
 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 

Obor SOČ: 4. Biologie 

 

 

 

 

 

 

Jezevčík 

   Dachshund 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tereza Krettková 

Škola: Gymnázium Josefa Kainara, Dr. Ed. Beneše 586/7, 

748 01 Hlučín 

Kraj: Moravskoslezský 

Konzultant: RNDr. Marta Humplíková 

 

 

Dolní Benešov 2015 





 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem svou práci SOČ vypracovala samostatně a použila jsem pouze 

podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v seznamu vloženém v práci SOČ.  

 

Prohlašuji, že tištěná verze a elektronická verze soutěžní práce SOČ jsou shodné. 

 

Nemám závazný důvod proti zpřístupňování této práce v souladu se zákonem č. 

121/2000 SB., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolním Benešově dne 2.3.2015                  Podpis: 



 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych touto formou poděkovala všem, kteří se semnou jakýmkoli způsobem na 

této práci podíleli.  

Především paní RNDr. Martě Humplíkové, která mě v této práci vedla a po celou dobu 

mi byla nápomocná.  

Dále také mé rodině, za zdroj informací, které jsem mohla během let strávených se psy 

nabýt a nyní zúročit k sepsání tohoto dokumentu. A samozřejmě také za konzultaci. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat paní Mgr. Marcele Trčalové, za korekturu 

správnosti gramatiky.



 

Anotace 

V této práci se snažím popsat jezevčíka, jednotlivá plemena jezevčíků a zachytit vše 

podstatné, aby si i naprosto nezasvěcený člověk po přečtení několika stránek uměl udělat 

představu, o jaké plemeno se jedná. Co jsou jeho silné či slabé stránky. Proč se v určitých 

chvílích chová a reaguje tak jak reaguje. Popřípadě nemoci, se kterými se můžeme nejčastěji 

spolu s jezevčíkem setkat. Naleznete zde také základní pojmy týkající se psů. Neopomněla 

jsem popsat jezevčíka jako loveckého psa, s výčtem všech zkoušek, kterými může projít. 

A také výstavní svět, včetně výčtu základních kynologických pojmů a organizací. 

 

Klíčové pojmy: Jezevčík, Jezevčík dlouhosrstý, Jezevčík drsnosrstý, Jezevčík hladkosrstý, 

štěně, majitel, chovatel. 

 

Annotation 

This paper introduces particular breed of dachshunds, their main characteristics and also 

weaknesses and strengths. In this work all fundamental features regarding this breed will be 

explained, e.g. the typice behaviour in various situations or potential diseases. The aim of this 

paper is to give general overview about dachshund and cynology and its organizations in 

general. Finally, basic informations about dogs and dog shows will be outlined. 

 

Key words: Dachshund, Dachshund smoothare, Dachshund longhare, Dachshund Wiredhare, 

puppy, owner, breeder.
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Úvod 

Jezevčík- tento malý tvor je součástí mého života již téměř čtrnáct let. Když mi bylo 

pět, rodiče se rozhodli pořídit si psa, a ne jen tak ledajakého, ale právě JEZEVČÍKA. Náš 

první pes byl Bona od Márfyho, hladkosrstá fena barvy černé s pálením a samozřejmě 

s rodokmenem. Z jednoho jezevčíka byli zanedlouho dva, pak tři a nyní se pohybujeme kolem 

čísla deset. 

Můj otec je vlastníkem chovatelské stanice „z Heneberk“, založené v roce 2002, 

zabývající se chovem jezevčíků všech rázů. Já se velice aktivně podílím jak na výcviku, práci 

se psy a okolo psů, tak také na chovu. 

Jako chovatel moc dobře vím, že jezevčík je velice oblíbené a populární plemeno. Je 

to pes s velkým srdcem, který bezmezně miluje svou rodinu. Ale také velmi dobře vím, jak 

moc potřebná je důslednost a přísnost při výcviku a soužití s tímto plemenem. Přestože jsem 

od malička se psy vyrůstala, jako každý jsem dospěla do bodu, kdy jsem začala cvičit svého 

prvního psa. Teoreticky znám vše do detailů, v praxi je ale vše úplně jiné. Stačí lehce povolit 

uzdu a váš jezevčík vám velice rychle přeroste přes hlavu. Proto bych chtěla touto prací 

pomoci páníčkům majícím svého prvního jezevčíka, toto plemeno poznat, pochopit a ukázat, 

jak krásné může soužití s tímto úžasným psem být, pokud budeme vědět vše potřebné. 
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1 Jezevčík 

1.1 Trochu historie 

Pokud chceme s jezevčíkem žít, musíme se podívat do historie, protože bez objasnění 

některých záležitostí jen stěží pochopíme jeho povahu a charakterové vlastnosti. 

První zmínky o tomto plemeni pocházejí již ze středověkého Egypta, což dokazují 

sošky, kresby a také vykopávky. Na malbě ze 14. století můžeme pozorovat lovce lovící lišku 

pomocí norníka. 

První písemnou zmínku o jezevčíkovi nalezneme z konce 16. století v německé 

literatuře. Jezevčík je tam charakterizován jako nízkonohý, velice lstivý, udatný a houževnatý 

pes. Krátkonohý s protáhlým tělem, svislýma ušima a dlouhým prutem (ocasem). 

V roce 1840 byl v Německu vydán první díl plemenné knihy hladkosrstých 

a dlouhosrstých jezevčíků – Deutscher Hunde – Stammuch, v roce 1890 byl zahrnut 

i drsnosrstý ráz. O něco později došlo i na zápis prvních trpasličích jezevčíků, kteří se rychle 

rozšířili. Standard plemene byl vypracován v roce 1879. Ještě ve 30. letech 20. století byl 

u nás jezevčík vzácností, i když mezi myslivci se těšil výborně pověsti. V roce 1937 se 

z Klubu norníků vyčlenil Klub chovatelů jezevčíků. 

Počty narozených štěňat v této době nepřesáhly číslo dvě stě. Což je v porovnání 

s dnešní dobou opravdu málo. Momentálně každý rok plemenná kniha eviduje okolo 

2000 narozených štěňat. 

V dnešní době je jezevčík stále oblíbenějším plemenem. Jeho „využití“ je opravdu 

všestranné. Stále je to jedno z nejoblíbenějších plemen mezi myslivci, a také se čím dál více 

rozšiřuje základna majitelů obrážející se svými čtyřnohými kamarády výstavy po celém světě. 

V neposlední řadě je jezevčík nedílnou součástí rodin nejen jako společník ale i věrný hlídač. 
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1.2 Jednotlivá plemena, velikosti a zbarvení jezevčíků 

Původním jezevčíkem a samozřejmě také nejstarším je jezevčík hladkosrstý standardní 

v barvě černé s pálením. Červeného (zrzavého) zbarvení bylo dosaženo křížením s Německou 

brakou (plemeno). 

Zmínka o prvních dlouhosrstých jezevčících se objevuje v literatuře z 2. Poloviny 

17. století. Nebyli to krásní, elegantní, dlouhosrstí jezevčíci, jak je známe dnes. Jednalo se 

o neelegantní, „hrubé“ a neušlechtilé psy. Svou věhlasnou eleganci získali až zkřížením se 

španěly (plemeno). 

 

Obrázek 1: Tři základní plemena jezevčíka 

 

Drsnosrstí jezevčíci pocházejí pravděpodobně ze zkřížení hrubosrstých plemen, 

především teriérů s hladkosrstým jezevčíkem. A právě díky tomuto křížení se objevují 

drsnosrstí jezevčíci připomínající spíše své hladkosrsté předky. A můžeme také narazit 

na drsnosrstého jezevčíka s nezvykle měkkou srstí, kterou si naopak nese ze svých předků 

z řad teriérů. 

Pro vznik miniaturních jezevčíků se využívalo křížení s miniaturními pinči. Dodnes 

můžeme u některých jedinců pozorovat kulaté hlavy s vyboulenýma očima, podobající se 

právě tomuto předkovi. 

Zhruba do 70. let 20. století docházelo k mísení rázů jezevčíků. Později však bylo toto 

křížení jednotlivých velikostí a druhů zakázáno. 
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1.2.1. Jezevčík 

Jezevčík je lovecké plemeno spadající do FCI skupiny číslo IV. Dělí se na devět 

jednotlivých plemen. Podle druhu srsti a velikosti rázů. 

Velikostní rázy: 

o Standardní – váha: pes do 9,5 kg, fena: 9kg, obvod hrudníku nad 35 cm. 

o Trpasličí – obvod hrudníku 30-35 cm. 

o Králičí – obvod hrudníku do 30 cm. 

Každý z těchto velikostních rázů se dále dělí na tři plemena dle typu srsti: 

1.2.2. Jezevčík hladkosrstý 

 

Obrázek 2: Jezevčík hladkosrstý (červená) 

Jedná se o původní plemeno, ze kterého se nadále vyvíjela ostatní plemena. 

