  45  256 

Psů  15  6 30  6  12  12  81 

Fen  35  14 59  10  24  33  175 

  
  

          

Importů  0  4 11  5  6  0  26 

 

Stabilní počty přihlašovaných psů na výstavy 

Počty chovných psů 463 (do věku 9 let):  

HLS - 80 

DLS - 57 

DRS - 160 

HLT - 29 

HLK - 4 

DLT - 48 

DLK - 7 

DRT - 64 

DRK -14 

 

 Počty rozhodčích s aprobací na jezevčíky:  

 38 rozhodčích 

24 mezinárodních 

5 národních 

9 all round.  

 

 3 rozhodčí momentálně rozšiřují na jezevčíky.   

 

Poděkovala členkám chovatelské rady.  

 

Připravovaná změna standardu – seznámí V. Chrpová 

 



Zasedání WUT, 1.2.2019, Malmö, Ing. Svoboda, V. Chrpová, M. Illová, 

Německo (přednesla V. Chrpová): 

 
 Polsko: znovu členem WUT, zákaz manipulace s živými zvířaty, problém s pořádáním 

zkoušek. Žádají alespoň zkoušky pro LUP. Letos dvoudenní jubilejní výstava 

 Certifikát WUT pro chovné psy. Nedohodlo se, každý stát má jiné podmínky 

chovnosti. Nutno shromáždit podmínky a provést následně optimalizaci – chovatelská 

komise WUT. Odhadem ke konsenzu nedojde (velké rozdíly), jediné pozitivum bude, 

že budou shromážděny chovné podmínky jednotlivých států a bude to vodítkem při 

zahraničním krytí. Naše chovné podmínky jsou přísnější než standard (zuby).  

 List rozhodčích, kteří mohou posuzovat na WUT výstavách a výstavách, kde bude 

zadáván CC WUT. Klíč – rozhodčí, kteří posuzují dle standardu 148 a kteří se chovají 

korektně. Pravděpodobně na seznamu bude většina rozhodčích, kteří posuzují 

jezevčíky. Ing. Bušta – řeší se i „průšvihy“ některých all round rozhodčích, např. 

rozhodčí která dala tituly double-dapple zbarvenému jedinci.  

 Komentář ke standardu 148, vlna diskuzí ohledně barev a podobně. Stále trvá 

procedura schvalování (DTK, pak VDH a pak FCI) – zatím ještě ani neodesláno na 

schválení VDH. Zatím ke změnám ve standardu nedochází. Tlaky na zrušení skupiny 

IV (buďto tam budou přiřazena krátkonohá plemena ze sk. VI, nebo bude skupina 

zrušena).  Komise WUT doporučuje sepsat 9 standardů a striktně oddělit 9 plemen 

(plus nutno popsat kombinace možnosti křížení trpasličích a králičích rázů). Je to i 

možnost jak zabránit povolování křížení variet (např. různých srstí, nejen velikostí).  

 Setkání rozhodčích WUT se bude konat až v roce 2020 

 Chovatelské stanice – mezinárodně chráněné – povinnost Polska od letoška, 

v Německu stále není. U nás už jsou všechny.  

 WUT Magazín č. 2 – jde do tisku a bude k dispozici na stránkách WUT 

 2020 – WUT světová výstava Estonsko, 2021 – ČR – při Světové výstavě v Brně 

(nebude na BVV), jedná se o jiném prostoru v Brně. 2022 – Itálie, 2023 Švýcarsko, 

2024 Rusko.  

 WUT bez doprovodu rozhodčích, 11.5.2019 ČR. 2020 – Slovensko 

 Kritizováno Německo za pořádání EP – nezvládnutí organizace. EP 2019 – 30.-

31.8.2019, Itálie (uzávěrka přihlášek  30.6.2019) 

 Příští zasedání WUT 8.2.2020 Norsko – Tromso.   

 

Pár poznámek k posuzování jezevčíka (MVDr. V. Chrpová) 
 Důležitá pozice psa při posuzování  - zákaz vystavování psa s vytaženou hlavu za 

vodítko (předníma ani nejde po zemi), zákaz stavění, zastavení má být přirozené.  

 Barvy – rozhodčí by měl znát a poznat nepřípustné barvy 

 Konstituce jezevčíka – všímat si všeho 

 Psí řeč – poznat bázeň, vztek, agresi, strach, přátelskost. Povaha by měla být uvedena 

v posudku. I pes, který se neumí předvést nebo není socializovaný může mít povahu 

v pořádku.  

 Správný postoj – důležité „vidět“ pod kůží kostru. Kostra dospívá nerovnoměrně – 

důležité při posuzování štěňat a dorostu nebo např. veteránů.    

 Zuby – pozor na posuzování při přezubování. Skusy – pozor na nepravidelný nůžkový 

skus, otázka na diskuzi. Kompletní mléčný chrup v podstatě u psa nelze zachytit. 

Důležité hodnotit i stav chrupu.  

 Pozor na předhrudí (schované pod srstí), nutné prosahat 



 Zaúhlení končetin – lopatka – hrudní kost svírá úhel 90°. Správné úhlení ústí v dobrý 

pohyb. Brát v potaz pohyb hrudních a pánevních končetin, paralelní.  

 Barva – věnovat pozornost i pigmentu, kvalita a struktura srsti, nepřípustná úprava 

vyholením krku u dlouhánů. Posouzení zbarvení stále problém, zvláště u all round 

rozhodčích. Pozor na barvu divočáka – přípustná jen u drsnosrstých, dbát na rozložení 

skvrn u tygrovaných, pozor na pigment čenichu. Ovšem dbát na to, že anatomie by 

měla mít přednost před drobnými chybičkami ve zbarvení.  

