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1.Oblasť jurisdikcie  
Štandardy FCI č.148 obsahujú minmálne požiadavky. 
Chovateľom a rozhodcom Jazvečíkov patriacich do FCI 
nesmú tieto odporúčania chýbať.   
 
2.Cieľ 
Tento komentár k Štandardom FCI č.148 D je adresované 
majiteľom, cvičiteľom, chovateľom, rozhodcom a 
rozhodcovským kandidátom Jazvečíkov. Nemožno prehlásiť, 
že obsahuje všetky možné situácie; avšak čitateľov zavedie 
hlboko do „Sveta jazvečíkov, jeho želaného ideálneho 
vzhľadu a potencionálnych chýb, podľa „Chovateľského 
štandardu FCI“ a demonštruje ako by mal byť obsah 
Štandardu FCI vykladaný a používaný. Text s úpravou 
kurzíva korešponduje od slova do slova so Štandardom FCI 
pre jazvečíky.  

 
3.Zodpovednosť a schválenie 
Krajina pôvodu plemena je zodpovedná a má jurisdikciu pre 
plemenný štandard v rámci FCI. Štandard pre jazvečíky bol 
originálne vypracovaný a aj následne revidovaný Deutscher 
Teckelklub 1888 e.V. Generálna komisia FCI prevzala 
súčasnú verziu počas stretnutia 4.Septembra 2019. 
Nahrádza Štandard z 12.Marca 2001. 



  
Využitie  
 

4.1 Využitie: 
Lovecký pes, nad zemou i pod zemou.  
 

 
 
 
 

4.2  
Komentár: 
V skutočnosti, tento prvý bod je najdôležitejší. Dáva 
nám odpoveď na otázku, ktorú musíme mať vždy na 
pamäti pri chove alebo posudzovaní Jazvečíkov: aká 
je úloha Jazvečíka? Jazvečík je predovšetkým 
poľovnícky pes s využitím pod zemským povrchom 
a to znamená, že jeho funkčná krása je striktne 
spojená s týmto spôsobom lovu. Všetko v rámci 
nášho plemena – temperament, typy, veľkosti, 
anatomická stavba a kostra, zauhlenia, pohyb, kvalita 
srsti, požadovaná definícia, atď. – môže byť 
vysvetlené schopnosťou loviť pod zemou. 
Samozrejme, rozhodcovia a dokonca ani chovatelia 
nemusia byť poľovníci, ale musia rozumieť pre aký 
účel bolo toto plemeno vyšľachtené, a ako by mal 
Jazvečík vyzerať aby bol v práci použiteľný. 
Funkcionalita u pracovných psov prevažuje nad 
všetkým ostatným!  

 
 

 



FCI Klasifikácia 
 
5.1 
FCI Klasifikácia: 
Skupina 4, Jazvečíky so skúškou z výkonu. 
 
 
 
 
5.2 
Komentár:  
V mnohých krajinách FCI, vrátane Nemecka, Jazvečík už nemusí mať pracovné certifikáty, aby sa mohol stať 
Šampiónom alebo dokonca Klubovým šampiónom. Pre udelenie titulu Medzinárodný šampión krásy (C.I.B.) sa stále 
vyžaduje lovecká skúška, ale iný titul FCI, Medzinárodný výstavný šampión (C.I.E.) sa udeľuje vyslovene za vzhľad. 
Rovnaký problém existuje pri párení: väčšina členských klubov WUT dovoľuje pre párenie využívať jedince bez 
dôkazu pracovnej schopnosti. Avšak, našim cieľom v chove musí byť nielen forma, ale forma, funkčnosť a ideálne 
genetické zdravie. Jazvečík je, a mal by ostať, použiteľným loveckým psom, a my musíme zachovať pracovné 
schopnosti tohto plemena. Z chovateľskej stránky to znamená, nechať psy absolvovať aspoň minimálny počet skúšok 
loveckej upotrebiteľnosti, špecifických pre Jazvečíky. V závislosti od legislatívy jednotlivých krajín a loveckých 
podmienok by to mohla byť skúška v brlohárení alebo farbiarska skúška. Okrem toho, Jazvečík obzvlášť vyniká 
v hlasitosti na stope živej zveri, čo by sa malo dokazovať na stope zajaca. V krajinách bez populácie divých zajacov sa 
odporúča pracovať s alternatívami, aby bolo možné potvrdiť schopnosť hlasitého lovu, aby sa zachovala táto vrodená 
vlastnosť. Z pohľadu rozhodcov, zachovanie pracovných schopností znamená hodnotiť nielen krásu ako takú, ale 
funkčnú krásu. Toto je zodpovednosť rozhodcov voči plemenu.  

 



Krátky historický sumár  
 
6.1 
 
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. 
 
 
 
 
 

6.2 
Komentár 
Týchto pár viet presne opisuje históriu a vývoj 
dnešných jazvečíkov. Kniha “Der Dachshund: 
Geschichte, Kennzeichen, Zucht und Verwendung 
zur Jagd” od Dr.Fritza Engelmanna a Roberta 
Bandela (Neumann-Neudamm, 1981, 272 str.) 
môže byť považovaná za najvýznamnejšie dielo 
týkajúce sa jazvečíkov. Jazvečíky sú známe, nielen v 
Nemecku, od polovice 19.storočia. Okrem Nemecka 
bolo aj Anglickou významnou krajinou z hľadiska 
chovu jazvečíkov. Je zaujímavé spomenúť, že 
Dachshund club bol založený v Anglicku už v roku 
1881 (Enzyklopädie der Rassehunde / od Hansa 
Räbera, Bd,2, KosmosVerlags-GmbH, 1995, 463 
str.). Podľa Mila G.Denlingera boli jazvečíky 
zaradené do Anglickej plemennej knihy “Kennel 
Club Studbook” ako Jazvečíky (alebo German 
badger hounds) už v roku 1874 (The complete 
dachshund. Washington DC Denglinger´s, 1958, 10 
str.) V súčasnosti, vo Veľkej Británií sa jazvečíky 
vyvinuli v plemeno nepoužiteľné v teréne kvôli ich 
veľkému obvodu hrudníka, váhe a nedostatku 
svetlej výšky.  



Všeobecný vzhľad  
 
7.1 
Nízka, krátkonohá, predĺžená, ale kompaktná postava, 
dobre osvalená so smelým, vyzývavým držaním hlavy 
a pozorným výrazom tváre. Stavba tela mu umožňuje 
veľmi agilnú a obratnú prácu na povrchu a pod zemou. 
Celkový vzhľad je typický pre príslušné pohlavie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2 
Komentár:  
Tento krátky popis 
má rozhodujúci 
význam pre vzhľad 
Jazvečíka. Celkový exteriér je tvarovaný pre lovecké 
využitie; “predĺžená, ale kompaktná postava“ znamená 
dlhý a objemný hrudný kôš v kombinácií s krátkym a 
silným chrbtom. Harmonický vzhľad je 
charakterizovaný celkovo vyváženými proporciami, 
ktoré zaručujú dobrú mobilitu. Celá predná stavba by 
mala byť pekne vzpriamená; hlava by mala byť nesená 
vysoko s pozorným výrazom, sústredene sledujúc 
okolie. Jazvečík by mal vyžarovať sebavedomie. 
Francúzi volajú tento dôležitý faktor, že má “de 
l’allure” (pôvabný, očarujúci vzhľad)! Jazvečíky, 
ktoré sú príliš veľké a príliš ťažké, ako aj tie ktorým 
chýba hmota, alebo s „vipetovským“ vzhľadom by 
nemali dostávať známku „výborný“. V závislosti od 
závažnosti tejto chyby by to dokonca mohlo viesť 
k známke „dostatočný“ (pozri tiež „Závažné chyby“ 
v štandarde). Trpasličie a králičie Jazvečíky musia 
napĺňať rovnaké predpoklady. Nemali by sa robiť 
žiadne ústupky pre ich veľkosť a genofond. Mali by 
byť posudzované rovnocenne a sú rovnocenné so 
štandardným Jazvečíkom.   



 
 
Najdôležitejšie viditeľné časti tela jazvečíka  
 
 

 
 
 
1.Nos, 2.Mostík nosa, 3.Stop, 4.Vrch hlavy, 
5.Oko, 6.Uši, 7.Temeno, 8.Krk, 9.Papuľa a pery 
10.Spodná čeľusť, 11.Lalok, 12.Pleco, 13.Chrbát 
14.Kohútik, 15.Bedrá, 16.Kríže, 17.Koreň chvosta 
18.Chvost, 19.Stehno, 20.Holeň, 21.Pätový kĺb 
22.Zadná labka, 23.Ramenný kĺb, 24.Hrudník 
25.Predhrudie, 26.Rameno, 27.Lakeť, 28.Nadprstie, 
29.Predná labka, 30.Hrudný kôš, 31.Kýl, 32.Brucho, 
33.Bok, 34.Kolenný kĺb, 35.Vankúšik, 36.Prsty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Kostra a najdôležitejšie časti kostry jazvečíka  
 
 
 
 

  
 
 
 
1.Lebka, 2.Čelo, 3.Čeľusť, 4.Očná jamka, 5.Jarmový oblúk, 6.Sagitálny hrebeň, 7.Okcipitálny hrebeň, 8.Stop, 
9.Chrbtová chrupavka, 10.Krčný stavec, 11.Lopatka, 12.Hrudný stavec, 12.1 Prechodný stavec, 13.Driekové 
stavce, 14.Sakrálne stavce, 15.Stavce chvosta, 16.Panva s iliakálnym krídlom, 17.Pelvic, 18.Bedrový kĺb, 
19.Stehenná kosť, 20.Kolenný kĺb, 21.Holenná kosť, 22.Kosť predkolenia, 23.Fibular tarsal, 24.Pätový kĺb, 
25.Priehlavok so 4 kosťami, 26.Prsty, 27.Ramenný kĺb, 28.Hrudná kosť, 29.Rebrá, 30.Ramenná kosť, 
31.Lakťový kĺb, 32.Vretenná kosť, 33.Lakťová kosť s olekranón, 34.Zápästie. 35.Záprstie, 36.Prsty  
 
 



 
 

Muskulatúra 

 
 

 



 

Dôležité proporcie  
 
8.1 
Pri odstupe od zeme asi jednej tretiny výšky v kohútiku 
má byť dĺžka tela (od rukoväte hrudnej kosti po výbežok 
sedacej kosti) v harmonickom pomere k výške v kohútiku, 
asi 1,7–1,8 : 1.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
8.2 
Komentár: 
Ako je uvedené vyššie, pravý Jazvečík má predĺžený, ale 
kompaktný a plný vzhľad. Proporcie opísané 
v Štandarde, poskytujú schopnosť práce pod povrchom 
zeme.  
Pôsobiť proti tendencií ochorenia chrbtice (IVDD) by 
mali kompaktné Jazvečíky.  
Miera 1 znamená odstup od zeme po vrch lopatky.  
Miera 1,8 znamená dĺžku tela od predhrudia po panvu.  
Rozhodcovia nebudú merať dĺžku vo výstavnom kruhu, 
preto by sa mali naučiť porozumieť proporciám na 
pohľad, zboku, v postoji a v pohybe.  
 
