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Krajina pôvodu: Nemecko. 

 

Dátum publikácie oficiálne platného štandardu: 04.09.2019. 

 

Použitie: Poľovný pes pre prácu na zemi a pod zemou. 

 

Klasifikácia FCI: Skupina 4: Jazvečíky. 

 

Krátky prehľad histórie: jazvečík, nazývaný tiež dakel alebo tekel, je známy od stredoveku. 

Z duričov sa postupne šľachtili psy, ktoré boli vhodné najmä na použitie pod zemou. Z týchto 

nízkonohých psov sa vykryštalizoval jazvečík, ktorý je uznávaný ako jeden z najvšestrannejších 

poľovných psov. Má aj vynikajúce vlastnosti pre prácu na zemi, ako hlásitosť na stope, durenie 

a prácu na pofarbenej stope. 

Najstarším chovateľským spolkom je Deutsche Teckelklub 1888 e.V. (Nemecký klub 

jazvečíkov, založený v roku 1888). 

Jazvečík sa už desiatky rokov chová v troch rôznych veľkostiach (štandardný, trpasličí a králičí) 

a v troch rôznych typoch osrstenia (krátkosrstý, drsnosrstý a dlhosrstý) čiže v deviatich 

varietách. 

 

Celkový vzhľad: nízky, krátkonohý, podlhovastý, ale kompaktný pes s mocným svalstvom, so 

smelým a vyzývavým držaním hlavy a pozorným výrazom tváre, so stavbou tela, ktorá mu 

umožňuje pohyblivú a obratnú prácu na zemi a pod zemou. Celkový vzhľad typický podľa 

pohlavia. 

 

Dôležité proporcie: pri odstupe od zeme asi jednej tretiny výšky v kohútiku má byť dĺžka tela 

v harmonickom pomere k výške v kohútiku, asi 1,7–1,8 : 1 (od rukoväte hrudnej kosti po 

výbežok sedacej kosti). 

 

Správanie/charakter (povaha): v správaní priateľský, ani bojazlivý ani agresívny, s 

vyrovnaným temperamentom. Vášnivý, vytrvalý, obratný poľovný pes s jemným čuchom. 

 

Hlava: podlhovastá, pri pohľade zhora a z profilu sa rovnomerne zužuje až po nosovú hubu, 

nie je však špicatá. Jarmové kosti výrazne vystupujú. Nosová časť hlavy a špička nosa sú dlhé 

a úzke. 

 

Lebková časť hlavy:  

Lebka: skôr plochá, nie príliš široká, postupne prechádza do mierne klenutého chrbta nosa, 

výbežok temennej kosti málo vystupujúci. 

Čelový sklon (stop): len naznačený. 
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Tvárová časť hlavy: 

Nosová huba: dobre otvorená. Farba: pozri nižšie terajšiu definíciu farieb. 

Papuľa: dlhá, dostatočne široká a mocná. Široko sa otvárajúca, až po kolmú líniu vo výške 

očí. 

Pysky: sú pevne napnuté, dobre prekrývajú sánku. 

Čeľusť/zuby: dobre vyvinutá sánka a čeľusť. Zhryz nožnicový, pravidelný a presne 

zapadajúci. Ideálny je úplný chrup so 42 zubami podľa vzorca chrupu psa, s mocnými, do 

seba zapadajúcimi očnými zubami. 

 

Oči: stredne veľké, mandľového tvaru, dostatočne od seba vzdialené, s jasným, energickým a 

predsa priateľským výrazom, nie pichľavé. Farba je žiariaca tmavá červenohnedá až 

čiernohnedá pri každom sfarbení psa. Sklené, rybie alebo perlové oči škvrnitých jedincov nie 

sú žiaduce, ale tolerujú sa. Očné viečka dobre pigmentované. 

 

Uši: vysoko, nie príliš vpredu nasadené, dostatočne dlhé, siahajúce po začiatok pier, ale nie 

oveľa ďalej, zaoblené, pohyblivé, predným okrajom tesne napojené na líca. 