Srst: krátká, hustá, lesklá, hladce přiléhající  

 

 Obrázek 3: Jezevčík hladkosrstý  Obrázek 4: Jezevčík hladkosrstý  

     (hnědá s pálením)    (černá s pálením) 

Barevné varianty: červená, černá s pálením, hnědá s pálením, tygrovaná. 
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1.2.3. Jezevčík dlouhosrstý 

 

Obrázek 5: Jezevčík dlouhosrstý 

Vznikl zkřížením původního jezevčíka s plemeny dlouhosrstých španělů. 

Srst: rovná lesklá s podsadou přiléhající k tělu. Na hrudníku a spodní straně těla  

 a ocasu se prodlužuje. 

 

 

           Obrázek 6: Jezevčík dlouhosrstý                     Obrázek 7: Jezevčík dlouhosrstý  

        (černá s pálením)    (hnědá s pálením) 

Barevné varianty: červená, černá s pálením, hnědá s pálením, tygrovaná.  
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1.2.4. Jezevčík drsnosrstý 

 

Obrázek 8: Jezevčík drsnosrstý 

Vznikl zkřížením původního jezevčíka s plemeny hrubosrstými, především teriéry, po 

nichž zdědil svou ostrost a tvrdost. 

Srst: S výjimkou hlavy a uší, na kterých má srst krátkou, téměř hladkou, je srst 

na celém těle prostoupena podsadou, překrytou rovnoměrně rozloženým tvrdým krycím 

vlasem. 

Barevné varianty: Světlý divočák, tmavý divočák, spadené listí, hnědá s pálením, 

tygrovaná. 

1.2.5. Barvy nesplňující standard FCI 

Po celém světě nalezneme spoustu jiných barevných variant, které ale nepodléhají 

standardu země původu (Německa) – tedy tomu, jak by jezevčík měl správně vypadat. Tyto 

barvy jsou ve většině zemí, vyjímaje Anglii, nepřípustné.  

o krémová 

o plavá s pálením 

o modrá s pálením 

o černá (bez pálení) 
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1.3 Povaha 

Všeobecný názor na jezevčíka, který jste již určitě mnohokrát slyšeli je, že se 

nejedná o psa vhodného k rodině. Je to paličák, tvrdohlavec, nedá se zvládnout, dělá si, co 

chce. S tímto názorem zásadně nesouhlasím. K takovému závěru dojde pouze člověk, který 

toto speciálně šlechtěné plemeno vůbec nepochopil. Je to pes spolehlivý, poslouchající na 

slovo a pro svého pána udělá téměř cokoliv. A to především při správném zacházení 

a včasném a důsledném výcviku. 

 

Obrázek 9: Štěně jezevčíka hladkosrstého 

Povězme si, proč vlastně vznikly fámy o jezevčíkovi a jeho tvrdohlavé povaze. Jak 

jsem se již zmínila, jezevčík je především lovecké plemeno. Od prvopočátku své existence je 

využíván k lovecké a myslivecké praxi. Primární lovecké využití tohoto plemene je norování. 

To znamená, že jezevčíka vpustíme do nory obývané například liškou nebo jezevcem. Je tam 

tma, že nevidíte na krok, strašný „smrad“, a zvíře důvěrně toto prostředí znající. Přesto má 

tento malý tvor tolik odvahy, aby se této výzvě postavil. Musí jí čelit v podzemí naprosto 

sám. Nemá u sebe páníčka, který by mu mohl pomoci. Je to čistě jen na něm: jak se zachovat, 

co v dané situaci podniknout. 
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                                       Obrázek 10: Štěně jezevčíka hladkosrstého a Roxana z Heneberk 

 Mnohaletým šlechtěním a cílenou podporou těchto vlastností se stal jezevčík 

samostatně pracujícím psem, avšak pro svého pána. Nechápe-li toto páníček a chce po 

jezevčíkovi plnění příkazů nepodporující jeho přirozenost, jezevčík usoudí, že si páníček jeho 

poslušnost nezaslouží a jedná na vlastní pěst. 

Z vlastní zkušenosti mohu doporučit, věnovat se pejskovi již od štěňátka, učit jej 

poslušnosti a hlavně nevázanosti. Není pak těžké naučit jej spolupracovat. Vyrůstá-li jezevčík 

způsobem „dělej si, co chceš“, nebude nikdy páníčka respektovat a bude si dělat  

i v dospělosti, co chce. 
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1.4 Biologie jezevčíka 

V této části, bych ráda probrala základní pojmy. Byť jsou tyto pojmy všeobecně 

známé, nejsem si zcela jistá, zda vždy víme, o co přesně se jedná. 

 

 Obrázek 11: Vrh T 

1.4.1. Hárání 

Neboli tzv. estrální cyklus, je označení pro fyziologické změny v těle a chování feny. 

Jsou způsobeny změnami množství pohlavních hormonů, díky nimž je možná reprodukce.  

Jednoduše řečeno, je to období, ve kterém fena může zabřeznout. Tento stav u feny 

nastává zpravidla dvakrát ročně, obvykle na jaře a na podzim. Osobně mám i zkušenost se 

zcela zdravými fenami hárajícími pravidelně jen jednou ročně.  

Rozdíl od ženské menstruace je ten, že u fen nedochází k tzv. „přechodu“, 

ale schopnost reprodukce zůstává až do smrti. 

Hárání trvá zhruba okolo 21-25 dní, jak u které feny. Nejplodnější dny, tedy kdy fena 

psům nejvíce „voní“, závisí na různých faktorech. Obvykle je to okolo 12. dne. Ale opět 

z vlastní zkušenosti jsem zažila úspěšné krytí 8. nebo naopak 19. den. 

Pokud chceme fenu krýt, nejlepší metodou jak se ujistit, že je právě ten správný den, je 

nechat vzít feně krev a nechat zjistit hodnotu progesteronu u veterináře.  
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1.4.2. Březost 

 

       Obrázek 12: Březí fena 

Tzv. gravidita, je označení pro období, kdy se zárodek (embryo) a později plod vyvíjí 

v těle matky. Potvrdit březost můžeme dvěma způsoby: 

 Samotným přibíráním feny a změnami v jejím chování. 

 Ultrazvukovým vyšetřením, které provede veterinář po 25. dnu březosti. 

Délka tohoto cyklu obvykle dosahuje 58-62 dnů. V naší chovatelské stanici se narodila 

zdravá štěňata i 72. den březosti. 

1.4.3. Falešná březost 

Neboli pseudogravidita, nebo také „faleška“, je způsobena ovulací – tedy dozráváním 

vajíček. Hormony v těle vystoupají na úroveň, kterou mají v průběhu březosti a feny mění své 

chování. Může se stát, že svou fenu téměř „nepoznáme“. Kromě laktace (mléčné žlázy se 

naplní), si často fena najde nějakou hračku, nebo jiný předmět, který pro ni představuje 

štěňátko. Ten pak hlídá a stará se o něj. 
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1.4.4. Zuby 

Chrup psa 

Jezevčík by správně měl mít silně vyvinutou horní a dolní čelist. V ideálním případě 

by měl být plnochrupý se 42 zuby, podle zubního vzorce, se silnými přesně do sebe 

zapadajícími špičáky. Chrup psa je heterodontní, rozlišený na čtyři různé typy zubů. 

Obrázek 13: Chrup psa 

o řezáky (i)  

o špičáky (c) 

o třenové zuby (p) 

o stoličky (m) 

Skus psa 

V ideálním případě by měl mít jezevčík tzv. NŮŽKOVÝ skus (horní řezáky těsně 

překrývají spodní.). Za nežádoucí se považuje skus klešťový, předkus nebo podkus. 

Obrázek 14: Skus psa 
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1.5 Jezevčík a nemoci 

Každé plemeno v dnešní době podléhá obrovskému množství různých chorob, ať už 

genetického nebo jiného původu. Jezevčík je jedno z nejstarších plemen a studie zjistily, že je 

to plemeno velice ustálené. Netrpící velkým množstvím tzv. „moderních“ chorob. O těch, 

které se přece jen vyskytují, si pojďme jen ve zkratce říct. 

1.5.1. Diskopatie 

 

Obrázek 15: Vyhřezlá ploténka 

Jedná se o onemocnění meziobratlových plotének – například vyhřeznutí. Je to 

nejznámější a nejobávanější onemocnění, které je velice rozšířené především u starších psů. 

Někdo říká, že prevencí je nosit jezevčíka po schodech. Dle mého názoru je nejlepší ochranou 

udržet psa v dobré kondici. A především jej nepřekrmovat. Jezevčík má velmi dlouhou páteř, 

která drží veškerou tíhu těla. Pokud jezevčíka překrmíme, svaly upínající se na páteř se budou 

postupně povolovat a při neopatrném pohybu může dojít až k vyhřeznutí ploténky. 