 

 
 
 

 



 
Dôležité proporcie  
 

 
 
Pred meraním by sa mali body precízne prstami označiť. Pomer je vypočítaný nasledovne: pre príklad je dĺžka tela 48 
cm a výška v kohútiku je 25 cm. Pomer znie 48:25 = 1:1,92. Jazvečík s kompaktným vzhľadom sa približuje k pomeru 
1 k 1,7 – 1,8. Príliš dlhé jazvečíky, ktorých pomer vychádza 1 : 2  a viac by nemali dostať hodnotenie známkou 
“Výborný“. 
 
Odstup od zeme je ideálne jedna tretina výšky v kohútiku. Nižší odstup od zeme prekáža v postupe terénom v revíri. 
Jazvečíky, ktoré sú príliš vysoko nad zemou nezodpovedajú Štandardu. Ani v jednom prípade by nemalo byť udelené 
hodnotenie známkou “Výborný“. Avšak ak posudzujúci rozhodca odmieta udeliť známku “Výborný“ z dôvodu 
spomínaných nevyhovujúcich proporcií ako je to tu opísané, mal by tak urobiť len vtedy ak svoje rozhodnutie potvrdí 
meraním. Očividne extrémne prípady ostávajú výnimkou.  
 



 

Správanie / Temperament
 

9.1 
V správaní priateľský, ani bojazlivý ani agresívny, s 
vyrovnaným temperamentom. Vášnivý, vytrvalý, 
obratný poľovný pes s jemným čuchom.  
 

 
 
 
 
 
 

9.2  Komentár: 
Toto je jeden z dôvodov prečo je Jazvečík tak bežný 
a obľúbený u širokej verejnosti. Priateľský a oddaný, 
ani bojazlivý ani agresívny. Kombináciu 
temperamentu, inteligencie, obozretnosti a 
sebavedomia možno len veľmi ťažko prekonať. Tento 
široký záber charakteru a enormnej schopnosti 
prispôsobiť sa z Jazvečíka robí ideálneho spoločníka. 
Čo sa týka temperamentu, poznáme vrodené a získané 
nedostatky. Pre chovateľa je dôležité poznať či je 
chyba temperamentu spôsobená nedostatočnou 
starostlivosťou, výchovou alebo tréningom, alebo či je 
to vrodený defekt. Rozhodca by mal vyhodnocovať čo 
vidí v čase posudzovania. Faktom zostáva, že matky 
s chybami temperamentu môžu prenášať tieto 
nedostatky na svoje šteňatá skrz negatívny príklad. Psy 
ktoré schovávajú chvost pod seba, agresívne hryzú, 
hryzú zo strachu, močia na stole rozhodcu alebo ešte 
horšie, kalia na stole rozhodcu nemôžu byť posúdené 
známkou “Výborný“. Nespoločenské Jazvečíky, ktoré sa 
snažia schovať pred prichádzajúcim rozhodcom za 
nohy ich vodiča sú takisto vylúčené z hodnotenia 
známkou “Výborný“.  
 



Správanie / Temperament 
 
 

 

 
 
V závislosti od úrovne vady temperamentu, či už 
získanej alebo vrodenej, rozhodnutie rozhodcu 
môže viesť až k “Diskvalifikácií“ (pozri tiež 
“Diskvalifikačné vady“). 
Ak sa pes snaží pohrýzť rozhodcu, musí byť 
diskvalifikovaný. Ak, z dôvodu strachu alebo 
nedostatku sebadôvery / tréningu / socializácie, 
nemôže byť vykonaná prehliadka chrupu na 
stole rozhodcu, Jazvečík musí byť poslaný 
z kruhu preč „Bez hodnotenia“ („Nemôže byť 
posúdený“). 
 
Vo všetkých pokynoch a pravidlách sa uvádza 
veta „temperament by mal byť posudzovaný 
primeraným spôsobom“. Odporúča sa však 
nehovoriť o „temperamente“ ale o „správaní“. 
Temperament psa nemôže byť posúdený 
rozhodcom správne za taký krátky čas.  
 
 
 
 



Hlava 
 

 
10.1 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

10.2 
Komentár: 
Opis hlavy je správny 
a úplný. Za zmienku stojí 
pomer dĺžky lebky k nosnej hube. Mal by byť aspoň 1 
k 1. O niečo dlhšia  nosná huba než je dĺžka lebky medzi 
čelovým sklonom a týlnym hrboľom predstavuje 
výraznú, elegantnú hlavu. Z času na čas sa používa 
výraz „lovecký typ“. Opisuje normálnu šírku vrchnej 
časti lebky a mierne kratšiu nosnú hubu. Lebka sa zdá 
príliš široká pretože nosná huba nemá požadovanú 
dĺžku. Chýba jej ušľachtilosť! Nadočnicové oblúky 
nemusia príliš vyčnievať z plochej vrchnej časti hlavy, 
takže možno cítiť mierne klesajúcu “šikminu“ smerom 
k stredu lebky. Taký uhol sklonu je atypický a vylučuje 
posúdenie známkou „Veľmi dobrý“. Ram´s nose je 
žiaduci, rovná nosná huba je tolerovaná, a dish face 
(Hechtnase alebo Himmelfahrtsnase) (pointer) je 
atypický, takže Jazvečík by mal byť vykázaný z kruhu 
a diskvalifikovaný. Je dôležité tiež poznamenať, že 
medzi jednotlivými varietami srsti existuje výrazný 
rozdiel v sklone hlavy. Zatiaľ čo u hladkosrstých 
Jazvečíkov sa vyžaduje jemné tvarovanie hlavy, 
hrubosrsté Jazvečíky majú mierne drsnejšie črty pod 
bradou a obočím. Dlhosrsté Jazvečíky na druhej strane 
majú rovný tvar hlavy s niekedy širšou nosnou hubou.  



Lebečná oblasť  
 
11.1 
Lebka:  
Skôr plochá, nie príliš široká, pozvoľne 
prechádzajúca do mierne klenutého 
chrbta nosu. Týlny hrboľ nie príliš 
výrazný. 
  
Čelový sklon/Stop: Mierne naznačený.  
 
 
 
 
 
11.2 
Komentár: 
 
Lebka je plochá, nie príliš široká a nie príliš úzka. Kontúry týlneho hrboľa sú takmer neviditeľné, ale dobre 
hmatateľné. Výrazný týlny hrboľ je väčšinou kombinovaný s úzkou lebkou (španiel). Králičie a trpasličie Jazvečíky 
s oblými “jablkovými hlavami“ sa v minulosti často vystavovali, ale v súčasnosti sú veľmi ojedinelé. „Jablková hlava“ 
je atypická a vylučuje hodnotenie známkou „Veľmi dobrý“.  
 
Stop by mal byť mierne naznačený. Nedostatočný čelový sklon (barzoj) je rovnakou chybou ako výrazný čelový sklon 
(pointer). Vo všeobecnosti platí, že hlavové roviny sa musia mierne rozchádzať.   
 

 

 



Tvárová oblasť (Nos a papuľa) 
 
12.1 
Nos: Nozdry dobre otvorené. Farba: Zafarbenie je definované v celkovom popise zafarbenia.  
Papuľa: Dlhá, dostatočne široká a silná. Papuľu môže pes doširoka otvoriť, až k zvislej línií na úrovni očí.   
 

 
12.2 
Komentár 
 
Komenár k nosu je v súčasnosti obzvlášť dôležitý ako súčasť diskusie 
o zafarbení a farebných varietách Jazvečíkov. Nos by mal byť čierny 
u čiernych hladkých a u diviačích Jazvečíkov (bez ohľadu na to či majú 
dapple/Merle vzor alebo nie).  
 
 

 



Tvárová oblasť (Nos a papuľa)  
 
 
Malo by byť tiež jasné, že hnedé hladkosrsté a hnedé diviačie psy (s alebo bez žíhaného/Merle 
vzoru) nemajú žiadnu čiernu pigmentáciu, a z toho dôvodu ich nosy môžu (a musia) byť iba 
hnedé (nie červenkasté, ale hnedé, a čím tmavšie tým lepšie); akékoľvek tendencie smerom k riedeniu by mali byť 
zaznamenané a penalizované. Najdiskutabilnejším bodom v súvislosti s nosom je problém hnedej na červených psoch 
(s alebo bez žíhaného/Merle vzoru). Ak nos, oči, viečka a labky červeného psa sú hnedé, geneticky to znamená “bb“ 
v B-lokuse, napr. recesívna hnedá pochádzajúca z oboch strán. Nie je to žiaduce, ale stále tolerovateľné a nemôže to 
byť považované za vážnu chybu.  
 
Hĺbka papule si vyžaduje pozornosť. Obzvlášť u hladkosrstých Jazvečíkoch z času na čas je spodná sánka ledva 
viditeľná keď je papuľa zatvorená. Hodnotenie hĺbky papule je náročné u hrubosrstých Jazvečíkoch kvôli brade. 
Dlhosrsté jazvečíky majú obvykle veľmi peknú hĺbku papule.  
 

 



 

 

Tvárová oblasť (Pysky) 
 
13.1 
Pysky: Pevne napnuté, dobre prekrývajúce spodnú 
čeľusť.  
 
13.2 
Komentár:  
 
Týchto pár slov jasne vyjadruje čo je želané. 
Špeciálna pozornosť by sa mala venovať 
pigmentácií papule. Jazvečíky čiernej farby majú 
čierne papule. U recesívnych, homozygotných 
hnedých Jazvečíkoch, (nedostatok pigmentácie), je 
papuľa hnedá. Zriedka je vidno návrat k starému 
Bracken typu s príliš masívnou hlavou a výraznou 
spodnou čeľusťou. Taký jazvečík má často otvorené 
pysky a kútiky. Toto veľmi negatívne ovplyvňuje 
celkový dojem hlavy. Takáto neohrabaná, ťažká 
stavba je typická pre Jazvečíky, ktoré sa v celkovom 
type a vzhľade nepribližujú k dnešnému ideálu. 
Nemôžu ďalej získavať hodnotenie „Dobrý“.  
 

 
 
 



Tvárová oblasť (Čeľuste) 
 
14.1 
Čeľuste/Zuby: silne vyvinutá horná a dolná čeľusť. 
Zhryz nožnicový, pravidelný a presne zapadajúci. 
Ideálny chrup má 42 zubov podľa vzorca chrupu psa, 
s mocnými, do seba zapadajúcimi očnými zubami. 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2a 
Komentár k čeľustiam:  
Požiadavka na substanciu čeľusti ako aj zhryzu je 
jasne vyjadrená. Želaná je šírka papule, ktorá 
poskytuje dostatok priestoru pre šesť rezákov. 
Bežnou chybou sú papule, ktoré sa ostro zužujú 
smerom k nosu, čo je často spôsobené úzkymi 
spodnými sánkami. Toto tiež spôsobuje častejšie sa 
objavujúce dole zúžené špicáky. Častokrát zuby už 
nie sú dostatočne silné a už tam nie je dostatok 
priestoru pre šesť rezákov. Papuľa, ktorá je príliš 
úzka vylučuje hodnotenie známkou „Výborný“.  