 

Krk: dostatočne dlhý, svalnatý, napnutá koža na krku, s miernym klenutím šije, voľne a 

vysoko nesený. 

 

Telo 

Horná línia: prechádza harmonicky od šije k mierne klesajúcim krížom. 

Kohútik: výrazný 

Chrbát: po vysokom kohútiku je v priebehu ďalších hrudných stavcov rovný alebo smerom 

zadným mierne klesá. Pevný a dobre osvalený. 

Bedrá: silné, široké a dobre osvalené. 

Kríže: široké, dostatočne dlhé, nie horizontálneho priebehu alebo silne klesajúce. 

Hrudník: hrudná kosť výrazná a silne vystupujúca tak, že sa na obidvoch stranách ukazujú 

jamky. Hrudný kôš je pri pohľade spredu oválny, pri pohľade zhora a zboku je priestranný, 

poskytujúci dostatočne veľký priestor pre vývin srdca a pľúc, rebrá siahajúce ďaleko dozadu. 

Pri správnej dĺžke a uhlení lopatky a ramena je pri pohľade zboku priebeh najhlbšieho bodu 

hrudníka zakrytý. Žiadny výrazný lalok. 

Spodná línia a brucho: ľahko vytiahnutá, hrudníková línia harmonicky, bez odsadenia 

prechádza do brušnej línie. 

 

Chvost: v harmonickej línii predĺženia chrbtovej línie, ľahko sa zvažujúci. V poslednej tretine 

chvosta je prípustný nepatrný ohyb. 
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Končatiny 

 

Hrudníkové končatiny 

Všeobecne : silne osvalené, dobre zauhlené, pri pohľade spredu suché (priliehajúca koža), 

rovno postavené hrudníkové končatiny so silnými kosťami, labkami smerujúcimi priamo 

vpred, stojace na najhlbšom bode hrudníka. 

Plecia: plasticky osvalené. Dlhá a šikmo postavená lopatka(cca. s  90° uhlením s ramenom) 

tesne prilieha na hrudný kôš. 

Rameno: rovnakej dĺžky ako lopatka, s ktorou zviera takmer pravý uhol, má silné kosti, dobre 

osvalené, prilieha k rebrám, ale je dobre pohyblivé. 

Lakte: ani vtočené ani vytočené. 

Predlaktie: krátke, avšak tak dlhé, aby odstup od zeme predstavoval tretinu výšky v kohútiku. 

Čo najrovnejšie. 

Kĺby záprstia: sú o niečo bližšie pri sebe ako ramenné kĺby. 

Nadprstia: pri pohľade zboku nemajú byť ani strmé, ani nápadne naklonené dopredu. 

Predné labky: tesne k sebe priliehajúce prsty, dobre klenuté, so silnými, odolnými, dobre 

vyplnenými vankúšikmi a krátkymi, mocnými pazúrikmi. Farba: pozri nižšie terajšiu definíciu 

farieb. Piaty prst nemá žiadnu funkciu. 

 

Panvové končatiny 

Všeobecne: silne osvalené, v dobrých proporciách k hrudníkovým končatinám. Koleno a päta 

silne zauhlené, končatiny paralelné, ani vtočené ani vytočené. 

Stehná: dobrej dĺžky, silne osvalené. 

Kolená: široké a mocné s dobre zvýrazneným zauhlením. 

Holene: krátke, so stehnom zvierajú takmer pravý uhol, dobre osvalené. 

Päty: so silnými šľachami, suché. 

Podpätia: krátke, voči predkoleniu pohyblivé, mierne zahnuté dopredu. 

Zadné labky: štyri tesne k sebe priliehajúce prsty, dobre klenuté. Pevne stoja na silných 

vankúšikoch. 