1.5.2. PRA- Progresivní retinální atrofie 

Jedná se o různorodou skupinu dědičných onemocnění, se stejným klinickým 

projevem, kterým je degenerace sítnice oka, končící úplným oslepnutím. Je to onemocnění 

s genetickou dědičností. A bohužel neexistuje léčba. 
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1.5.3. Katarakta 

 

Obrázek 16: Šedý zákal u psa 

Neboli šedý zákal je onemocnění průhlednosti čočky. Tato porucha se vyskytuje 

u všech druhů zvířat. Jezevčík bohužel patří mezi plemena s vyšší dispozicí k této chorobě. Je 

to onemocnění spojené s dědičným onemocněním PRA, viz výše. Nebo může být také 

spojené s jiným dědičným nebo získaným onemocněním očí. Např. zeleným zákalem. Existují 

vyšetření, díky nimž můžeme tuto nemoc objevit ještě v základním stádiu. 

1.5.4. Epilepsie 

Onemocnění nervového systému. Zda se jedná o dědičné onemocnění, není zatím 

zcela jasné. Přesto je již vypozorováno, že existují plemena, která touto chorobou trpí častěji. 

Jezevčík bohužel mezi tato plemena patří. 

Co je to epilepsie? Jsou to křeče způsobené nadměrným drážděním nervových buněk. 

Jedná se tedy o poruchu mozku. Prevence proti tomuto onemocnění je pouze jedna, vybrat si 

štěňátko z takové chovatelské stanice, kde se tato choroba nevyskytuje. 

1.5.5. Dědičná lámavost kostí 

Tato dědičná choroba se projevuje okamžitě po narození štěněte extrémní křehkostí 

kostí a posléze  i zubů. Takový pes, pokud sám neuhyne, musí být utracen. Dle testů tuto 

chorobu přenáší více jak 20% veškeré populace. 
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1.6 Jezevčík jako lovecký pes 

Své uplatnění po boku myslivce má jezevčík již od nepaměti. Postupem času se 

vyvíjel a stejně tak se jeho uplatnění rozšiřovalo. Dnes se jedná o psa sice vzrůstem malého, 

ale schopného pomoci myslivci téměř v jakékoli situaci. 

 

Obrázek 17: Disciplína vodění na řemeni 

1.6.1. Jezevčík jako norník 

Prvotním a základním využitím jezevčíka bylo, je a vždy bude norování. Jedná se 

o specifický způsob lovu lišky a jezevce. Spočívá v jejich vyhnání z nory. Je to jeden 

z nejnáročnějších způsobů lovu. Jde o tzv. rovnocenný souboj mezi myslivcem (respektive 

psem) a zvěří škodící myslivosti (liška, jezevec) 

Zkoušky: V České republice je norování spíše takové ověření, zda se pes lišky nebojí 

a je ochoten do nory vejít. Mezi liškou a psem je vždy přepážka a pes tedy na lišku pouze 

hlásí (štěká). V okolních státech se zkoušky provádí bez zarážky, jde tedy o přímý kontakt psa 

a lišky, což samozřejmě nejvíce simuluje reálnou situaci. 
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1.6.2. Jezevčík jako barvář 

 

Nejprve vysvětleme, co vlastně barva znamená. Nejedná se o barvu jako takovou, ale 

o označení krve mysliveckou mluvou. 

Titulem barvář se tedy může pyšnit pes, mající schopnost následovat stopu poraněné, 

postřelené zvěře. V této disciplíně musí vůdce téměř bezmezně věřit psovi. Vůbec se nejedná 

o lehkou záležitost a je třeba mít „silné nervy“.  

 

Obrázek 18: Disciplína práce na barvě 

 

Zkoušky: Existují dva různé druhy zkoušek, na kterých se zkouší práce na barvě. 

1. Lesní zkoušky - pobarvená stopa je stará 3-6 hodin. 

2. Barvářské zkoušky - pobarvená stopa je starší 12ti hodin. 

Je velice individuální, co je pro psa jednodušší, ale zpravidla se říká, že pes pracuje 

lépe na starší stopě, která se déle rozkládá a více psům „voní“. 
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1.6.3. Jezevčík jako přinašeč 

Jedná se o malé plemeno, nemůžeme tedy očekávat, že by byl jezevčík schopen 

přiaportovat například lišku nebo zajíce který je stejně velký, ne-li větší než jezevčík sám. 

V lovecké praxi jej využíváme především na přinášení kachny z hluboké vody. Je samozřejmě 

možné naučit jej aportovat a absolvovat s ním vyšší druhy zkoušek. 

 

 

Obrázek 19: Rosa z Rechte 

Mnoho jezevčíků jsou ovšem „blázni“ do aportu. Budou vás otravovat klidně  i půl 

dne, jen abyste jim zase hodili míček. 

Zkoušky: Pokud chceme jít s jezevčíkem na zkoušky obsahující disciplínu přinášení – 

jedná se určitě o vyšší druh zkoušky. Nic, co bychom zvládli hned po základním výcviku. 

o Podzimní zkoušky malých plemen – přinášení bažanta, kachny z hluboké vody 

a králíka divokého. 

o Speciální zkoušky vodní práce – přinášení kachny z hluboké vody a z rákosí. 

o Všestranné zkoušky – jsou to nejtěžší zkoušky, kterých se lze se psem 

zúčastnit. Pes musí donést bažanta, králíka divokého a kachnu. To vše ale 

na několika disciplínách oproti například podzimním zkouškám. 
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1.6.4. Jezevčík jako specialista na černou zvěř 

Aby jezevčík získal tento „titul“ nebo spíš mohl být nazýván specialistou, musí splnit 

podstatně náročnější a docela odlišné disciplíny. Lov na divočáky může být také velice 

nebezpečný. Jedná se o velké zvíře, které se nezdráhá psovi ukázat „kdo je tady pánem“. Je 

tedy více než nutné, aby pes měl alespoň trošku rozum a nešel tvrdě do kontaktu. Existují 

dvoje speciální zkoušky. 

 

 

Obrázek 20: Psi stavějící prase 

1. Barvářské zkoušky honičů - základní zkoušenou disciplinou je práce psa 

na nepobarvené stopě - tedy ne na barvě (krvi), ale na stopní dráze, po které 

pes prase následuje. Poté chování u kusu zhaslého (nežijícího) divočáka. 

V nejlepším případě pes přijde k praseti, sedne si vedle něj a začne hlásit 

(štěkat). Velice ceněné je také, pokud pes začne prase škubat za štětiny. 

Je zkrátka důležité, aby pes dokázal, že se prasete nebojí 

2. Honičské zkoušky - kromě disciplín popsaných výše, je důležité, aby pes 

prokázal, že je schopen prase v houštině vyhledat a v nejlepším případě nahnat 

na střelce. Což prakticky znamená, že se pes nesmí bát přijít k praseti tak 

blízko, aby byl schopen je rozehnat, ale také si držet distanc, aby ho prase 

nezranilo. 
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1.6.5. Zkoušky vloh – ověření loveckých vlastností 

 

Obrázek 21: Roxana z Heneberk 

Úplně prvními a základními zkouškami pro většinu psů bývají zkoušky vloh. 

Na těchto zkouškách se nezkouší nic jiného, než základní vlastnosti, které byly loveckému 

psovi dány do „vínku“. U jezevčíků je touto základní vlohou hlasitost – schopnost hlasitě 

(štěkáním) následovat stopu živé zvěře (zajíc, srna). Jedná se o disciplínu, kterou psa 

nenaučíte. Buď tuto vlastnost má vrozenou, nebo nikoli. Samozřejmě je nutné poskytnout 

psovi dostatek příležitostí tuto vlohu otevřít. 

Mezi další disciplíny, jako na všech ostatních zkouškách, patří poslušnost – reagování 

na povely vůdce a např. vodění na řemeni. 
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1.7 Jezevčík jako výstavní pes 

V této sekci bych ráda řekla něco málo o výstavách psů. Pokud byste chtěli jezevčíka 

uchovnit – tedy dát mu možnost mít potomky s průkazem původu (rodokmen), jsou právě 

výstavy nedílnou součástí psího života. 

Nejprve je ale potřeba vysvětlit si pár základních pojmů týkajících se výstav.

 

            Obrázek 21: BIS Dvorianky 2011   Obrázek 23: BIG Nitra 2013 

1.7.1. FCI-Federation Cynologique Internationale 

Mezinárodní kynologická federace, která sdružuje 80 členských zemí. Jedná se 

o organizaci mající pod „taktovkou“ kluby chovatelů jednotlivých plemen, a národní 

kynologické organizace jednotlivých států. Vydává a uděluje mezinárodní tituly jak 

pracovního, tak výstavního charakteru. 

1.7.2. ČMKU-Českomoravská kynologická unie 

Hlavní správní orgán kynologie v České republice. Zastřešuje a organizuje 

mezinárodní a národní výstavy psů. A je řádným členem FCI. 