 
 

Tvárová oblasť (Zuby) 
 
14.2b 
Komentár k zubom: 
 
Požaduje sa silný a dobre vyvinutý hryz so 42 zubami. Dvojité PM1 nemusia byť počítané ako 
chyby. Existencia dvojitého vnútorného radu zubov by mala viesť k diskvalifikácií; rovnako to platí 
pre viacnásobné špicáky (upozornenie: rozhodca sa musí ubezpečiť, že to nie sú mliečne zuby, 
ktoré treba extrahovať). V prípade nadmerného počtu zubov v rade s ostatnými zubami 
(napr.sedem rezákov), ktoré neovplyvňujú hryz, by sa nemalo penalizovať. Neviditeľné zuby sú 
vždy považované za stratu zubu. Chirurgický zásah na odhalenie zubov nie je dovolený.  
 
Skutočná medzera medzi zubami sa u rezákov vidí len výnimočne. Napríklad, ak je viditeľných päť 
rezákov na hornej či spodnej čeľusti a sú rovnomerne rozmiestnené po celej šírke, považuje sa to 
za zdedenú stratu rezáka. Avšak ak je zrejme viditeľné miesto pre šesť rezákov, ale je tam len päť 
rezákov a viditeľná medzera, dá sa predpokladať, že došlo k strate jedného rezáku. Röntgenový 
snímok alebo certifikát chrupu môže v takýchto situáciách pomôcť. Ak sa takýto certifikát 
nepredloží Jazvečík musí byť vylúčený z kruhu „Bez posúdenia“ (v prípade pochybností, v prospech 
obhajcu)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tvárová oblasť (Zuby) 
 
 

Strata zubu nie vždy znamená to isté. Chýbajúci PM1 nie je porovnateľný s chýbajúcim 
PM4. Z tohto dôvodu, hodnotenie musí byť upravené smerom nadol v závislosti od typu 
straty zubu. V štandarde pod sekciou „Chyby“ a v Komentári 14.2, sa jasne uvádza, že 
strata jedného alebo dvoch PM1 by nemala byť posúdená ako chyba. M3 sú vždy 
ignorované! Z chovateľského pohľadu to znamená, že chýbajúce M3 by nemali vylúčiť 
Jazvečíky vhodné a kvalifikované do chovu z odovzdávania svojich výhod. Každému 
majiteľovi Jazvečíka sa odporúča veľmi dôkladne skontrolovať chrup svojho psa, aby 
vedel na čom je. Občasná kontrola sa odporúča, aby strata zubu neviedla k neželaným 
prekvapeniam a k zbytočnému trápeniu majiteľa. Všetkým národným klubom chovateľov 
jazvečíkov sa odporúča ponúkať Správu o stave chrupu a zhryzu počas Zuchtschau alebo 
výstav; v niektorých krajinách taká možnosť existuje. Ak je stav chrupu a zhryzu 
posúdený dvoma rozhodcami, majiteľ Jazvečíka je krytý v prípade následnej straty zubu 
(napr. v dôsledku nehody počas poľovačky). Rozhodcom sa odporúča skontrolovať šírku 
a hĺbku spodnej sánky, bez ohľadu na existenciu správy o stave chrupu a zhryzu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tvárová oblasť (Zuby) 
 
Ak, okrem dvoch PM1, chýba ďalší zub je to predpokladom na vylučujúcu 
chybu. Ak chýba iba PM2 je to chyba. V takomto prípade môže byť udelená 
známka nanajvýš “Veľmi dobrý”. Ak však chýb ďalší zub okrem PM2 je to 
taktiež dôvodom na udelenie hodnotenia “Diskvalifikovaný” (ignorujúc M3). 
Ak chýba jeden alebo viac PM3 PM4, M1 alebo M2 tak sa vyžaduje hodnotenie 
“Diskvalifikovný” (Pozi tiež 58.2). Niekedy sa stáva, že špičáky do seba 
správne nezapadajú. Nesprávne umiestnené spodné špičáky často spôsobujú 
dlhotrvajúce poranenie ďasien alebo podnebie hornej čelusti. Správne 
umiestnené špičáky (spodný špičák je vditeľný zboku aj zhora) a pri 
zatvorenej papuli je vždy viditeľný konic špičáku. Ak majú spodné rezáky 
kontakt s vnútorným krčkom horných rezákov zvnútra je to stále považované 
za nožnicový zhryz. Avšak cieľom je dosiahnuť silný a pevne zapadajúci 
nožnicový zhryz.  

 
 
 

 
 
 
 



 
 
Tvárová oblasť (Zuby) 
 

Kliešťový zhryz sa počíta ako chyba (pozri v sekcií 53.1). V tomto prípade je možné udeliť iba hodnotenie známkou „Veľmi 
dobrý“. Pozor si treba dať pri starších psoch. Prekročením veku 4 rokov sa môže kliešťový zhryz objaviť v dôsledku veku. 
Tento kliešťový zhryz sa ukazuje silným opotrebením rezákov. Z toho dôvodu to nie je chyba, ale získaný stav. Ak národný 
klub chovateľov jazvečíkov môže potvrdiť, že bol počas predošlého hodnotenia zistený správny nožnicový zhryz (Správa o 
stave chrupu a zhryzu), tak tento kliešťový zhryz nemá vplyv na hodnotenie (pozri sekciu 80.1). Vo všetkých ďalších 
prípadoch sa hodnotenie „Výborný“ nemôže udeliť.  
 

 
 
 



 



 



 

Oči 
 
 

 

 
15.2 
Poznámky: 
Požadované výrazné oválne oko je jasne opísané. Okrúhle 
a niekedy aj vystupujúce oko, ktoré sa často kombinuje s 
hlavou v tvare jablka a krátkym ňufákom (zdedeným po 
miniatúrnom pinčovi), vylučuje hodnotenie „Veľmi 
dobrý“. Chybou sú aj príliš malé oči. 
Pigmentácia oka sa viaže na základnú farbu psa.  

15.1 

Stredne veľké, oválne, dostatočne od seba vzdialené, s jasným, 
energickým, ale napriek tomu priateľským výrazom, nie pichľavé. 
Farba je žiarivo tmavo červenohnedá až čiernohnedá pri každej 
farbe srsti. Sklené, rybie alebo perleťové oči sivých alebo škvrnitých 
jedincov nie sú žiadúce, ale tolerujú sa. Očné viečka dostatočne 
pigmentované.  

 



 
Oči 
 
Červené (so žíhaním alebo 
bez neho), čierne s pálením a 
drsnosrtsté jazvečíky musia 
mať čiernohnedé oči (čím 
tmavšie, tým lepšie). Hnedé 
s pálením a hnedé 
drsnosrsté jazvečíky by mali 
mať hnedé oči (žiaduca je 
tmavohnedá farba, čierna 
nie je možná). 
 
Svetložlté, prenikavé 
jastrabie oči sú veľmi 
nežiaduce vo všetkých 
farbách. Takéto oko vylučuje 
hodnotenie „Výborný“.  



 
Oči 
 
V prípade jazvečíkov so škvrnitým vzorom 
(Dapple/Merle) by mala byť pigmentácia očí 
rovnaká, ako sa vyžaduje pre príslušné základné 
farby. Jediný rozdiel je v tom, že jedno alebo dve 
modré oči alebo čiastočne modré oči sú 
tolerované u škvrnitých jazvečíkov 
(Dapple/Merle). 
Pigmentácia očných viečok zodpovedá základnej 
farbe jazvečíka, ako je opísané vyššie pri očiach. 
Používajú sa rovnaké kritériá. 
Extrémne zriedkavo sa môžu vystavovať 
jazvečíky s entropiou (vytočenie očných viečok 
dovnútra) alebo ektropiou (vytočenie spodného 
viečka smerom von, čím sa odhaľuje rohovka, 
nanajvýš pri návrate k starému ťažkému typu 
Bracken). 
Entropia a ektropia sa u všetkých plemien psov 
považujú za z chovu-vylučujúce vady, takže 
takýto jazvečík musí byť z kruhu vylúčený s 
„Diskvalifikáciou“.  



 
Uši 
 

 
 
16.2 
Poznámky: 
Požadovaný výsledok je presne opísaný. Uši nasadené v rovnakej výške ako 
plochá lebka alebo minimálne pod touto líniou možno považovať za správne 
nasadenie uší. 
 
Počas uvoľnenej nálady sú uši nesené paralelne s lícami. Keď je pes v strehu, 
nastaví predný okraj uší blízko líca. Chybné nasadenie uší môže byť spôsobené 
chybou psovoda pri vystavovaní (a potom je potrebné skontrolovať nosenie uší 
počas pohybu), temperamentom alebo dedičnými chybami. 
Chyba správania je prítomná, ak sa napríklad jazvečík cíti v kruhu neisto. 
Následne položí zadné okraje uší na krk a otvorí uši. Nazýva sa to „otvorené 
alebo otvorene nesené uši“. Stále „otvorene nesené ucho“ vylučuje hodnotenie 
„Výborný“.  

16.1 

Vysoko, nie príliš vpredu nasadené, dostatočne dlhé, siahajúce po začiatok pier, ale nie  

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



Uši 
 
Možno vymenovať tieto chyby: 
• Príliš krátke alebo príliš dlhé uši. 
• Príliš úzke uši. 
• Príliš špicaté uši (nie zaoblené v spodnej 

časti). 
• Príliš nízko nasadené uši (dedičnosť po 

Brackenovi alebo Španielovi). 
• Zložené alebo sklopené uši (dedičnosť po 

Brackenovi alebo Španielovi). 
• Uši odstávajúce od hlavy (príliš veľký rast 

chrupavky, často v kombinácii s krátkymi 
ušami, dedičnosť po miniatúrnom pinčovi 
alebo malom bradáčovi). 

 
Tieto chyby vylučujú hodnotenie „Výborný“. 
Ak je chyba obzvlášť závažná, potom sa 
jazvečíkovi odoprie aj hodnotenie „Veľmi 
dobrý“.  



Krk 
 

 
 
17.2 
Poznámky: 
Dobre stavaný jazvečík nesie hlavu vysoko s mierne 
klenutým krkom, ktorého línia harmonicky prechádza do 
kohútika. 
 
Krátky krk pôsobí nemotorne, príliš dlhý krk spôsobuje, že 
hlava vyzerá, akoby bola posadená na vrchole stonky. 
Krk by sa mal od základu smerom k hlave mierne zužovať. 
Koža by mala byť napnutá a mala by obklopovať krk 
nanajvýš s minimálnym ovísaním.  