 

 

Obtížnosti při posuzování jezevčíků (Dr. C. Calcinati) – přednesl Ing. J. 

Bušta 
 Skupina IV FCI je jedna z nejhůře posuzovatelných skupin, nejčastěji rozšiřují 

„nespecialisté“, často nerespektují standard. Je potřeba se zaměřit primárně na 

FUNKČNOST jezevčíka jako loveckého plemene. Typ, velkost, anatomie a zaúhlení a 

s tím související mechanika pohybu. Chovatelé občas znají standard lépe než rozhodčí.  

 Základem musí být standard FCI. Posouzení v pohybu i na stole, i když je rozhodčí 

v časovém presu, nelze toto opomenout. Posoudit i celkový vzhled a typ. 

Neupřednostnit např. barvu před anatomií.  

 Důležitý pohlavní výraz! Celkový výraz, temperament. Správné osvalení a kondice, 

správný typ (např. vychrtlý trpasličí pes „cpaný“ do králičího rázu).  

 Velikost – více tolerance (změny u fen po porodu, s věkem…). Měření OH jemně, 

měřit za loktem, přes desítku, pozor na výrazný kohoutek, pozor na bohatou srst.  

 Zuby – kontrolovat jemně, čeští rozhodčí kontrolují zuby asi nejdůkladněji ze všech. 

Diskuze k možné změně chovných podmínek ohledně zubů – podle standardu.  

 

Diskuze: 
 Ad nezabřezlé feny – problém i u jiných plemen. Chovatelé oddalují první krytí fen až 

na pozdní období. Problém se zabřezáváním v loňském prudkém létě.  

 V. Chrpová – fytoestrogeny v podobě soji můžou zhoršovat plodnost, zvyšují se 

alergie na ostatní obiloviny. Snaha vyrábět grain free granule. Další problém jsou 

estrogeny v přírodě (progesteron, metabolity cholesterolu) – kontaminace půdy, rostlin 

i vod je obrovská (problém nejen u savců, ale i u ryb – problém všeobecný). Podle 

posledních výzkumů není dobré orientovat se pouze podle hladiny progesteronu.   

 

 MVDr. Šlapanský – výstavnictví spadává do honů na tituly, kluby přecházejí na jiný 

systém hodnocení exteriéru (klubové výstavy, klubové výběry do chovu, popisy 

exteriéru). Podporuje myšlenku uchovňování pouze přes klubové výstavy. Ad 

nezabřezávání – může být i lidský faktor (chovatel jede ve špatnou dobu, nepřekrývá).  

 

 MVDr. Novozámská – pro hodnocení situace horšího zabřezávání je potřeba oslovit 

chovatele, zhodnotit ustájení fen, management chovu.  

 

 MVDr. Chrpová - zasílání krycího listu  - navrhuje aby majitel chovného psa nezasílal 

krycí list, ale poslal ho až chovatel s vrhem. Ing. Přibáňová: Znamenalo by to 

nemožnost evidence nezabřezlých fen, nepřehlednost pro poradce.  

 

 Ing. Bušta – chovnost na klubových výstavách – pokud jsou ještě bonitace, je to 

zbytečné.  

 



 Dr. Chrpová – bonitace by samozřejmě byly jen na klubových výstavách. Je stále větší 

problém najít místo na národních a mezinárodních výstavách. Je potřeba, aby psi byli 

předvedeni hlavně na klubových výstavách, posouzení specialisty, lépe „viditelní“ pro 

členy klubu.  

 

 J. Mohelníková – také je za to, aby stačila jen bonitace a jakákoliv výstava.  

 

 A. Auerbach – v klubu teriérů je to řešeno tak, že výstavy pořádají v rámci oblastních 

a krajských výstav – bez nákladů.  

 

 Dr. Chrpová – návrh na změny přednést na pobočkách – zubní karta a karta prutu. (Pes 

by mohl být zkontrolován rozhodčím v momentě kdy je již plnochrupý bez ohledu na 

věk a vyplněná zubní karta a karta prutu by mohla být brána v potaz v případě 

zranění/ztráty zubu) Ing. Přibáňová - bylo navrhováno už na minulé konferenci 

(neprošlo) – je nutno lépe předem vysvětlit a propagovat. Společně s L. Fairaislovou 

upozorňují, že osifikace proutku probíhá progresivně a může se vyvíjet až např. do 

věku dvou let i více. L. Fairaislová upozorňuje i na dlouho perzistující mléčné 

premoláry.  

 

 Ing. R. Lysák – záleží také na standardu, jak uvádí chrup. Jsou plemena, která mají ve 

standardu popsán jen skus, tak se to nemusí hlídat tak striktně. Ale odstranění zubu 

může znamenat také snahu o zakrytí nějakého problému, např. vpáčeného špičáku.  

 

 Dr. P. Mozíková – bylo by lepší, kdyby výstavy byly v sobotu – počítá se s tím, že 

další klubové výstavy by byly v rámci oblastních nebo krajských výstav (tedy i 

v sobotu), jinak je problém s přípravou výstavy v pátek – tedy pracovní den. 

 

 Dr. Chrpová – lobbovat aby veterináři zapisovali některé zákroky do PP, bohužel asi 

neřešitelná situace. Buďme realisté, existují rovnátka, zubní implantáty…. A čím bude 

vyšší nabídka, tím vzroste i poptávka, bohužel.  

 

 Dr. Chrpová – přeložit pro rozhodčí komentář ke standardu. Ing. Přibáňová dodá 

slovenský překlad.  

 

 L. Fairaislová – bonitace – komise by měla psa znovu komplet posoudit, nikoliv 

„opsat“ to co má v posudku.  

 

 

 

V Praze, Horních Počernicích 3.3.2019 zapsala 

Ing. Michaela   P ř i b á ň o v á 

 

 

 

 