 

Pohyb: priestranný, plynulý a výdatný, s dlhým, nízkym vykročením, silným posunom, 

ľahkým pružným prechodom na líniu chrbta. Chvost má byť pritom nesený v harmonickom 

predĺžení línie chrbta, mierne klesá. V akcii sú hrudníkové a panvové končatiny vedené 

paralelne.  

 

Koža: pevne prilieha, dobre pigmentovaná. Farba: pozri nižšie terajšiu definíciu farieb. 

  

Krátkosrstý jazvečík 
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Osrstenie 

Srsť: krátka, hustá, lesklá, tesne prilieha, pevná a tvrdá, bez neosrstených miest. 

Chvost: jemne, úplne, ale nie príliš husto osrstený, o niečo dlhšia krycia srsť na spodnej časti 

nie je chybou. 

 

Farba a farebný vzor: 

 

a) Jednofarebné: červená. Prímes čiernej srsti je povolená. Uprednostňuje sa čistá tmavá 

farba. Malý biely znak (priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Nos, pazúre a vankúšiky 

sú čierne, červeno–hnedé sú nežiadúce. 

 

b) Dvojfarebné: tmavá čierna alebo hnedá vždy so znakmi zodpovedajúcimi základnej 

farbe („pálenie“ čím tmavšie tým lepšie, také čisté ako je to len možné) nad očami, po 

bokoch papule a na spodnej pere, na vnútornom okraji uší, na predhrudí, na vnútornej 

a zadnej strane končatín, na labkách, okolo konečníka a odtiaľ asi do jednej tretiny až 

polovice spodnej strany chvosta. Nos, pazúre a vankúšiky psov so základnou farbou 

čiernou sú čierne, pri psoch so základnou farbou hnedou hnedé. Malý biely znak 

(priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Príliš silne rozšírené ako aj málo výrazné 

pálenie je silne nežiadúce. 

 

c) farebný vzor škvrnité (Merle): základná farba je vždy tmavá farba (čierna alebo hnedá). 

Výnimka: červené škvrnité (červená s tmavými škvrnami). Žiadúce sú nepravidelné sivé 

alebo aj béžové škvrny (nežiaduce sú veľké platne). Nemá prevažovať ani svetlá ani tmavá 

farba. Nos, pazúre a vankúšiky ako pri a) a b). 

 

d) farebný vzor žíhané: farba žíhaného jazvečíka je červená s tmavým žíhaním. Nos, pazúre 

a vankúšiky čierne. 

 

Všetky neuvedené farby a farebné vzory sú diskvalifikujúce. Slabá pigmentácia je silne 

nežiadúca.  

 

Drsnosrstý jazvečík 

 

Osrstenie 

Srsť: s výnimkou papule, obočia a uší na celom tele s podsadou, úplne rovnomerne priliehavá, 

hustá a drôtovitá krycia srsť. Mäkká srsť na hlave a labkách je silne nežiadúca. Na papuli je 

výrazná brada a fúz. Obočia sú huňaté. Na ušiach je osrstenie kratšie ako na tele, skoro 

hladké. Chvost je dobre a rovnomerne osrstený priliehavou srsťou. 
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Farba a farebný vzor: 

a) jednofarebné : červená. Prímes čiernej srsti je povolená. Uprednostňuje sa čistá tmavá 

farba. Malý biely znak (priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Nos, pazúre a vankúšiky 

sú čierne, červeno–hnedé sú nežiadúce. 

 

b) viacfarebné: diviačia, hnedá diviačia, čierna s pálením, hnedá  s pálením. Znaky 

„pálenie“ čím tmavšie tým lepšie, také čisté ako je to len možné) nad očami, po bokoch 

papule a na spodnej pere, na vnútornom okraji uší, na predhrudí, na vnútornej a zadnej 

strane končatín, na labkách, okolo konečníka a odtiaľ asi do jednej tretiny až polovice 

spodnej strany chvosta. Nos, pazúre a vankúšiky psov diviačej farby a čiernej s pálením 

sú čierne, psov hnedých diviačích a hnedých s pálením hnedé. Malý biely znak 

(priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Príliš silne rozšírené ako aj málo výrazné 

pálenie je silne nežiadúce. 