17.1 

dostatočne dlhý, svalnatý, napnutá koža na krku, s miernym 

klenutím šije, voľne a vysoko nesený. 



 
Krk 
 
Nasledujúce body možno uviesť ako chyby, ktoré 
vylučujú hodnotenie „Výborný“: 
• Príliš krátky krk (zdá sa, že hlava sedí priamo na 

tele). 
• Príliš dlhý krk (celkový vzhľad sa nezdá byť 

vyvážený). 
• „Labutí“ krk. 
• Príliš veľké ovisnutie (zvyčajne v kombinácii s 

nemotorným, nepekným vzhľadom). 
Ak je rovnováha celkového vzhľadu výrazne 
narušená, potom sa už nemôže udeliť ani hodnotenie 
„Veľmi dobrý“. 
Niektorí jazvečíci nemajú žiadnu motiváciu 
prezentovať sa v kruhu pozitívnym spôsobom. 
Nechávajú hlavu „visieť“ a prejavujú apatiu. To 
nemožno považovať za chybu. Táto skutočnosť však 
bude mať dôsledky pri umiestňovaní.  



 
Telo (horná línia a 
kohútik) 
 

 
 
18.2 
Poznámky: 
Požadovaná horná línia je jasne opísaná. Možné chyby hornej 
línie sú uvedené v príslušných podrobných opisoch. 
Žiaduci je dobre vyvinutý kohútik. Závisí to od polohy lopatky. 
Psy majú v podstate lepšie vyvinutý kohútik ako suky. 
Nedostatočne vyvinutý kohútik nemusí vylučovať hodnotenie 
„Výborný“ za predpokladu, že poloha lopatiek je správna. Môže 
sa však zohľadniť počas umiestňovania.  

18.1 

Horná línia:  

prechádza harmonicky od šije k mierne klesajúcim krížom.  

Kohútik:  

výrazný 



 
Telo (chrbát) 
 

 
 

19.2 
Poznámky: 
Chrbtová línia by mala prechádzať rovno nad hrudnými 
stavcami. Počas pohybu (klusania) sa vyžaduje pevnosť. 
Chrbtová línia môže vykazovať mierne až závažné chyby. 
Počnúc príliš výrazným poklesom v kohútiku (ponorenie 
antiklinálneho stavca / č. 10 hrudných stavcov / 
Diafragmatický striedavý vír), priamo na konci kohútika, až 
po kaprí chrbát alebo vydutý chrbát. V závislosti od 
závažnosti chyby je možné získať hodnotenie „Veľmi dobrý“ 
až „Dostatočný“.  

19.1 

Chrbát: po vysokom kohútiku je v priebehu ďalších hrudných 

stavcov rovný alebo smerom zadným mierne klesá. Pevný a 

dobre osvalený. 



 
Telo (Bedrá) 
 

 
 
20.2 
Poznámky: 
Jazvečíky sú predovšetkým lovecké psy a silná bedrová 
oblasť je pre ich prácu veľmi dôležitá, či už ide o prácu pod 
zemou, alebo o hodiny strávené v nerovnom teréne nad 
zemou. Dobre osvalené bedrá nie sú vždy rozpoznateľné na 
prvý pohľad. Rozhodcovia musia vždy ručne skontrolovať 
silu a dĺžku bedier. Namáhavé používanie často vedie k 
výraznejšiemu svalstvu bedier. Táto veľmi viditeľná klenba 
môže vyvolávať dojem nesprávnej hornej línie, a preto sa 
musí dôkladne skontrolovať. Ak sa zistí opísané dobre 
vyvinuté svalstvo, nie je to chyba. Zakrivený chrbát je však 
veľmi chybný a vylučuje hodnotenie „Veľmi dobrý“. 
Čím kratšia je oblasť bedier, tým lepšie. Požadované sú 
kompaktné a dobre osvalené jazvečíky.  

20.1 

Bedrá: silné, široké a dobre osvalené. 



 
Telo (Kríže) 
 

 
 
 
 

21.2 
Poznámky: 
Kríže by mali mierne klesať, byť široké a dobre osvalené. Ak kríže príliš padajú alebo sú príliš krátke – čo často vedie k príliš 
vysoko nasadenému a nesenému chvostu – potom by sa hodnotenie známkou „Výborný“ malo vylúčiť. 
 
 

  

21.1 

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

klesajúce. 



Chyby hornej línie  
  

Zhrbený chrbát 
(Roach back) 

Prepadnutý chrbát 
(Hollow back) 

Výrazný pokles za 
kohútikom 

Klesajúca horná línia 
(vyššia vzadu) 



 
Telo (hrudník) 
 

 
 

  

22.1 

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. 



 
Telo (hrudník) 
 
22.2 
Poznámky: 
Požadovaný tvar hrudníka je veľmi dobre opísaný. Tvoriacimi časťami kostry 
sú hrudná kosť a rebrá (deväť pravých rebier a štyri kratšie rebrá, tzv. nepravé 
rebrá). Všetky rebrá, ako aj mierne zakrivená hrudná kosť (kýl), sú usporiadané 
harmonicky. 
Ak chýba požadovaná prominencia predhrudia (prosternum), ide o chybu, 
ktorá vylučuje hodnotenie „Výborný“. U hladkosrstých jazvečíkov je kontrola 
predhrudia (prosternum) možná na pohľad. Pri správne osrstených jazvečíkoch 
hrubosrstých je to tiež možné. Pri dlhosrstých jazvečíkoch je manuálne 
preskúmanie nevyhnutné za predpokladu, že srsť vykazuje požadovanú kvalitu. 
V ideálnom prípade je koniec hrudnej kosti cítiť mierne pred stredom tela. 
Koniec hrudnej kosti by sa mal nachádzať hlboko v tele a v žiadnom prípade by 
nemal byť na konci zakrivený smerom dovnútra tela. Pri skrátenej hrudnej 
kosti / kýle (diskvalifikujúca chyba) je koniec hrudnej kosti / kýlu náhly a 
hrudná kosť / kýl je výrazne skrátený a extrémne ohnutý smerom nahor. 
Hrudník je extrémne krátko rebrovaný a nepravé rebrá sú tiež výrazne 
skrátené. Môže sa stať, že 9. pravé rebro zrastie s koncom hrudnej kosti 
prostredníctvom chrupavky.  



 
Telo (hrudník) 
 
 
 
 

Rozhodca musí dosiahnuť prstami zospodu na vnútornú stranu hrudníka a 
dotknúť sa xifoidného výbežku. Mal by byť rovný, nie ohnutý nahor alebo nadol, 
a mal by byť prítomný. Ak sa tam nenachádza, pes je „podobný chrtovi“, čo 
znamená, že xiphoidný výbežok poskytuje správnu spodnú líniu. 
Správne vyvinutá hrudná kosť/kýl je „nárazníkom“ prednej a spodnej časti tela 
jazvečíka. Spolu s rebrami chráni srdce a pľúca až po bránicu. 
Hrudník by nemal mať príliš plochý hrudný kôš. Dobre uložené rebrá na 
hrudných stavcoch umožňujú dosiahnuť požadované silné chrbtové svalstvo. 
Musí byť prítomné aj určité klenutie rebier, ktoré siahajú hlboko nadol, aby 
predné končatiny nestáli pri čelnom pohľade príliš blízko pri sebe. Súdkovitý 
hrudník nie je žiaduci. To spôsobuje opak predchádzajúceho tvrdenia a čelný 
pohľad na prednú časť je príliš široký. Príliš ploché zakrivenie rebier alebo príliš 
okrúhle zakrivenie vylučuje hodnotenie „Výborný“.  



 
Telo (spodná línia a brucho) 
 

 

 
23.2 
Poznámky: 
Spodnú líniu tvorí hrudný kôš siahajúci čo najviac dozadu a dobre vyvinuté 
brušné svalstvo. Pri hodnotení spodnej línie na skúšobnom stole je prvým 
krokom ručná kontrola tvaru rebrovania. Hrudný kôš, uložený dobre 
dozadu, pokrýva približne tri štvrtiny medzi prednými a zadnými 
končatinami. Normálne rebrovanie siaha mierne za stred trupu. Posledné 
rebro je 13. rebro. Nie je spojený s hrudnou kosťou, a preto „pláva“. 
Spolu s brušnými svalmi má posledná časť rebier za úlohu čo najlepšie 
chrániť črevá jazvečíka. Boky podobné chrtovi (príliš úzky pás) sú 
v štandarde uvedené v časti „Závažné chyby“ a vylučujú hodnotenie 
známkou „Dobrý“.  

23.1 

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

odsadenia prechádza do brušnej línie 



Chyby hrudníka & spodnej línie   

Nedostatočné 
predhrudie 

Skrátená hrudná kosť (diskvalifikujúca chyba) 

Krátky rebrový hrudný kôš 

Vpadnuté boky s lýrovitým tvarom 



Chvost 
 

 
  

24.1 

V harmonickej línii predĺženia chrbtovej 

línie, ľahko sa zvažujúci. V poslednej tretine  

chvosta je prípustný nepatrný ohyb. 



Chvost 
 
 
24.2 
Poznámky: 
Chvost sa smerom k jeho špičke plynulo zužuje. Ak sa dá 
identifikovať mierne zakrivenie v poslednej tretine chvosta, 
potom ho nemožno nazvať kosákovitým chvostom. 
Kosákovitý chvost sa začína zakrivovať už po prvej tretine. 
Dôvodom sú príliš krátke šľachy. Niektoré chvosty sú tiež 
zahnuté do strán. Zjavné kosákovité chvosty vylučujú 
hodnotenie „Výborný“. 
Chvosty, ktoré sú z anatomických dôvodov nasadené príliš 
vysoko a nedajú sa niesť iným spôsobom, sa bohužiaľ 
vyskytujú často a vedú k nižšiemu hodnoteniu. Príčinou 
tohto zdedeného nosenia chvosta môže byť: krátka krížová 
línia v kombinácii so sklonenou chrbtovou líniou a 
nedostatočným ťahom zadných končatín počas pohybu 
(krátky krok počas pohybu) alebo krátka krížová línia v 
kombinácii s príliš strmým zahnutím vzadu. 
  

Správne tvarovaný chvost a 
nosenie 

Kosákovitý chvost 

Príliš vysoko nasadený 
chvost 



Chvost 
 
 
„Vztýčený chvost (gay tail)“ je tiež zreteľne vyvýšený nad 
chrbtovú líniu. Tento ukazovateľ by sa mal vlastne riešiť v 
rámci „Správania / Temperamentu“ a nemusí viesť k 
nižšiemu hodnoteniu, ak celkový vzhľad psa nie je narušený 
týmto postojom, ak kríže nie sú príliš krátke a ak jazvečík 
preukáže schopnosť niesť svoj chvost inak. Ak je celkový 
vzhľad týmto nesením narušený, hodnotenie „Výborný“ už 
nemôže byť udelené. 
Príliš nízko nasadený chvost je u jazvečíkov pomerne 
vzácny. Zvyčajne sa to deje v kombinácii s výrazne 
klesajúcou krížovou líniou. 
Zaťahovanie chvosta je opísané v bode 9.2. Aj to je veľmi 
nežiaduce a vedie to k primeranému zníženiu hodnotiacej 
známky.  