1.7.3. ČMKJ – Českomoravská kynologická jednota 

Sdružení jednotlivých chovatelských klubů České republiky. Je hlavním orgánem 

plemenné knihy a vystavuje průkazy původu (rodokmeny) pro štěňata. 
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1.7.4. FCI skupiny 

Jednotlivá plemena psů jsou rozdělena do FCI skupin podle společných znaků, 

původu, využití. 

I. Plemena ovčácká, pastevecká a honácká. 

II. Pinčové, knírači, tzv. plemena molossoidní, švýcarští a salašničtí psi. 

III. Teriéři. 

IV. Jezevčíci. 

V. Špicové a psi původního typu. 

VI. Honiči a barváři. 

VII. Ohaři. 

VIII. Slídiči, retrívři a vodní psi. 

IX. Společenská plemena. 

X. Chrti. 

1.7.5. Třídy 

Aby proti sobě na výstavě nenastupovali různě staří jedinci,  je posuzování rozděleno 

do jednotlivých tříd. Díky čemuž je posuzování vůbec možné. 

Třída Věk Třída Věk 

Štěňat – baby 3 – 6 měsíců Otevřená – open Od 15 měsíců 

Dorost – puppy 6 – 9 měsíců Pracovní – working Od 15 měsíců 

Mladých – junior 9 – 18 měsíců Šampionů – champions Od 15 měsíců 

Mezitřída- intermedia 15 – 24 měsíců Veteránů – veterans Od 8 let 
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1.7.6. Známky 

 

V základním posuzování v kruhu, získáváme známky, které nás následně mohou 

posunout k bojům o tituly. 

 

Obrázek 24: Pegi z Heneberk BOJ Brno 2013 

 Velmi nadějná- známka udělující se ve třídě štěňat nebo dorostů jedinci, který 

splňuje všechny předpoklady pro zdárnou výstavní budoucnosti.  

 Nadějná- jedinec má vady, které jej v tomto momentě nepředurčují pro zdárnou 

výstavní budoucnost. 

 Výborná -  excellentní jedinec splňující veškerá kritéria potřebná k bojům o titul. 

 

Pouze s touto známkou můžeme postupovat dál v boji o tituly: 

 Velmi dobrá- výborný jedinec, mající chyby nebo vady.  

 Dobrá- jedinec mající větší množství vad, především hrubých vad. 

 Dostatečná – jedinec má příliš velké množství například kosterních vad. 

 Nedostatečná- Jedinec naprosto nesplňující standard plemene. 

1.7.7. Tituly 

Pokud od rozhodčího získáme v posuzování známku výborná, automaticky 

postupujeme do bojů o následující tituly: 

 CAJC- vítěz třídy mladých, čekatelství titulu Juniorský národní šampion. 

 CAC – vítěz třídy dospělých (mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů). 
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 Národní vítěz – nejlepší pes a nejlepší fena v plemeni, zadává se na národních 

výstavách. Jedná se o čekatelství šampiona ČMKU. Vybírá se ze psů/fen mající titul 

CAC. 

 CACIB- nejlepší pes a fena v plemeni, zadává se na mezinárodních výstavách. 

Jedná se o čekatelství mezinárodního šampiona a Mezinárodního výstavního 

šampiona. Vybírá se ze psů/fen mající titul CAC. 

 Klubový vítěz – nejlepší pes a fena v plemeni. Zadává se na klubových výstavách. 

 Krajský vítěz – nejlepší pes a fena v plemeni. Zadává se na krajských výstavách. 

 BOJ- Nejlepší mladý jedinec v plemeni. Vybírá se z CAJC fena a CAJC pes.

 

Obrázek 25: Pegi z Heneberk BOJ Bratislava 2013 

 

 BOV- Nejlepší veterán v plemeni. Vybírá se z vítězů tříd veteránů. 

 BOB- Nejlepší pes v plemeni. Vybírá se z: BOJ, CACIB pes, CACIB fena, BOV. 

 BIG- Nejlepší pes jednotlivé FCI skupiny. 

 BIG Junior- Nejlepší mladý jedinec jednotlivých FCI skupin. 

 BOD- Nejlepší pes výstavního dne. Vybírá se z BIGů. 

 BOD Junior- Nejlepší mladý jedinec výstavního dne. Vybírá se z BIG Juniorů. 

 BIS- Nejlepší pes výstavy. Vybírá se z BIGů, popřípadě z BOD. 

 BIS junior- Nejlepší mladý jedinec výstavy. Vybírá se z BIG-Juniorů, popřípadě 

z BOD juniorů. 
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1.7.8. Druhy výstav psů 

 

Existuje velké množství výstav psů. Každá má jiný charakter, zadává jiné tituly a je 

specifická. 

Oblastní 

o Tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz. 

o Na tomto typu výstavy bývá možné vidět i psí jedince, jejich  majitelé 

s nimi počítají především pro mysliveckou praxi. 

Krajská výstava 

o Malá výstava. 

o Tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz. 

Národní výstava 

o Jedná se o druhý nejběžnější typ výstavy, na kterém je již větší 

konkurence.  

o Tituly: CAJC, CAC, Národní vítěz, BOJ, BOV, BOB. 

Mezinárodní výstava 

o Nejběžnější a také největší typ výstavy. Můžete očekávat mezinárodní 

konkurenci, ale také posuzování od zahraničních rozhodčích. Pro zisk 

titulu jsou kladeny přísnější podmínky. 

o Tituly: CAJC, CAC, CACIB, BOJ, BOV, BOB. 

Klubová speciální výstava 

o Speciální výstavy, jejichž pořádání zaštiťují jednotlivé chovatelské 

kluby. (např. Klub chovatelů jezevčíků ČR). 

o Tituly: CAJC, CAC, Klubový vítěz, Speciální vítěz, BOJ, BOV, BOB. 
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1.7.9. Závěrečné soutěže 

 

Do této části výstavy postupují jen psi s tituly, získanými na výstavě a mezi nimi se pak 

vybírají jedinci, jímž jsou udělovány tituly nejvyšší. Jedná se tedy o přehlídku těch nejlepších 

jedinců z dané výstavy. 

 

     Obrázek 26: BIG 3 Pegi        Obrázek 27: Gimly BIG 3            Obrázek 28: Šampion Šampionů 

 

Nejlepší štěně výstavy 

 O tento titul bojují jedinci, kteří v základním posuzování získali ocenění Velmi 

nadějný 1 ve třídě štěňat. 

Nejlepší dorost 

 O tento titul bojují jedinci, kteří v základním posuzování získali ocenění Velmi 

nadějný 1 ve třídě dorostů. 

Nejlepší veterán 

 Do soutěže o tento titul nastupují pouze psi mající titul BOV. 

Nejlepší jedinec třídy čestné 

 Do soutěže o tento titul nastupují pouze psi mající titul vítěz vítěz třídy čestné a 

výbornou. Jo této třídy nastupují jedinci, kteří již mají veškeré potřebné tituly, ale 

majitel je stejně chce na výstavě předvést. Nemají nárok na žádný vyšší titul. 
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Nejlepší junior- BIS Junior 

 O tento titul bojují psi, kteří se mohou pyšniti titulem BOJ. Existuje dvojí 

posuzování: 

o Nastupují všichni jedinci ze všech FCI skupin najednou. Rozhodčí 

vybírá nejlepší trojici. Nezadává se titul BIG Junior, pouze BIS Junior, 

nebo BOD junior. 

o Jednotliví juniorští vítězové plemen nastupují v konkrétních FCI 

skupinách, vybírá se nejlepší trojice. Popřípadě nejlepší jedinec – 

zadává se titul BIG-Junior. Výběr o titul BOD junior probíhá poté 

z vítězů jednotlivých FCI skupin posuzované výstavní den. A následuje 

boj o titul BIS Junior- nastupují proti sobě psi mající titul BOD junior. 

Pokud je výstava vícedenní. Pokud je výstava jednodenní nastupují 

o tento titul psi mající titul BIG Junior. 

Nejlepší jedinec výstavy- BIS 

 Výstavy konané ve více výstavních dnech: vybírá se tedy vítěz každého dne (BOD) 

z vítězů jednotlivých FCI skupin posuzovaných daný den. O titul BIS bojují tedy 

poslední den výstavy psi mající titul BOD. 

 Výstavy konané v jeden den: tudíž se nezadává titul BOD, ale pouze titul BIS. 

Vybírá se z jednotlivých vítězů FCI skupin. 
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1.8 Uchovnění jezevčíka 

Pokud chceme mít z jezevčíka chovného psa, tj. aby se jeho potomci mohli pyšnit 

průkazem původu, je nutné splnit pár základních požadavků. 