 

c) farebný vzor škvrnité (Merle): S pod a) a b) popísanými farbami diviačia čierna alebo 

hnedá je tmavá farba vždy základná farba. Výnimka: červené škvrnité (červená s tmavými 

škvrnami). Žiadúce sú nepravidelné sivé alebo aj béžové škvrny (nežiaduce sú veľké platne). 

Nemá prevažovať ani tmavá ani svetlá farba. Nos, pazúre a vankúšiky ako pri a) a b). 

 

d) farebný vzor žíhané: farba žíhaného jazvečíka je červená s tmavým žíhaním. Nos, pazúre 

a vankúšiky čierne. 

 

Všetky neuvedené farby a farebné vzory sú diskvalifikujúce. Slabá pigmentácia je silne 

nežiadúca.  

 

Dlhosrstý jazvečík 

 

Osrstenie 

Srsť: s podsadou rovná, lesklá, na tele priliehavá, je dlhšia pod krkom, na spodnej časti tela, 

prevísa na ušiach, na zadnej strane končatín je výrazne dlhšia a vytvára tzv. operenie, 

najväčšiu dĺžku dosahuje na spodnej časti chvosta a vytvára tu tzv. vlajku. 

 

Farba a farebný vzor: 

 

a) Jednofarebné: červená. Červená s prímesou čiernej srsti. Uprednostňuje sa čistá tmavá 

farba. Malý biely znak (priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Nos, pazúre a vankúšiky 

sú čierne, červeno–hnedé sú nežiadúce. 
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b) Dvojfarebné: tmavá čierna alebo hnedá vždy so znakmi zodpovedajúcimi základnej 

farbe („pálenie“ čím tmavšie tým lepšie, také čisté ako je to len možné) nad očami, po 

bokoch papule a na spodnej pere, na vnútornom okraji uší, na predhrudí, na vnútornej 

a zadnej strane končatín, na labkách, okolo konečníka a odtiaľ asi do jednej tretiny až 

polovice spodnej strany chvosta. Nos, pazúre a vankúšiky psov so základnou farbou 

čiernou sú čierne, pri psoch so základnou farbou hnedou hnedé. Malý biely znak 

(priemeru do 3cm) je povolený len na hrudi. Príliš silne rozšírené ako aj málo výrazné 

pálenie je silne nežiadúce. 

 

c) farebný vzor škvrnité (Merle): základná farba je vždy tmavá farba (čierna alebo hnedá). 

Výnimka: červené škvrnité (červená s tmavými škvrnami). Žiadúce sú nepravidelné sivé 

alebo aj béžové škvrny (nežiaduce sú veľké platne). Nemá prevažovať ani svetlá ani tmavá 

farba. Nos, pazúre a vankúšiky ako pri a) a b). 

 

d) farebný vzor žíhané: farba žíhaného jazvečíka je červená s tmavým žíhaním. Nos, pazúre 

a vankúšiky čierne. 

 

Všetky neuvedené farby a farebné vzory sú diskvalifikujúce. Slabá pigmentácia je silne 

nežiadúca.  

 

Veľkosti 

Veľkosť hrudníka sa meria vo veku minimálne 15 mesiacov, od najvyššieho bodu kohútika 

po najnižší bod hrudníka (mierne napnutým pásovým meradlom). 

 

Štandardný jazvečík:  

Obvod hrudníka: psy nad 37 do 47 cm 

                             suky nad 35 do 45 cm          

 

Trpasličí jazvečík:  

Obvod hrudníka: psy nad 32 do 37 cm 

                               suky nad 30 do 35 cm 

 

Králičí jazvečík:  

Obvod hrudníka:  psy od 27 do 32 cm 

                                suky od 25 do 30 cm 

        

Chyby:  
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Každá odchýlka od uvedených bodov sa musí pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v 

presnom pomere k stupňu odchýlky a jej vplyvu na zdravie a pohodu psa, rovnako aj na 

schopnosť vykonávať od neho požadovanú prácu poľovnej upotrebiteľnosti.  