Vztýčený chvost (gay tail) 

Chvost nasadený príliš nízko 

Silne klesajúce kríže 



Chvost 
 
 
Všetky zdedené deformácie chvosta a chyby chvosta, ako 
napríklad pokrivený chvost, zrastené chvostové stavce 
(chvostové stavce by mali byť vždy pohyblivé voči sebe, vo 
všetkých smeroch), pahýľový chvost (normálne je 18 až 22 
chvostových stavcov), vývrtkový chvost atď. sú 
„Diskvalifikujúce chyby“ a končia „Diskvalifikáciou“ 
jazvečíka. Pozornosť by sa mala venovať chvostom, ktoré sa 
zdajú byť trochu krátke. Je takáto dĺžka chvosta vrodená 
alebo bol zlom na poslednom stavci chirurgicky 
odstránený? 
V prípade pochybností je potrebné si vyžiadať röntgenový 
snímok, ktorý následne analyzuje neutrálna inštitúcia. 
Výsledok by sa mal zaznamenať v správe o stave chvosta a v 
rodokmeni (alebo v rodokmennej databáze). 
Dôrazne sa odporúča vykonať vyšetrenie stavu chvosta na 
začiatku výstavnej kariéry psa (v 9 mesiacoch alebo keď to 
klub povolí).  

Dedičné chyby chvosta (diskvalifikujúce) 



Správne umiestnenie a zauhlenie predných a zadných končatín 
  



Končatiny: Predné (Všeobecne) 
 

 

 
 
25.2 
Poznámky: 
Predné končatiny sú v štandarde opísané v siedmich podkapitolách, 
takže tu sú komentované iba všeobecné vyhlásenia. Venujte pozornosť 
pevnosti kostí (substancia). Kostná hmota je vrodená a nesmie sa 
zamieňať s masou. Jazvečík s nadváhou je mohutný. Hmotnosť je však 
získaný faktor, ktorý môže negatívne ovplyvniť celkový dojem a 
pracovnú schopnosť, a preto je nežiaduci. Nedostatok hmoty bráni 
hodnoteniu známkou „Výborný“.  

25.1 

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. 



 
Končatiny: Predné končatiny (lopatky) 
 

 

26.2 
Poznámky: 
Žiadúca je priliehavá, šikmá lopatka. Táto šikmá poloha sa kontroluje podľa vzdialenosti končekov lopatiek (koncov 
lopatiek). Za prijateľnú vzdialenosť medzi lopatkami možno považovať šírku jedného prsta. Lopatky nesmú byť 
umiestnené príliš blízko pri sebe, inak môže poloha lopatiek spôsobiť široký chod predných končatín. Ak majú lopatky 
medzi sebou príliš veľa miesta, poloha lopatky už nie je šikmá. Tieto jazvečíky potom často „visia medzi lopatkami“. 
Tento vzhľad lopatiek je podobný vzhľadu veľkej mačky. Táto chyba je uvedená v štandarde pod „Závažnými chybami“ 
a vylučuje hodnotenie známkou„Dobrý“. 
 

  

26.1 

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

tesne prilieha na hrudný kôš 



 
Končatiny: Predné končatiny (horná časť ramena) 
 

 
 
 
 
 
 

27.2 
Poznámky: 
Správna horná časť ramena je opísaná veľmi dobre. Často sa vyskytuje nedostatočne 
dlhá lopatka. To má negatívny vplyv na svetlú výšku a spolu s nedostatočným uhlom 
sa bude považovať za príliš vysokú. Predhrudie sa nezdá byť dostatočne vyvinuté. 
Vertikálna os predných končatín sa posúva dopredu. Môže tiež spôsobiť optický 
klam nedostatočnej hĺbky hrudníka. Nadlaktie, ktoré je príliš krátke alebo 
nedostatočné zauhlenie predných končatín vylučuje hodnotenie známkou „Výborný“.  

27.1 

Rameno:rovnakej dĺžky ako lopatka, s ktorou zviera takmer pravý uhol, má silné kosti, dobre osvalené, prilieha k rebrám, ale je 

dobre pohyblivé. 



 
Končatiny: Predné končatiny (lakte) 
 

 
 
 
 
 

28.2 
Poznámky: 
K lakťu patrí lakťový kĺb a olekranón. Radius a ulna tvoria predlaktie. Správne 
priliehajúce rameno ponecháva len malý priestor medzi ramenom a hrudníkom. Do 
tohto priestoru nie je možné vtlačiť prsty. Následne len nesprávne padnúce nadlaktie 
môže tlačiť lakeť smerom von. Ak je chybný v oblasti prednej dolnej končatiny (pozri 
komentár nižšie), môže to spôsobiť vytočenie lakťa dovnútra. Tieto dve chyby alebo 
voľná horná časť lopatky môžu spôsobiť vtočenie alebo vytočenie predných labiek a 
vylučujú hodnotenie známkou „Výborný“.  

28.1 

Lakte: ani vtočené ani vytočené. 



 
Končatiny: Predné končatiny (predlaktie) 
 

 
 
 
 
 

29.2 
Poznámky: 
Opäť sa posudzuje svetlá výška (pozri tiež časť 27.2). Pri pohľade zboku a spredu je žiaduce, 
aby bolo predlaktie čo najrovnejšie a najvertikálnejšie. Uhol medzi ramenom a predlaktím je 
približne 130 stupňov. Mnohí jazvečíci trpia trochu „mäkkými“ kosťami, nesprávne 
postavenými prednými končatinami. Predlaktie, zápästie, sponková kosť, predkolenie a predné 
labky, videné ako celok, následne vykazujú značne dozadu alebo dovnútra ohnuté predné 
končatiny. V závislosti od závažnosti chyby táto konzistencia mäkkej kosti vylučuje hodnotenie 
známkou „Výborný“ alebo dokonca „Veľmi dobrý“.  

29.1 

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



 
Končatiny: Predné kon. (záprstie) 
 

 
 
 

30.2 
Poznámky: 
Aby si jazvečík udržal rovnováhu, umiestni svoje predné končatiny v závislosti od stavby hrudníka do najpohodlnejšej 
polohy. V prípade správne postaveného hrudníka s bezchybne postavenými a umiestnenými prednými končatinami sú 
záprstia o niečo bližšie k sebe ako ramenné kĺby. 
Ak predná stavba jazvečíka nie je optimálná, musí zaujať chybnú polohu predných končatín, aby sa vyrovnali 
anatomické chyby. 
K výraznému zúženiu záprstia môžu viesť aj rôzne faktory. Väčšinou je to kombinované s východo-západnými 
končatinami (francúzske predné, labky vytočené von). Ak je táto chyba mimoriadne závažná, labky môžu byť otočené 
smerom von až o 90 stupňov. Počas pohybu sa potom labky odvaľujú nabok. V závislosti od závažnosti tejto chyby 
bude udelené hodnotenie známkou „Veľmi dobrý“ až „Dostatočný“. 
Pokľaknutie v záprstí je uvedené v časti „Diskvalifikujúce chyby“. Táto porucha sa vyskytuje zriedkavo. Zvyčajne sa 
spozoruje náhodne, pretože sa vyskytuje v zlomkoch sekundy. Pri dostatočnom zaťažení záprstný kĺb vyskočí dopredu 
a „zaklapne“. Keďže jazvečík nemôže na krátky čas zaklapnutú prednú nohu použiť, okamžite ju odľahčí, takže sa 
môže okamžite vrátiť do normálnej polohy.  

30.1 

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



 
Končatiny: Predné končatiny (nadprstia) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

31.2 
Poznámky: 
Nadprstie sa skladá z piatich kostí. Ako už bolo 
uvedené vyššie, aj tu sa vyžaduje dobrá hustota kostí, 
aby sa umožnila správna štruktúra celých predných 
končatín.  

31.1 

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



 
Končatiny: Predné končatiny (predné labky) 
 

 
 
32.2 
Poznámky: 
Predná labka je takmer oválna, kompaktná, o niečo väčšia ako zadná labka s dobre klenutými prstami. Vankúšiky a 
pazúriky, ktoré zodpovedajú farbe jazvečíka, sú buď čierne, alebo hnedé (čím tmavšie, tým lepšie). 
Poloha labiek smeruje dopredu. Príliš ťažké, lymfatické jazvečíky majú často roztiahnuté prsty (otvorené labky). Táto 
chyba vylučuje hodnotenie „Veľmi dobrý“. Mäkká stavba predných končatín často končí zajačími labami, čo tiež vylučuje 
hodnotenie známkou „Veľmi dobrý“. 
Termín vtočenie (labky otočené dovnútra) alebo vytočenie (labky otočené von) je popísaný vyššie (časť 28.2).  

32.1 

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. 



Poruchy predných končatín  

Vtáčanie labiek dnu Vytáčanie labiek von 

Veľmi úzke 
postavenie 

záprstí 

Pokľaknutie v záprstí 
(diskvalifikujúca chyba) 



 
Končatiny: Panvové končatiny (všeobecne) 
 

 

 
33.2 
Poznámky: 
Zadné končatiny sú v štandarde opísané v šiestich pododdieloch, takže tu budú uvedené len všeobecné informácie. Zadné 
končatiny sú umiestnené rovnobežne a vzhľadom na krátke nohy by mali byť vedené pomerne široko. Stoja mierne mimo 
panvy (tuber ischiadicum). Požadovaný je silný svalový tonus. 
Trochu slabý alebo príliš vyvinutý svalový tonus môže ovplyvniť celkový vzhľad jazvečíka. Vo všeobecnosti to však nie je 
chyba, ktorá by odôvodňovala nižšie hodnotenie. V tomto prípade by bolo vhodné nižšie umiestnenie.  

 

 

33.1 

Všeobecne: silne osvalené, v dobrých proporciách k hrudníkovým 

končatinám. Koleno a päta silne zauhlené, končatiny paralelné, 

ani vtočené ani vytočené. 

 



Končatiny: Panvové končatiny (horná časť stehna) 
 

 

 
 
 
 
 

34.2 
Poznámky: 
Nepotrebné.  

34.1 

Stehná: dobrej dĺžky, silne osvalené. 