1. Výstavní podmínky 

a. Standardní ráz: ocenění výborná, velmi dobrá ve věku minimálně 12 

měsíců. 

b. Miniaturní ráz: ocenění výborná, velmi dobrá ve věku minimálně 15 

měsíců 

2. Pracovní podmínky 

a. Standardní ráz: 

i. Norování: ochota k práci známka 3, hlasitost minimální 

známka 2. 

ii. Hlasitost na povrchu (ZV, LZ, HZ, VZ) známka minimálně 3. 

b. Miniaturní ráz 

i. Jakákoli úspěšně dokončená zkouška z výkonu. 

3. Bonitace 

a.  úspěšné absolvování, výběru do chovu. 

4. Zuby 

a. Standardní ráz: plnochrupost, nůžkový skus 

b. Miniaturní ráz: mohou chybět pouze dva zuby a to z kategorie P1,M3 

5. Míry 

a. Standardní ráz 

i. pes váha do 9,5 kg,  

ii. fena váha do 9 kg,  

iii. obvod hrudníku nad 35 cm 

b. Trpasličí ráz: obvod hrudníku 30 – 35 cm. 

c. Králičí ráz: obvod hrudníku do 30 cm 
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1.9 Ti nejlepší „z Heneberk“ 

 

Všichni psi v naší chovatelské stanici se mohou pyšnit mnohými tituly, několikerýma 

zkouškami a výstavami, vždy se ale najdou tací, kteří vyčnívají nad ostatními. Svými 

vlastnostmi předčí ostatní psy z širokého okolí. 

1.9.1. Gimly z Heneberk 

 

Obrázek 29: Gimly z Heneberk            Obrázek 30: Gimly z Heneberk          

  

Vždy se říká, že člověk má jednoho životního psa, a troufnu si říct, že v našem případě 

je to právě Gimly. Není to pes, je to doslova PÁN PES. Za svých necelých 8 let si prošel 

mnohým, ne vždy to byly chvíle radostné, (nehoda s vlakem, kdy přišel o část prutu, roztržená 

krční žíla při střetu s divočákem, šestidenní uvěznění v noře s lišákem), ale myslím si, že 

prožívá plnohodnotný život, ve kterém nám splnil nejeden chovatelský sen, když dosáhl na 

nejvyšší příčky v celé Evropě. 

 

Výstavní úspěchy: C.I.E., C.I.B, Šampion České republiky, Šampion Slovenské 

republiky, Šampion Ukrajiny, Junioršampion České republiky, 2x BIS,II.BIS junior, BIG, 

II.BIG,III.BIG,Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, 5x Národní vítěz, 11x BOB,4x 

CACIB, 4x R.CACIB,17x CAC, 4x CAJC, 
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Pracovní úspěchy: Gimly se za svůj život zúčastnil 29 zkoušek, z nich 28 úspěšně 

dokončil. Mezi jeho pracovní tituly patří „U“-Polsko, NORNÍK, NOROWIEC, DZIKARZ, 

CACIT, R.CACIT, 3x CACT, 3x R.CACT.  

1.9.2. Pegi z Heneberk 

 

  Obrázek 31: Pegi z Heneberk                       Obrázek 32: Pegi z Heneberk 

 

Pegi je také jeden z těch psů, kteří plní chovatelské sny. Jedná se o první fenu 

jezevčíka hladkosrstého standardního v České republice, která se může pyšnit nejvyššími 

tituly jak na poli pracovním tak na poli výstavním. Skloubila se krása, elegance a lovecké 

srdce a vznikla Pegi. 

 

Výstavní úspěchy:C.I.E.,C.I.B.,Šampion České republiky, Slovenské republiky, 

Ukrajiny, Junior šampion České republiky, Slovenské republiky,BIS II, BIS Junior II, BIG 

junior, BIG, 3x II.BIG, 3x III.BIG, BOS,10x BOB, 3x BOJ,2x R.CACIB, 10x CACIB, 2x 

R.CAC, 15x CAC, 6x CAJC, Národní Vítěz, 2x Vítěz Prahy. 

 

Pracovní úspěchy:Jako opravdu jeden z mála psů v ČR s může pyšnit titulem C.I.T. 

(mezinárodní šampion práce), dále NORNÍK, NOROWIC, 2x CACIT, 2x CACT  a má 

složeny 12tery zkoušky. 
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1.9.3. Roxana z Heneberk 

 

 

                Obrázek 33: Roxana z Heneberk                         Obrázek 34: Roxana z Heneberk 

 

Byť to není fena, která by oslňovala na poli výstavním, na poli pracovním za svou 

jednoletou kariéru dokázala hodně. Především se jedná o prvního psa, kterého jsem si od 

základu až po vyšší zkoušky vycvičila sama. Proto si myslím, že ji zde patří čestné místo. 

 

Výstavní úspěchy:4x CAJC,1x CAC, 1x CACIB, 4x BOJ, 2x BOB, III. BIG junior.  

 

Pracovní úspěchy: 4. místo v pracovním poháru plemene jezevčík standard 

dlouhosrstý pro rok 2014, CACT, NORNÍK,NOROWIEC. Má složeny devatery zkoušky 

z čehož je 8x dokončila v I.ceně (ZV, ZN, LZ, BZH, BZ,MFV,MSBL(PL)). Jednou 

v cenně II.
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2 Od štěněte po veterána 

 

„Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo, ale anžto to 

mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko…“ 

Tak nějak podobně vypadá malý jezevčík pár minut po porodu. Ale začněme 

popořádku.

 

Obrázek 35: PEGI, TERY a FANY z Heneberk 

2.1 Hárání 

Neboli tzv. estrální cyklus, je označení pro fyziologické změny v těle a chování feny. 

Jsou způsobeny změnami, množstvím a fungováním pohlavních hormonů a díky nimž je 

možná reprodukce. 

Jednoduše řečeno, je to období, ve kterém fenka může zabřeznout, tedy počít, a poté 

odchovat štěňátka. Tento stav u feny nastává zpravidla dvakrát ročně, obvykle na jaře a na 

podzim. 
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Rozdíl od ženské menstruace je ten, že u fen nedochází k tzv. „přechodu“, ale 

schopnost reprodukce zůstává, až do smrti. 

Hárání tvá zhruba 21-25 dní, jak u které feny. Nejplodnější dny, tedy dny, kdy psům 

fena nejvíce „voní“, bývají závislé na různých faktorech. Obvykle se říká, že okolo 12. dne. 

Ale zažila jsem již 8. nebo naopak 19. den, a psi byli u vytržení.  

Pokud chceme fenku krýt, nejlepší metodou, jak se ujistit, že je právě ten správný den, 

je zajít k veterináři, nechat vzít fence krev a nechat zjistit množství hormonu progesteronu. 

2.2 Krytí 

V běžné praxi připouštění, popřípadě odborně koitus, je proces při kterém dochází ke 

spojení  pohlavních buněk psa (spermiemi)  s pohlavními buňkami (vajíčky) feny. K ejakulaci 

dochází po kapkách, je tedy nezbytné, aby jedinci byli nějakou dobu spojení neboli tzv. 

„svázaní“. Penis psa je pro tento účel vybaven topořivými tělesy, díky nimž penis nabobtná 

a dochází ke svázání s fenou. Toto svázání může trvat až 45 minut. A v tomto momentu není 

možné jedince od sebe oddělit. Při násilném pokusu o oddělení by mohlo dojít k poranění 

jednoho, či druhého. 

2.3 Březost 

Neboli gravidita, je označení pro období, kdy se zárodek (embryo) a později plod 

vyvíjí v těle matky. Potvrdit březost můžeme dvěma způsoby:  1. samotných přibíráním feny 

a změnami v jejím chování. 2. ultrazvukovým vyšetřením, které provede veterinář po 25. dnu 

březosti. 

Délka březosti obvykle dosahuje 58-62 dnů. V naší chovatelské stanici se narodila 

zdravá štěňátka i 72. den březosti. Takže mohu říct, že tato čísla jsou jen orientační. 

2.4 Porod 

Je proces, při kterém dochází pomocí stahů děložního svalstva k vypuzení plodů z těla 

matky. Určit přesný termín porodu je velice obtížné. Vše záleží na mnoha faktorech: stáří 

a vitalitě feny, počtu  štěňat atd. 

Je nezbytné zmínit pár základních anatomických vlastností v těle feny.   

Děloha feny je složena ze dvou děložních rohů spojujících se do děložního těla, které 

pokračuje krčkem dělohy a pochvou. Každé štěně se vyvíjí v samostatném plodovém obalu se 

samostatnou placentou. Samotný porod probíhá ve třech fázích. 
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2.4.1. Přípravná fáze 

Celková délka přípravné fáze se pohybuje okolo 3-12 hodin, u prvorodiček se může 

natáhnout až na 24 hodin. Typickým příznakem blížícího se porodu je pokles teploty o 1 až 

1,5 °C, tento pokles přetrvává pár hodin a následně dojde k opětovnému nárůstu na normální 

teplotu. Obvykle pozorujeme nervozitu, častější močení, až na výjimky, fena zhruba den před 

porodem nepřijímá potravu, tzv. si „hrabe kotlík“ z deky nebo podložky, vyhledává 

přítomnost majitele (stalo se nám, že fena čekala s porodem až do momentu, než rodiče přišli 

z práce), nebo naopak vyhledává klidná místa, kde ji nikdo nebude rušit. 