 

M3 (moláre 3) sa pri posudzovaní nezohľadňujú. Chýbanie dvoch P1 (premolárov 1) sa 

nepokladá za chybu. Ako chyba sa hodnotí chýbanie jedného P2 (premoláru 2), ak okrem M3 

nechýbajú iné zuby a odchýlka od korektne sa zatvárajúceho nožnicového zhryzu, napr. 

kliešťový zhryz. 

 

Ťažké chyby: 

– slabá, vysokonohá, alebo príliš nízka stavba tela, 

– iné chyby chrupu ako sú popísané medzi chybami a vylučujúcimi chybami, 

– sklené oko pri iných ako škvrnitých psoch, 

– špicaté, veľmi poskladané uši, 

– telo zavesené v pleciach, 

– prehĺbený chrbát, kaprí chrbát, 

– slabé bedrá, 

– výrazná prestavanosť (kríže sú vyššie ako kohútik), 

– príliš slabý hrudník, 

– vytiahnuté slabiny ako pri chrtoch, 

– zle zauhlené hrudníkové alebo panvové končatiny, 

– úzke, nedostatočne svalnaté panvové končatiny, 

– kravský alebo sudovitý postoj, 

– vtočené alebo veľmi vytočené labky, 

– roztiahnuté prsty, 

– ťarbavý, nemotorný, šmatľavý pohyb. 

 

Ťažké chyby - osrstenie: 

Krátkosrstý jazvečík: 

– príliš jemná, riedka srsť, lysé miesta na ušiach (kožené uši), iné neosrstené miesta, 

– príliš hrubá, dlhá srsť, 

– kefovitý chvost, 

– celkom alebo čiastočne neosrstený chvost, 

 

Hrubosrstý jazvečík: 

– mäkká srsť, príliš krátka alebo dlhá, 

– dlhá srsť, ktorá odstáva od tela všetkými smermi, 

– kučeravá alebo zvlnená srsť, 
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– mäkká srsť na hlave, 

– vlajka na chvoste, 

– chýbajúca brada a fúz, 

– chýbajúca podsada, 

– krátka srsť ako u krátkosrstého jazvečíka. 

 

Dlhosrstý jazvečík: 

– srsť rovnako dlhá po celom tele, 

– zvlnená alebo strapatá srsť, 

– chýbajúca zástava na chvoste, 

– chýbajúce dlhé osrstenie na ušiach, 

– krátka srsť ako u krátkosrstého jazvečíka, 

– príliš výrazný pútec na chrbte, 

– príliš dlhé osrstenie medzi prstami. 

 

Vylučujúce chyby: 

– agresívna alebo veľmi bojazlivá povaha, 

-vykazovanie výrazných fyzických a povahových porúch, 

- netypický predstaviteľ plemena, 

– predhryz, podhryz, krížový zhryz, 

– chybné postavenie očných zubov v sánke, 

– chýbanie jedného alebo viacerých očných zubov alebo rezákov, 

– chýbanie premolárov alebo molárov, s výnimkou pod chybami vymenované dva P1, alebo 

jeden    P2 bez ohľadu na M3, 

– odsadený hrudník, 

– chyby chvosta, 

– veľmi voľné plecia, 

– prekĺbený v zápästiach, 

– čierna alebo hnedá farba bez pálenia, biela farba s pálením alebo bez pálenia,  

-iné farby/farebné vzory ako sú vyššie uvedené. 

 

Poznámky: 

-psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku, 

-v chove môžu byť použité iba jedince funkčne a klinicky zdravé s typickými znakmi a 

výrazom plemena. 
 

Zmeny oproti doteraz platnému štandardu sú uvedené tučne. 