 
Končatiny: Panvové končatiny (kolená) 
 

 
 
 
35.2 
Poznámky: 
Osobitnú pozornosť treba venovať defektom kolena (luxácia pately), ktoré sa u 
jazvečíkov môžu občas vyskytnúť. Upútajú pozornosť najmä nepravidelným 
pohybom. V tomto prípade sa dolná časť stehna nepohybuje rovnobežne, ale je 
mierne natočená dovnútra, často v spojení s holubími prstami, ak noha nie je 
položená, pes krátko kríva. Takýto jazvečík musí byť vylúčený z kruhu „Bez 
hodnotenia“ a dôvod musí byť uvedený v správe rozhodcu. Toto je spojené s 
oznámením zodpovednej organizácií vedúcej plemennú knihu. Ak sa vada 
potvrdí veterinárnym vyšetrením, pes sa z chovu vyradí. 

35.1 

Kolená: široké a mocné s dobre zvýrazneným zauhlením 



 

Končatiny: Panvové končatiny (holene) 
 
 

 

 
 
 
 
36.2 
Poznámky: 
Nedostatočné zahnutie holení často spôsobuje vyššie položené kríže, a tým aj sklon 
chrbta, ale väčším problémom je nedostatočná ohybnosť pri pohybe. Táto chyba je 
opísaná technickým termínom „überbaut“ (vyššie vzadu) a vylučuje hodnotenie 
„Výborný“. Ak sú predné končatiny tiež strmo zahnuté, potom to v mnohých prípadoch 
vedie k lineárnej hornej línii, znižuje hodnotenie a tiež vylučuje najvyššie hodnotenie 
známkou „Výborný“.  

36.1 

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



 

Končatiny: Zadné končatiny (pätový kĺb) 
 
 

 

 
37.2 
Poznámky: 
Aj v tomto prípade je správne zahnutie medzi holeňou a zadnou časťou labky približne 90 stupňov. Poruchy, ktoré sa 
stávajú zjavnými v dôsledku postavenia pätových kĺbov, sú pozície nôh do tvaru O a do tvaru X. Pozície nôh do tvaru O 
alebo do tvaru X vylučujú hodnotenie „Výborný“. Ak sú tieto prípadné poruchy výrazne zjavné, potom je vhodné 
hodnotenie známkou „Dobrý“. 
 

  

37.1 

Päty: so silnými šľachami, suché. 



 

Končatiny: Zadné končatiny (podpätia) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

38.2 
Poznámky: 
Správne vyvážený jazvečík má pri pohľade zboku takmer 
kolmo, mierne za panvou umiestnené podpätie s dobrou 
štruktúrou kostí. Ak je podpätie správnej dĺžky, zabezpečí 
požadovanú, mierne klesajúcu hornú líniu a stabilný pohyb 
zadných končatín.  

38.1 

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



 

Končatiny: Zadné (zadné labky) 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

39.2 
Poznámky: 
V správnej pozícii sú zadné labky nasmerované dopredu a stoja pod panvou (tuber ischiadicum). Sú o niečo menšie ako 
predné labky. Ak sú zadné končatiny vytočené do tvaru X, poloha labiek je často otočená smerom von. Ak sú zadné 
končatiny ohnuté do tvaru O, labky sú často vtočené dovnútra. Pri pohybe, pri pohľade zpredu, sa jazvečík často pohybuje 
zadnými končatinami pod telom. Jazvečíky so strmými zadnými končatinami majú často zadné končatiny, ktoré sú príliš 
hlboko podsadené („unterstellte Hinterhand“). Často to spôsobuje krátky krok a malý pohyb vpred. Zdá sa, že kríže sú 
trochu nižšie a chvost je posadený trochu nízko. Pri vystavovaní sú potom labky umiestnené vo vertikálnej línii s bedrovým 
kĺbom alebo dokonca pred ním. Ide o poruchu, ktorá vylučuje hodnotenie „Výborný“.  

39.1 

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

vankúšikoch. 



 

Poruchy zadných končatín  
  

Nohy do tvaru X Nohy do tvaru O 



 

Chôdza / Pohyb 
 

 

 
 
 

  

40.1 

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. 



 

Chôdza / Pohyb 
 

 
 

40.2 
Poznámky: 
K posudzovaniu pohybu dochádza vždy počas klusu. Jazvečík by mal 
byť počas pohybu vždy v rytmickej rovnováhe. Harmonický pohyb 
znamená, že jazvečík je správne stavaný a všetky jeho zauhlenia 
spolu dokonale spolupracujú. Nezabudnite skontrolovať obe strany: 
poruchy sa zvyčajne vyskytujú obojstranne, ale niekedy sa môžu 
vyskytnúť aj jednostranne.  



 

Chôdza / Pohyb 
 
 
Pri chôdzi možno pozorovať tieto chyby 
predných končatín: nedostatočný, krátky krok, 
úzka chôdza alebo široká chôdza vpredu, okrúhly 
alebo krokový pohyb, husí krok alebo 
promenádny krok (rovná predná noha, vystretá 
nahor), voľná (nesprávne položená blízko rebier 
a tesne priliehajúca) horná končatina, pádlovanie, 
labky s holubími prstami alebo východo-západná 
predná štvrť. Husí krok alebo promenádny krok 
sa nesmie zamieňať s krokom predných končatín. 
Pri „našľapovaní“ je predná noha silno ohnutá v 
zápästí. V pohybe pes predvádza okrúhly, ťahavý, 
krátky krok. Táto porucha sa u jazvečíkov 
vyskytuje veľmi zriedkavo, na rozdiel od 
dlhonohých plemien.  

Husí krok / Hackney chôdza 

Úzka chôdza Široká chôdza 



 

Chôdza / Pohyb 
 
Pri chôdzi možno pozorovať tieto poruchy zadných končatín: 
nedostatočný záber, zadné končatiny sú príliš nízko (oblasť 
pohybu je obmedzená výlučne na oblasť brucha, často v 
kombinácii s krátkym krokom, chôdza ako „šijací stroj“), úzka 
alebo široká chôdza zadných končatín, zadné končatiny v 
tvare O alebo v tvare X, špičky labiek vtočené dovnútra alebo 
von na zadných končatinách, a pohyb vzadu nie je priamy v 
jednej línii, ale je to skôr kývavý pohyb zadných končatín. 
Chybný je aj pohyb chrbta do strán (crabbing/bočenie). 
Všetky tu uvedené poruchy vylučujú hodnotenie „Výborný“. 
Ak sú tieto poruchy výrazné, udelí sa hodnotenie „Dobrý“. 
Všetky štrukturálne poruchy vrátane porúch hornej línie sú 
počas pohybu lepšie viditeľné. Poruchy chrbta sú počas 
narovnania často skryté, čo znamená, že nie sú viditeľné, 
preto je nevyhnutné dôkladné zhodnotenie procesu pohybu.  

Zadné končatiny sú príliš hlboko podsadené 
(priestor pohybu je obmedzený) 



 

Krátkosrstý. Srsť 
 

 
 
 
42.2 
Poznámky: 
Krátkosrstý jazvečík by mal mať mimoriadne hustú srsť. Okrem toho sa požaduje pevná štruktúra srsti. Zimná srsť je 
hustejšia a o niečo dlhšia ako letná. Ak sa na rozhodcovskej tabuľke objavia nasledujúce body, možno predpokladať, že 
prezentovaný hladkosrstý jazvečík mohol mať dlhosrstých predkov: 
• Príliš dlhý chvost. 
• Jemná, mäkká, hodvábne hladká srsť. 
• Dlhšia srsť na chvoste.   
Ak je prezentovaný krátkosrstý jazvečík bezchybný vo všetkých ostatných častiach, potom sa tieto body akceptujú a nevedú 
k nižšiemu ohodnoteniu. To platí, pokiaľ je srsť hustá. Takýto hladký vzhľad môže získať nanajvýš nižšie umiestnenie.  

42.1 

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. 



 

Krátkosrstý. Farba a farebné vzory 
 
 

 

 
 

43.2 
Poznámky: 
Farebná problematika je u jazvečíkov tradične sporným bodom, aj keď táto časť je v novom štandarde popísaná oveľa 
lepšie ako kedykoľvek predtým. 
V prvom rade je dôležité zdôrazniť, že v kruhu by sa nemala uprednostňovať žiadna z povolených farieb alebo farebných 
vzorov pred inými. Vyhrať by mal najlepší pes a na jeho farbe nezáleží! Rozhodca však nesmie zabudnúť skontrolovať 
hĺbku sfarbenia, veľkosť a farbu znakov pálenia (ak je to potrebné), rozloženie vzoru (škvrnitých/Merle). Musí veľmi 
starostlivo kontrolovať pigmentáciu (nos, pazúre, vankúšiky) a musí penalizovať nedostatok pigmentácie v akejkoľvek 
farbe (kvôli zdravotným problémom). Zároveň musí vedieť, že čierna pigmentácia nemôže podľa definície existovať u 
hnedých psov a že „červené“ (v skutočnosti hnedé) nosy nie sú u červených psov priestupkom (aj keď to nie je žiaduce). So 
všetkými týmito úvodnými poznámkami môžeme začať postupne študovať farby a farebné vzory jazvečíkov.  

43.1 

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. 



 

Krátkosrstý. 
Farby a farebné vzory (jednofarebný) 
 
 
Jednofarebné jazvečíky sú červené. Táto farba sa môže líšiť od tmavej po svetlú, 
a to s prelínajúcou čiernou srsťou alebo bez nej. Sýto tmavočervená farba s 
minimálnym množstvom čiernej je najžiaducejšia vo všetkých variantoch srsti. 
Červené psy so silne sa prelínajúcou čiernou srsťou sa stále klasifikujú ako 
jednofarebné, aj keď to niekedy nie je pre rozhodcu ľahká úloha. Oči klasického 
červeného jazvečíka sú čiernohnedé (čím tmavšie, tým lepšie), nos, očné viečka, 
pazúre a vankúšiky sú čierne. Červenohnedý nos a očné viečka, ako aj hnedé oči, 
pazúre a vankúšiky nie sú žiaduce, ale pripúšťajú sa a nemožno ich považovať 
za závažnú chybu. Z genetického hľadiska znamená hnedá farba na červenom 
psovi „bb“ v B-lokuse, t. j. úplnú absenciu čiernej pigmentácie. Na takýchto 
psoch nebudú ani medzisrstné chlpy čierne, ale hnedasté. Dávajte pozor, aby ste 
rozlišovali medzi bohatou hnedou pigmentáciou u červeného psa, ktorá je ešte 
tolerovaná, a znakmi potenciálneho „dd“ riedenia, ako je šedastý nos a 
vankúšiky (pozri časť 12.2) alebo prelínajúca sa modrá srsť namiesto čiernej, 
ktoré musia byť penalizované.  