2.4.2. Porod štěňat 

Samotný porod nejčastěji probíhá v nočních hodinách (můžu potvrdit z vlastní 

zkušenosti).  

Každé štěně je vypuzováno v samostatných cyklech. Optimální interval mezi porodem 

jednotlivých štěňat je 15-20 minut. Může se ovšem stát, že se intervaly prodlouží až na 

několik hodin. Pokud je fena v těchto intervalech klidná, očividně netlačí, nemá stahy, nebo 

neodešla plodová voda, je vše relativně v pořádku. V případě, že by interval přesáhl 6 hodin, 

je nezbytné kontaktovat veterináře. 

 

Obrázek 36: Jednodenní štěně 

 

Nejprve dojde k odtoku plodové vody, následně se obvykle zintenzivní stahy 

děložního svalstva, které peristaltickými pohyby posunují štěně do porodních cest. 

Po odtečení plodové vody je nezbytné, aby štěně bylo vypuzeno do hodiny. Aby nedošlo 

k nedostatku kyslíku.  
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Štěně musí projít nejkritičtějším místem – děložním krčkem co nejrychleji. Obzvlášť 

pokud je porod zadní polohou (zadními nožkami), kdy dochází ke stlačení pupeční šňůry 

o pánevní dno a štěně, které se začne dusit díky nedostatku kyslíku. 

 

Obrázek 37: Jednodenní vrh 

 

Při vypuzení štěněte fena překousne pupeční šňůru a začne štěně olizovat, čímž ho 

zbavuje plodových obalů, ale také stimuluje dýchání. Je nezbytné, pokud tak neučiní fena 

sama, co nejrychleji po vypuzení štěněte roztrhnout plodový obal a umožnit nádech. Pokud se 

jedná o prvorodičku a fena si není stoprocentní jistá co dělat, je ideální mít po ruce nůžky, 

pupeční šňůru přestřihnout, roztrhnout plodový obal a v případě že štěně masírováním mu 

pomoci. V tomto případě je ale nezbytné jednat citlivě, aby nedošlo k prasknutí žebra.  

2.4.3. Vypuzení lůžka (placenty) 

Těsně po porodu posledního štěněte, popřípadě zároveň s ním dochází k vypuzení 

lůžka.  Běžně je vypuzeno do 5-15 minut od porodu štěněte. Vzhledem k tomu, že dochází ke 

střídání pravého a levého děložního rohu, může se stát, že je najednou vypuzeno více lůžek až 

po porodu více štěňat. Odchod poslední placenty by měl být do 3 hodin od porodu posledního 

štěněte. Pokud k tomu nedojde, je nezbytné kontaktovat veterináře, jelikož v těle dochází 

k rozkladu lůžka a hrozí nebezpečí bakteriální infekce dělohy.   

Fena placenty obvykle požírá, je to pro ni vydatným zdrojem energie a vitamínů. 

Určitě není vhodné ji v tomto procesu jakýmkoli způsobem zabraňovat. 
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2.4.4. Doporučení 

Doporučuji mít po ruce tužku, papír, kuchyňskou váhu, nůžky a suché utěrky.  Být 

s fenou od počátku stahů a časové intervaly si důkladně zapisovat, včetně časů narozených 

štěňat a jejich váhy. Pro následné porovnání a kontrolu, zda přibírají.  

Je vhodné před porodem kontaktovat svého veterináře a ujistit se, že v případě 

jakýchkoliv komplikací se můžete na někoho obrátit. 

Během porodu se fenu snažte uklidňovat mluvením, povzbuzením, eliminujte rušivé 

vjemy. V případě, že máte fenu běžně v kotci a následně chcete, aby rodila vevnitř 

v domě/bytě, je nezbytné ji na toto prostředí připravit, aby se cítila pohodlně a nebyla ve 

stresu. 

Poté, co fena štěně po porodu očistí a začne čistit sama sebe, je vhodný okamžik na 

kontrolu narozeného štěněte, zda nemá zjevné genetické vady (rozštěp patra, rozštěp páteře, 

paspárky - 5. prst na zadních končetinách, zlomený ocásek). Zapište si čas narození, přesnou 

váhu, rozlišující znaky štěněte (pohlaví, bílé znaky, barvu). Poté štěně přiložte ke struku. 

Zdravé štěně se správně vyvinutými reflexy se velice rychle přisaje. Pokud tak neučiní, je 

třeba mu trošku pomoci právě přiložením ke struku. 

Po porodu nechte fenu odpočinout, je vhodné ji nestresovat návštěvami, kterým chcete 

štěňátka ukázat. Fena zpravidla den po porodu nepřijímá potravu (má dostatek energie a živin 

ze zkonzumovaných placent). Je ovšem nezbytné, aby měla během porodu i po něm neustálý 

přísun k tekutinám. V naší chovatelské stanici podáváme fenám meltu s mlékem a hroznovým 

cukrem (Glukopur), který dodává energii. 
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2.5 První dny po porodu 

Zpočátku nemá fena mléko jako takové, ale tzv. mlezivo, které obsahuje nezbytné 

látky po následný správný vývoj štěněte a především jeho imunity. Je tedy v našem zájmu, 

aby se štěňata přisála co nejdříve. 

 

Obrázek 38: VRH U 

 

Je nezbytné pravidelně, nejlépe každý den a cca ve stejnou hodinu, kontrolovat váhové 

přírůstky štěňat, především tedy v prvních dnech života. V případě, že štěně den po porodu 

nepřibírá, nebo dokonce zhubne, není třeba panikařit, je to zcela normální. Následně by ale již 

mělo přibírat. Pokud tomu tak není, je třeba zakoupit náhražku mateřského mléka a štěně 

dokrmovat. 

Feně zajistíme neustálý přísun k tekutinám a podáváme energeticky bohatou stravu, 

aby měla z čeho tvořit dostatek mléka pro krmení mláďat.  V prvních dnech je naprosto 

normální, když fena špiní.  Měla by se sama čistit. Přetrvává-li výtok, nebo je krvavý, fena 

nejeví zájem čistit sama sebe nebo štěňata, je nezbytné poradit se s veterinářem. 

Dobrým ukazatelem, že je vše v pořádku, jsou „tichá a klidná štěňata“.  
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2.6 První dva měsíce života- život u chovatele 

Okolo 10. dne začínají štěňata pomalu otevírat oči, uši, zvedají hlavičku a okolo 

dvou – týdnů věku začínají první pokusy o chůzi.  

Ve 14. dnech věku je nezbytné poprvé štěňata odčervit a to pastou (druh a značka, 

viz. domluva s veterinářem).  

Jedná-li se o více početný vrh a vidíte, že by bylo vhodné feně se štěňaty pomoci 

(nepřibírají na váze), je vhodné zakoupit sušené mateřské mléko, které se rozmíchává s vodou 

a podávat z flaštiček popř. injekčních stříkaček. 

 

Obrázek 39: VRH W 

 

Když štěňata udrží hlavičku, je již možné podávat krmení z misky, doporučuji začít 

řídkou krupicovou kaši (neslazenou), popřípadě pribináček (NE JOGURT nebo jiné živé 

kultury!). Následně je vhodné přecházet na tvaroh, rozmočené granulky (granule STARTER-  

přímo pro štěňata), popřípadě maso.  

Z vlastní zkušenosti mohu doporučit krmení granulemi. Přece jen, z granulí přeučíte 

štěně na maso velice rychle. Ale naopak to bývá problém. A je velice nepříjemné, když přijde 

štěně k novým majitelům, kteří chtějí krmit granulemi, a pejsek jim odmítá třeba dva dny 

cokoli pozřít. 

V 6-ti týdnech se štěňata očkují, čipují, popřípadě tetují. 
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 Očkuje se základní kombinace pro štěňata, která je tří dávková. První je u chovatele 

a následující dva termíny, které určí veterinář, je nezbytné dodržet.  

Čipování -  druh identifikace, kdy každému psovi přísluší jeden čip se jeho 

identifikačním číslem, které je uvedeno v registru. A kdykoli se dle tohoto čipu může 

dohledat majitel pejska, který se někde nalezne. Čip jako takový je malá destička aplikovaná 

injekčně pod kůži zpravidla na levé straně krku. Čipování zajišťuje veterinář. 

Tetování -  druh identifikace, kdy každému psovi přísluší číslo tetování, které je dáno 

plemennou knihou. Tetuje se do uší, buď do dvou, nebo celé číslo do jednoho ucha. Popřípadě 

se tetuje do slabin, což u jezevčíků není zvykem.