 

Krátkosrstý. 
Farby a farebné vzory (jednofarebný) 
 
 
Ďalším bodom, ktorý treba mať na pamäti, 
je recesívna červená farba spôsobená 
génom „e“, ktorý pochádza z oboch strán, 
nositelia génu „e“ môžu mať akúkoľvek 
farbu a stáva sa, že červené šteniatka „ee“ 
sa rodia aj od dvoch rodičov s čiernym a 
žltohnedým pálením. Tento „e“ gén je 
maskovací gén, takže na „ee“ červených 
psoch nie je žiadna čierna alebo hnedá srsť 
a všetky farby a vzory sa javia ako veľmi 
svetločervené (až biele u krémových psov). 
S vekom takéto šteňatá stmavnú a v kruhu 
sa môžu javiť ako normálne červené, ale ich 
béžové pazúre a očné viečka zostanú ako 
znak riedenia maskovaný s „ee“.  



 

Krátkosrstý. 
Farba a farebné vzory 
 
 
Malá biela škvrna na hrudi by sa nemala považovať za 
problém. Povolené škvrny (alebo úzke pruhy bielej srsti) sú 
vždy ojedinelé, nie väčšie ako 3 cm v priemere a zvyčajne len 
mierne viditeľné. Ak má biela škvrna priemer od 3 do 5 cm, 
najvyššie možné hodnotenie je „Veľmi dobrý“. 
Rozhodca musí mať na pamäti, že veľká biela škvrna 
pokrývajúca celý hrudník, ako aj malé biele škvrny na labkách 
alebo na špičke chvosta môžu znamenať, že pes je strakatý 
alebo nositeľ strakatého génu. Ak je teda škvrna väčšia ako 5 
cm, pes môže dostať nanajvýš hodnotenie „Dostatočný“. Biele 
škvrny kdekoľvek inde ako na hrudi (chvost, nohy atď.) by sa 
tiež nemali hodnotiť vyššie ako známkou „Dostatočný“.  



 

Krátkosrstý. Farby a farebné vzory 
(dvojfarebný) 
 

  

44.1 

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. 



 

Krátkosrstý. Farby a farebné vzory 
(dvojfarebný) 
 
 
44.2 
Dvojfarebné jazvečíky môžu byť čierne s pálením alebo 
hnedé s pálením vo všetkých variantoch srsti. Obidva musia 
mať jasné pálenie usporiadané určitým spôsobom, ako je to 
dobre opísané v štandarde. Tieto znaky by nemali byť príliš 
malé ani príliš roztrúsené a čím sú čistejšie, tým lepšie. 
Správne čierno-pálené psy majú sýto čiernu základnú farbu, 
tmavé čiernohnedé oči, čierne nosy, očné viečka, pazúre a 
vankúšiky.  
U psov s hnedým pálením je žiaduca sýto hnedá farba a 
najcennejšia je "tmavá čokoláda"; oči, nos, očné viečka, 
pazúre a vankúšiky môžu byť len hnedé kvôli základnej farbe 
(čím tmavšia, tým lepšia). Upozorňujeme, že čierny pigment 
by ste nemali hľadať u psov s hnedým pálením: neexistuje a 
nemôže existovať ani geneticky. Hnedá farba je recesívna a 
hnedé psy sú homozygotné (genotyp „bb“).  



 

Krátkosrstý. Farby a farebné vzory 
(dvojfarebný) 
 
 
Každý nedostatok pigmentácie u dvojfarebných jazvečíkov sa starostlivo analyzuje. Napríklad sivastý nos u psa s 
čiernym pálením alebo ružovkastý nos u psa s hnedým pálením môže jednoducho znamenať nedostatok vitamínov 
v zimnom období, ale v kombinácii so zosvetlenými vankúšikmi a/alebo pazúrmi by sa mal brať vážne a musí sa 
vylúčiť hodnotenie „Výborný“ (rozdiel medzi „zimným nosom“ a prirodzeným riedením pozri aj v bode 12.2). 
Hodnotenie „Výborný“ nemôže byť udelené ani psovi s príliš široko rozloženými znakmi pálenia, s nedostatočne 
rozloženými znakmi pálenia alebo s nečistými znakmi pálenia (základná farba prechádza do znakov). Okrem toho 
treba byť pripravený rozlišovať medzi mierne stmavnutým pálením a pálením s čiernymi alebo hnedými pruhmi, 
čo znamená, že pes má čierno-svetlohnedé alebo hnedo-svetlohnedé žíhanie a musí byť diskvalifikovaný. Podľa 
normy je pálený vzor na dvojfarebných jazvečíkoch zakázaný, aj keď môže vzniknúť správnou kombináciou 
červený pálený x červený, preto by takéto šteniatka mali ísť len za domácich miláčikov. Čierne alebo hnedé 
jazvečíky bez pálenia musia byť taktiež diskvalifikované. 
Komentár k bielej škvrne na hrudi pozri v bode 43.2.  



 

Krátkosrstý. Farba a farebné vzory (farebný vzor 
Škvrnité/Dapple) 
 

 
 

45.2 
Poznámky: 
Vždy je dôležité mať na pamäti, že škvrny a pásiky nie sú farby, ale farebné vzory, preto sa 
môžu objaviť na akejkoľvek základnej farbe. U jazvečíkov je škvrnitá/žíhaná farba povolená 
len na červenej farbe, zatiaľ čo dapple/Merle je povolená na všetkých povolených farbách: 
červená, čierna a svetlohnedá, hnedá a svetlohnedá alebo (u hrubosrstých jazvečíkov) 
diviačia. Zvyčajne tento vzor vyzerá ako nepravidelné sivé alebo béžové škvrny na tmavšej 
základnej farbe, na červených psoch sa škvrnitosť prejavuje ako tmavé škvrny na svetlejšom 
základe. 
V štandarde sa uvádza, že veľké škvrny nie sú žiaduce a že by nemali prevládať ani tmavé, 
ani svetlé farby (ideálny pomer je 50:50). To je dôvod, prečo chov škvrnitých jedincov 
(dapples) nie je jednoduchá úloha: bez ohľadu na to, ako starostlivo ste si naplánovali chov, 
vždy hrozí, že budete mať šteniatka s nesprávne rozptýleným vzorom.  

45.1 

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). 



 

Krátkosrstý. Farba a farebné vzory (farebný vzor 
Škvrnitý/Dapple) 
 

 

Chov červených škvrnitých jedincov (dapples) je ešte 
komplikovanejší: vzor dapple/Merle na tejto farbe môže byť takmer 
neviditeľný. Zatiaľ čo pre rozhodcov to nemusí byť až taký veľký 
problém, chovateľom to môže spôsobiť problémy, ak v rodokmeni 
nie je uvedená správna definícia farby (riziko dvojitého dapplingu). 
Preto sa dôrazne odporúča vykonať test DNA na merle, aby ste sa 
uistili, že pes nie je dapple/merle, skôr než ho budete kryť s dapple 
psom. Ďalším dôvodom na obavy je, že napriek všetkým týmto 
ťažkostiam sa dapple jazvečíky stali „módou“ medzi nováčikmi a 
„komerčnými“ chovateľmi. Najčastejšie môžete vidieť dapple psy v 
hladkosrstých a dlhosrstých plemenách; u hrubosrstých psov tento 
vzor nie je taký populárny.  



 

Krátkosrstý. Farba a farebné vzory (farebný vzor 
Škvrnitý/Dapple) 
 
 
 

Požiadavky týkajúce sa znakov pálenia a pigmentácie sú rovnaké ako v 
prípade zodpovedajúcej základnej farby. Jediný rozdiel je v tom, že u 
škvrnitých dapplov sa toleruje jedno oko alebo dve modré oči alebo modrý 
segment (segmenty) v oku (očiach). Pri chove škvrnitých dapplov si 
všimnite, že široko rozložené pálenie sa u týchto psov vyskytuje častejšie 
ako u „klasických“ dvoj- a viacfarebných jazvečíkov. 
Povolená je jedna biela škvrna na hrudi s priemerom maximálne 3 cm, 
veľké biele škvrny sú veľmi nežiaduce. Dávajte si pozor: často sa aj skúsení 
chovatelia domnievajú, že biele škvrny na strakatých psoch môžu byť 
akejkoľvek veľkosti alebo sa môžu vyskytovať nielen na hrudi a 
rozhodcovia ich nebudú penalizovať. Budú, a musia, pretože príliš veľa 
bielej farby môže ľahko znamenať dvojitý dapple, ktorý je prísne zakázaný 
kvôli vážnym vrodeným zdravotným problémom spôsobeným 
kombináciou dapple + dapple.  



 

Krátkosrstý. Farba a farebné vzory (farebný vzor 
Žíhaný/Brindle) 
 

 

 
46.2 
Poznámky: 
Žíhaný/brindle vzor je povolený len na jednofarebných (červených) jazvečíkoch a nie je povolený na žiadnej inej základnej 
farbe. Správne žíhané jazvečíky sú červené s tmavšími pruhmi po celom tele. Základná farba by mala spĺňať požiadavky na 
červenú farbu (pozri 43.1 a 43.2). Nos, pazúre a vankúšiky sa opisujú ako čierne; červenohnedá farba sa nepridáva ani ako 
nežiaduca. 
Štandard neuvádza, aký pomer medzi červenou základnou farbou a tmavými pruhmi by sme mali uprednostniť, ani koľko 
pruhov by mal pes mať. V každom prípade sú jasne viditeľné čierne pruhy na čistej a jasnej červenej farbe vždy cennejšie 
ako tmavšie varianty žíhania. 
Keďže nositelia červenohnedej farby sú stále povolení na chov, môžu sa narodiť červené žíhané psy s hnedou pigmentáciou. 
Majú hnedé pruhy na srsti, hnedé nosy, očné viečka, pazúre a vankúšiky. Nemalo by sa to považovať za vážnu chybu, pretože 
pruhovaný vzor je v štandarde opísaný ako „tmavý“, nie ako „čierny“. Avšak s novou úpravou normy, ktorá je ešte prísnejšia 
k hnedým nosom na pruhovanej farbe „Nos, pazúre a vankúšiky sú čierne“ ako predchádzajúca verzia „Nos a pazúre sú 
rovnaké ako u jednofarebných a dvojfarebných“, najvyšším hodnotením týchto psov je „Veľmi dobrý“.  

46.1 

d) farebný vzor žíhané: farba žíhaného jazvečíka je červená s 

tmavým žíhaním. Nos, pazúre a vankúšiky čierne. 



 

Hladkosrstý. Farba a farebné vzory 
 
 
 

 
 
 

47.2 
Poznámky: 
Farby a farebné vzory, ktoré sú zakázané vo všetkých variantoch srsti 
jazvečíkov, sú uvedené v bode 52.1. Tu vás len upozorníme na 
skutočnosť, že diviačia farba, typická pre hrubosrstých jazvečíkov, už nie 
je u hladkosrstých jazvečíkov povolená. Pri hladkosrstej variante 
diviačia farba znamená, že u psa sa vyskytujú hrubosrstí predkovia. 
Nedostatok pigmentácie pozrite v bodoch 43.2 a 44.2  

47.1 

Všetky neuvedené farby a farebné vzory sú diskvalifikujúce. Slabá pigmentácia 

je silne nežiadúca. 