 

Obrázek 40: Vrh T 

 

Je potřeba štěňata v prvních měsících dostatečně socializovat, tudíž je ideální zvát 

návštěvy, aby si zvykali na cizí lidi, starší lidi, děti atd, 

Co se týče krmení, tak zhruba od 6 týdnů se štěňata postupně odstavují od matky, a je 

potřeba zvykat je na pravidelnou pevnou stravu. Ideální je krmit 3x denně.  Vždy chvíli 

nechat misku se žrádlem v kotci, popřípadě ohrádce, a poté vzít. Aby se štěňata naučila, že se 

musí najíst najednou a ne celý den uždibovat.  Je to také důležité do budoucna, kdy se krmí 

jednou popřípadě dvakrát denně, kdy si pes musí dostatečně roztáhnout žaludek, aby byl 

schopen přijmout dostatek potravy. 

Když mají štěňata 8 týdnů, je nejvyšší čas přesunout se k nové rodině. Měla by být 

v tomto období již kompletně odstavená od matky, naučená na granulky, popřípadě jinou 

stravu a socializovaná, zkrátka připravena na budoucí život. Zhruba okolo 7-8 týdne sami na 

štěněti poznáte, že už vyžaduje kontakt se člověkem, kterého by mělo samo pro sebe 

a nemuselo se o něj dělit se sourozenci. Je to vyloženě období, ve kterém je pejsek připraven 

vám dát veškerou lásku, kterou má. 
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2.7 První rok života u nového páníčka. 

Když si štěně přivezete domů, je naprosto nezbytné věnovat se mu v co nejvyšší 

možné míře. Nejen pro naučení správných návyků, ale také pro socializaci a budoucí vztah 

majitele a psa. Nejlepší je vzít si štěně, když je víkend, nebo si vzít dovolenou, abyste mu 

mohli věnovat co nejvíce času.  Pokud je to váš jediný a první pes a chcete jej mít ustájeného 

v kotci, přece jen doporučuji si jej na první noc vzít k sobě. Budete-li si jej brát od chovatele, 

kde byl zvyklý spát se svými sourozenci v boudě, kterou znal a je přece jen velký šok přijít do 

cizího prostředí a ještě být v té velké boudě sám. 

 

Obrázek 41: Štěně 

 

Z našeho pohledu není dobré dávat štěněti s sebou do nového domova dečku 

„načichlou“ ostatními štěňaty a fenou. Účelem je, aby si štěně co nejrychleji v novém domově 

zvyklo a začalo novým domovem i „vonět“, ne aby si připomínalo rodné „hnízdo“. Pokud již 

máte doma jednoho čí více psů, a přivedete malé štěně, je velmi důležité dávat zpočátku 

pozor. Štěně ještě „voní“ jinak, a psi mohou žárlit. I při nevinné hře můžou zvláště větší psi 

štěněti ublížit, byť to nebylo záměrem. 

 

Výcvik: 

Někdo řekne, nechte mu dětství, je to ještě „dítě“, proč ho chcete něco učit. Ale přeci 

jen i malé dítě učíte návykům.  

 

I když je štěňátko zvyklé nedělat potřebu do svého pelíšku již od chovatele, je třeba jej 

v tom utvrzovat. Základním pravidlem je, že kdykoli se probudí nebo je po žrádle, bude konat 
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potřebu. Je tedy ideální v tomto momentě štěně vzít (pokud jej máte v bytě) ven, a nechat jej 

potřebu vykonat, a u toho mu dávat jakoby „povel“ například „čůrat“. A když potřebu 

vykoná, vždy pochválit. Tím se zanedlouho docílí toho, že přijdete ven, řeknete dané 

kouzelné slůvko a pejsek vykoná potřebu.  

Chůze na vodítku? Obvyklý kámen úrazu pro většinu majitelů. Také doporučuji začít 

hned, jakmile si přivedete štěně domů.  Ze začátku bude pravděpodobně vzdorovat a odmítat 

na vodítku chodit. Přes tento bod se bohužel musí projít. A čím dříve začnete, tím dříve to 

štěně pochopí. 

Další důležitá informace je, že dokud není hotové kompletní štěněčí trojkombinace 

očkování, nemělo by se štěnětem chodit na procházky a hlavně by nemělo přijít do styku 

s cizími psy. Postupně je vhodné začínat s lehkým výcvikem. Jako je hlavně reagování na 

jméno nebo například přivolání, fuj, zůstaň, čekej atd..  

 

Obrázek 42: Roxana z Heneberk 

 

Reagování na jméno a přivolání je vhodné učit již od momentu, kdy si štěně přivezete 

domů. Je důležité štěně chválit za vše, co se mu povede a důsledně jej vychovávat, co se týká 

špatných návyků (nedovolit kousat boty, vyštěkávat si pozornost, škemrat, skákat po lidech 

apod..). Pokud toto budeme štěněti vštěpovat již odmalička, nebude poté takový problém mu 

něco tzv. „vysvětlit“.  

Puberta:  

Je to velice specifické období pro výchovu vašeho psího miláčka. U každého psa 

nastává v jiném momentě, je ovšem nezbytné toto období zaregistrovat a dostatečně se 

s „puberťákem“ vypořádat. U feny obvykle nastává dříve, ale také dříve končí zpravidla po 
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prvním hárání. U psa začíná okolo 7. měsíce a trvá, no řekněme, jak kdy. Některý pes je 

v roce, jak se říká, „hotový“, jiný je stále ve fázi „dítěte“.  

 

A jak vlastně taková psí puberta probíhá? Jedná se o období, ve kterém pes začíná 

„vystrkovat růžky“, jinak řečeno zkouší, co mu dovolíte. Pokud budete mírní, a necháte ho 

dělat si takřka, co se mu zlíbí, Je velice pravděpodobné, že v budoucnu nebudete šéfem 

v domácnosti vy, nýbrž váš pes. Jsou to naprosto jednoduché a pro mnohé zanedbatelné činy. 

Pes odmítá vykonat váš povel. Nepřijde na zavolání. Vyštěkává si vaši pozornost. V tomto 

období je naprosto bezpodmínečné být důsledný. 

 

Krmení: 

 Když si štěně přivezeme domů, je vhodné si jej naučit na takové žrádlo, kterým ho 

chceme do budoucna krmit. Malému štěněti je potřeba kromě granulí/masa přidávat ještě 

zhruba dva měsíce mléčnou dávku (tvaroh, pribináček nebo krupici), která podporuje růst 

kostí. Malé štěně zhruba do 5 měsíců je třeba krmit třikrát denně, z důvodu, který jsem 

popsala již výše (není schopno si dostatečně naplnit si svůj malý žaludek na celý den). Zhruba 

od šesti měsíců přecházíme na krmení 2x denně normální krmnou dávkou. Zhruba od 8-9 

měsíců krmíme jako dospělého psa. 

Krmnou dávku a hlavně energetickou hodnotu stravy je třeba uvažovat dle věku, 

stavby těla a také kondice jedince. V tomto jsou ideální granule, které mají různé granule pro 

různé vývojové stupně psa. (STARTER, PUPPY, JUNIOR, ADULT).  

U štěněte se ještě toleruje lehká nadváha, nesmí to ale být extrém, kdy by se příčinou 

přílišné váhy na slabou kostru docílilo nenávratných anatomických poruch. 

 

Zdraví: 

Je nezbytně nutné dodržet termíny základního štěněčího očkování. Následně je nutné 

pravidelné odčervování, na které se je třeba domluvit s veterinářem. První odčervení 

doporučuji udělat hned po příchodu od chovatele. V půl roce se očkuje první dávka vztekliny, 

což je také nezbytné dodržet. Tímto má štěně dokončeno veškeré povinné očkování. A je na 

vašem dalším zvážení, zda se rozhodnete očkovat například proti psímu kašli. 
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2.8 Dospělost aneb aktivní život psa. 

 

V době dospělosti tudíž zhruba od 12 měsíců věku by měl být pes kompletně 

socializovaný a se základním výcvikem. Následně záleží na životním stylu majitele, a 

způsobu jakým chce, aby jeho pes budoucí život prožíval. Byť je jezevčík lovecké plemeno, 

určitě není podmínkou, že je potřeba v něm tyto lovecké vlohy rozvíjet. 

 

Obrázek 43: Dafne z Heneberk 

 

 Pokud člověk netíhne k myslivosti a lovectví, bude mu jezevčík určitě perfektním 

parťákem i pro jiné aktivity jako je například Agility, dog dancing, nebo prostě jen společník 

do rodiny, nebo sparring partner na procházky a výšlapy. 

 

Lovecký výcvik 

V případě že byste se přeci jen rozhodli pro lovecký výcvik a jste naprostí laici, je 

vhodné obrátit se na zkušeného cvičitele v okolí, popřípadě chovatele, který vás určitě rád 

zasvětí. 
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Agility 

 

 

Obrázek 44: Dafne z Heneberk 

 

Jedná se o sport podobný koňskému parkuru, kdy je cílem, aby psovod se svým psem 

překonali trať složenou z různých překážek v co nejkratším čase a bez chyb.  

Dog dancing 

Neboli tanec se psem je sport, ve kterém pes pod vedením psovoda předvede sérii 

cviků v rytmu hudby. 

 

Obrázek 45: Dafne z Heneberk 

 

Ať už se svým psem děláte cokoli, je především potřeba, aby byl šťastný a dělal 

šťastné vás. Což nejde bez základní poslušnosti.  



50 

 

Krmení: 

Dalo by se říct, že toto je tzv. každého věc, čím bude psa krmit. Nejdůležitější ale je, 

aby měl pes vždy to co je potřeba mít. Tudíž vyvážené množství veškerých potřebných živin.   

V naší chovatelské stanici krmíme granulemi, je to krmivo, u kterého si můžeme být 

jistí, že pes má vše co potřebuje. Nemusíme tedy (až na některé případy- fena po štěňatech) 

dodávat žádné doplňky stravy snad až na olivový nebo lososový olej pro lesk srsti. 

Každému psovi vážíme přesnou denní dávku na digitální váze. A různí psi u nás mají 

také různá krmiva. Mladí psi juniorky, performace pro psy v zátěži, light krmivo pro starší 

jedince. Což je také velice důležité rozlišovat. Jelikož nejdůležitější je, aby pes nebyl ani 

hladový ani překrmený, ale měl ideální váhu a především kondici.  Určitě není vhodné dávat 

psovi, který jen leží doma na gauči performace krmivo pro psy v zátěži. Nebo naopak light 

krmivo pro obézní psy, pro psy se zátěží.  Je třeba najít zlatý střed. A odhadnout jaká dávka je 

pro psa ideální. Množství krmiva se liší podle individuálních dispozic každého jedince, jinou 

mají psi a jinou feny, v létě, kdy potřebují méně energie na zahřívání je nižší než v zimě…. 

 U nás ještě každé ráno dostávají suché sladké pečivo.  

 

Zdraví: 

Byť je to divné, snad nejhorší věc, kterou psovi (konkrétně jezevčíkovi) můžete udělat 

je překrmit ho. Udělat z něj váleček na čtyřech nohou, který je rád když sejde schody. Je to 

jako u člověka, začnou problémy se srdcem, klouby, páteří atd. Takže raději dávat krmivo 

kvalitní- superprémiové, kde pejsek nalezne vše potřebné, než mu poté přidávat kde jaký 

zbytek z oběda. 

 Je třeba dodržovat pravidelné termíny očkování a to jak kombinace, tak 

vztekliny. Kombinace se očkuje jednou ročně. A vzteklina taktéž, popřípadě existují vakcíny 

víceleté. Odčervovat by se mělo pravidelně dvakrát ročně. V případě že máte doma více psů, 

nebo tušíte, že pes není stoprocentně zdravý je třeba po konzultaci s veterinářem odčervovat 

častěji. 
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2.9 Věk veterána 

 

Za veterána považujeme psa staršího 8 let. Existují psi, kteří ze sebe i přes tento věk 

vydávají stále maximum. Ať už jsou využíváni v lovecké praxi, nebo jen jako mazlíčci. Ale 

existují také případy, kdy je již na pejskovi jasně poznat, že je dávno za svými nejlepšími léty 

a je třeba dopřát mu zasloužený důchod.  

To vše se odvíjí od toho, jaký život vedl pes v předchozích letech. Určitě bude vypadat 

lépe fena, která nikdy neměla štěňata, než fena která odchovala čtyři více početné vrhy. Určitě 

bude vypadat lépe a především mladší pes, který celý život ležel doma na gauči, než pes, 

který byl pravidelně dennodenně v lese a naháněl zvěř. Otázkou je, co je pro pejska lepší. 

 

Zdraví: 

S rostoucím věkem samozřejmě rostou rizika zdravotních problémů. Ať už je to častá 

hluchota, slepota, problémy s klouby aj.  Existují ovšem také psi, kteří žijí do konce svých 

dnů bez jediného zdravotního problému.  

Samozřejmě je nezbytné stále dodržovat pravidelné očkování a odčervování.  

S přibývajícím věkem je také možné podávat různé doplňky stravy, které mohou zlepšit 

vitalitu a zdravotní stav. 

 

Krmení: 

Když máme doma veterána, je to něco jako štěně, je třeba se chovat trochu jinak a také 

trochu jinak krmit. Existují různé granule přímo pro veterány, které mají jiné energetické 

rozložení. Záleží na fyzickém stavu jednotlivce, existují psi, kteří s rostoucím věkem přibírají 

nebo naopak hubnou. Je třeba změnit krmné dávky, na takovou úroveň, aby netrpěly klouby 

nadváhou, nebo naopak, aby pejsek nebyl podvyživený. 
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Závěr 

 Základní myšlenkou této práce, bylo zpracovat téma Jezevčík se vším všudy. Neboli 

v kostce popsat historii jezevčíka, jeho charakterové vlastnosti a jednotlivá plemena. A to 

nejen z pohledu striktně daných pravidel standardu, chovatelského řádu, ale především 

zkušenostmi a poznatky z chovatelské stanice mých rodičů.  Neustále mě napadaly další 

náměty a další kapitoly, kterými bych jezevčíka laikům zase o kousek přiblížila. Kdybych ale 

měla zpracovat všechno, co mi přišlo na mysl, pravděpodobně by vznikla několika set 

stránková kniha. 

Moje vize při sepisování všech těchto informací o jezevčíkovi je „chovatelská 

příručka“, pro všechny majitele svého prvního jezevčíka, tak aby veškeré informace měli 

k dispozici na jednom místě a nemuseli je složitě shánět. 

 

Resume 

 

The basic idea of this work was to develop a Dachshund theme with all the trimmings. 

In abbreviation describe the history dachshund, his character traits and individual breeds . 

And not only in terms of strictly defined rules standard breeding order, but above all the 

experience and knowledge from the kennel of my parents. During writing I started to have 

more and more ideas about chapters, topics etc.. But if I would written all of my ideas, it 

would probably be several hundred page book. My vision is, manual for owners of 

Dachshund where They will find all informations about Dachshund, his behaviour, history, 

health, and his "lifestyle". 
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Obrázek 17: KRETTKOVÁ Tereza: Disciplína vodění na řemeni 

Obrázek 18: KRETTKOVÁ Tereza: Discipína práce na barvě 

Obrázek 19: KRETTKOVÁ Tereza: Rosa z Rechte 

Obrázek 20: KRETTKOVÁ Tereza: Psi stavějící prase 

Obrázek 21: KRETTKOVÁ Tereza: Roxana z Heneberk 

Obrázek 22: KRETTKOVÁ Tereza: BIS Dvorianky 2011 

Obrázek 23KRETTKOVÁ Tereza: BIG Nitra 2013 

Obrázek 24: KRETTKOVÁ Tereza: Pegi z Heneberk BOJ Brno 2013 

Obrázek 25: KRETTKOVÁ Tereza:Pegi z Heneberk BOJ Bratislava 2013 

Obrázek 26: KRETTKOVÁ Tereza: BIG 3 Pegi 

Obrázek 27: KRETTKOVÁ Tereza: Gimly BIG 3 

Obrázek 28: KRETTKOVÁ Tereza: Šampion Šampionů 

Obrázek 29: KRETTKOVÁ Tereza: Gimly z Heneberk 

Obrázek 30: KRETTKOVÁ Tereza: Gimly z Heneberk 

Obrázek 31: KRETTKOVÁ Tereza: Pegi z Heneberk  

Obrázek 32: KRETTKOVÁ Tereza: Pegi z Heneberk 

Obrázek 33: KRETTKOVÁ Tereza: Roxana z Heneberk 

Obrázek 34: KRETTKOVÁ Tereza: Roxana z Heneberk 

Obrázek 35: KRETTKOVÁ Tereza:PEGI, TERY a FANY  z Heneberk 

Obrázek 36: KRETTKOVÁ Tereza: Jednodenní štěně 

Obrázek 37: KRETTKOVÁ Tereza: Jednodenní vrh 

Obrázek 38: KRETTKOVÁ Tereza: VRH U 

Obrázek 39: KRETTKOVÁ Tereza: VRH W 

Obrázek 40: KRETTKOVÁ Tereza: VRH T 

Obrázek 41: KRETTKOVÁ Tereza: Štěně 

Obrázek 42: KRETTKOVÁ Tereza: Roxana z Heneberk 

Obrázek 43: Dafne z Heneberk. Dostupné z www.zheneberk.cz 

Obrázek 44: Dafne z Heneberk. Dostupné z http://www.zheneberk.cz 

Obrázek 45: Dafne z Heneberk. Dostupné z www.zheneberk.cz 
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