 

Drsnosrstý. Srsť 
 

 
 
 
 

48.2 
Poznámky: 
Drôtovitá srsť je a aj v budúcnosti zostane problémovou srsťou pre chovateľov. Vzhľadom na pôvod hrubosrstého jazvečíka 
(kríženie teriérov a hrubosrstých bradáčov) bude rozsah kvality drôtovitej srsti náročnou úlohou aj v nasledujúcich 
desaťročiach. Veľmi malé odchýlky v kvalite srsti smerom ku krátkej a mäkkej možno ešte akceptovať. Kontroluje sa aj 
hustota srsti (pozrite bod 42.2). Čierne pálené hrubosrsté jedince zvyčajne vykazujú menej drsnú drôtenú srsť a menej 
podsady ako ich súrodenci sfarbení do diviačej farby. Okrem vynikajúcich hrubosrstých jazvečíkov s cca 2 – 3 cm dlhou, 
drsnou vrchnou srsťou, pretkanou podsadou, sa v chovateľskom programe ponechávajú aj jazvečíky s mierne jemnejšou 
alebo skôr krátkou drôtenou srsťou s malým množstvom fúzov, obočia a podsady, ktoré by však nemali získať hodnotenie 
„Výborný“. Okrem toho sa pri zaraďovaní do tried zohľadňuje aj menej optimálna drôtená vrstva.  

48.1 

Hair: With exception of muzzle, eyebrows and ears, perfectly even close-

fitting, dense wiry topcoat with undercoat. Soft hair on the head (top 

knot) and on the paws is highly undesirable. The muzzle has a clearly 

defined beard. 

Eyebrows are bushy. On the ears, the coat is shorter than on the body, 

almost smooth. Tail well and evenly covered with close-fitting coat. 



 

Drsnosrstý. Srsť 

 
 
 

Z hodnotenia „Dobrý“ sú vylúčené len extrémne prípady, ako napríklad príliš 
mäkká drôtovitá srsť, ako aj hladká drôtovitá srsť bez fúzov a obočia. Tieto 
hrubosrsté jazvečíky sa hodnotia známkou „Dostatočný“. Štandard definuje 
kučeravú alebo vlnitú srsť ako chybnú. Toto kritérium sa môže hodnotiť len v 
suchých podmienkach (na výstavách a na chovateľských prehliadkach). 
Hrubosrstý jazvečík sa spravidla môže trimovať. Ak má rozhodca podozrenie, že 
jazvečík bol trimovaný (po celom tele alebo len na krku), potom už nemožno 
hodnotiť skutočnú kvalitu srsti, ako aj celý vonkajší vzhľad. Jazvečík musí byť 
uvoľnený z kruhu „Bez hodnotenia“. 
Príliš mäkká a tiež príliš dlhá srsť na hlave s vrchným uzlom, uši s dlhou, 
hodvábnou srsťou a osrstenie na nohách v kombinácii s vlajkovým chvostom nie 
sú žiaduce a za následok majú nižšie hodnotenie („Dobrý“). Trimming však 
umožňuje výrazné zlepšenie celkového vzhľadu hrubosrstého jazvečíka v kruhu a 
v teréne, ako aj zlepšenie schopnosti orientácie v náročnom počasí a/alebo 
vegetácii. 
Ešte pár slov k dedičnosti u hrubosrstých jazvečíkov. Hladká srsť a nadmerne 
jemná srsť sú recesívne.  



 

Drsnosrstý. Farba a farebné vzory 
 
 

  

49.1 

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. 



 

Drsnosrstý. Farba a farebné vzory 

 

 
 

49.2 a) 
 

Poznámky: 
 

U hrubosrstých jazvečíkov je to, čo nazývame červenou, vždy svetlejšie 
ako u hladkosrstých a dlhosrstých variantov. Vo všetkých ostatných 
bodoch platí oddiel 43.2.  



 

 

Drsnosrstý. 
Farba a farebné vzory 
 
 
 
 
 
 

49.2 b) 
 

Poznámky: 
Všetky farby uvedené v tejto časti v bode b), vrátane diviačej a hnedej diviačej, by mali spĺňať rovnaké požiadavky na znaky 
pálenia a ich usporiadanie, ako sú opísané pre hladkosrstých jazvečíkov v bode 44.2. 
Diviačie psy sa považujú za viacfarebné, pretože každá jednotlivá srsť diviaka má po celej dĺžke dva alebo viac odtieňov, 
ktoré sa nazývajú „páskované“. Diviačia farba môže byť v podstate od veľmi svetlej až po veľmi tmavú a všetky tieto varianty 
sú prípustné. Oči, nos, očné viečka, pazúrr a vankúšiky sú u „klasického“ diviačieho jedinca čierne, u hnedého jedinca hnedé. 
V novej verzii štandardu je po prvýkrát hnedá diviačia farba opísaná ako samostatná farba a teraz už nie je potrebné 
registrovať hnedé diviačie psy ako hnedé s pálením. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že v prípade hnedej a pálenej farby 
má byť každý jednotlivý hnedý chlp hnedý po celej svojej dĺžke a v prípade hnedej diviačej farby má každý jednotlivý chlp 
dva alebo viac rôznych odtieňov, tzv. „pásy“: svetlejšie v blízkosti kože, tmavšie na koncoch. To isté platí aj pre rozdiel medzi 
tmavou diviačou a čiernou s pálením. Najjednoduchší spôsob, ako rozlíšiť odlišné sfarbenie, je na ušiach: ak jednotlivé chlpy 
nie sú skutočne čierne, ale pri korienku a na okrajoch uší mierne zosvetlené smerom k hnedej, potom má pes diviačie 
sfarbenie. 
Biele škvrny a chýbajúca pigmentácia, pozri časť 43.2.  



 

Drsnosrstý. 
Farba a farebné vzory 
 
 
 
49.2 c) d) 
 

Poznámky: 
Platí oddiel 45.2 s pripomienkou, že 
vzor dapple/škvrnitý (Merle) je 
povolený na akejkoľvek základnej 
farbe vrátane hnedej diviačej. Nie je 
však možné nájsť veľa príkladov 
diviačieho škvrnitého a hnedého 
diviačieho škvrnitého hrubosrstého 
jazvečíka. Žíhané hrubosrsté psy sú 
veľmi zriedkavé a zvyčajne majú 
hladkosrstých predkov.  



 

Dlhosrstý. Srsť 
 

 
 
50.2 
Poznámky: 
U dlhosrstých jazvečíkov je vývoj srsti s ohľadom na vek najvýraznejší. Končí sa až vo veku približne troch rokov. Raz za čas 
sa stáva, že už úplne dospelí mladí dlhosrstí jazvečíci ešte nevykazujú vyššie opísanú srsť v jej úplnosti. Vrchná srsť je dlhá 
asi 5 cm a je dobre premiešaná s podsadou. Žiadúca je mierne previsnutá dlhá srsť na ušiach. Uši preťažené osrstením nie sú 
žiaduce. Dlhé zužujúce sa strapce srsti na predhrudí a spodnej línii musia byť výrazne vyvinuté. Požadované dlhosrsté 
strapce na predných končatinách sa nazývajú operenie, na zadných končatinách sú to zástavice. Dlhosrsté strapce na chvoste 
sa nazývajú vlajka. Ak je vrchná vrstva príliš krátka a rovnako dlhá na celom tele, vylučuje to hodnotenie známkou 
„Výborný“. Rovnako sa posudzuje aj bohatá dlhá srsť alebo srsť rozdelená na chrbte, ktorá by bránila použitiu v teréne, 
najmä počas sneženia. Vlnitá alebo strapatá srsť, ako aj príliš dlhá srsť na prstoch vylučuje hodnotenie „Výborný“. Dlhosrsté 
jazvečíky sa v súčasnosti tiež trmujú, najmä na krku (napriek tomu, že štandard vyžaduje dlhú srsť na tomto mieste). Títo 
jazvečíci budú z dôvodu manipulácie poslaní z kruhu „Bez hodnotenia“.  

50.1 
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. 



 

Dlhosrstý. 
Farba a farebné vzory 
 

  

51.1 

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.  
 

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. 



 

Dlhosrstý. 
Farba a farebné vzory 
 
 
51.2 c) d) 
 

Poznámky: 
Tmavočervená varianta má sklon k mahagónovo červenej farbe. U mahagónovo 
červených dlhosrstých jazvečíkov by malo byť operenie prednostne rovnakej 
farby. Napríklad slabšie zástavice zadných končatín nie sú žiaduce. Nemajú však za 
následok zníženie hodnotiaceho skóre. Rozhodca môže tento bod zohľadniť 
nanajvýš pri umiestnení v rámci triedy. 
Inak sa ako referencia použijú body 42.1 až 46.2, ako aj 51.2 (najmä pokiaľ ide o 
krémovú farbu, ktorá sa vyskytuje najmä u dlhosrstých plemien), s osobitnou 
poznámkou, že u dlhosrstých jazvečíkov môže byť červená farba so silne 
prekladanou čiernou srsťou („čierna nadsada“) pre rozhodcu veľkou výzvou: 
niekedy naozaj nie je ľahké na prvý pohľad pochopiť, či je pes červený alebo čierny 
s pálením. Pokiaľ ide o farbu označení u dlhosrstých jazvečíkov, rozhodca musí 
rozpoznať rozdiel medzi správnou červenou a nesprávnou krémovou farbou 
(ktorá je vždy príliš svetlá).  



 

Nepovolené farby a farebné 
vzory. Poznámky 
 
 
51.2 
Všetky predtým neuvedené farby a farebné vzory nie sú farbami jazvečíka a musia viesť k hodnoteniu „Diskvalifikovaný“. V 
tejto časti sa nebudeme zmieňovať o „príležitostných“ chybných farbách, ako je čierna alebo hnedá žíhaná (pozri tinder 
44.2), jednofarebná čierna alebo jednofarebná hnedá (čierna alebo hnedá bez znakov pálenia), tieto farby sa môžu vyskytnúť 
v každom správnom chove, ale nikto ich nebude špeciálne chovať. Upozorníme vás na najobľúbenejšie farby, ktoré nie sú 
farbami FCI, a vysvetlíme vám, prečo ich naša norma nemôže akceptovať. 
Krémová vs. červená. U dlhosrstých jazvečíkov je potrebné rozlišovať medzi svetločervenou a krémovou farbou alebo 
„anglickým krémom“, ktorý sa tiež môže líšiť od „tieňovaného“ (s čiernym prekrytím) až po „číry“ (extrémne svetlý, zriedený 
takmer do biela, bez čiernych chlpov). Génová séria Chinchilla dilution, zodpovedná za krémovú farbu, pochádza z iných 
plemien, preto norma č. 148 nepovoľuje krémovú farbu, aj keď je povolená (a veľmi populárna) v Anglicku, USA, Austrálii, 
odkiaľ boli krémové psy dovezené do krajín FCI, napr. do Japonska. Niekedy sa červené riedenie (veľmi svetložlté psy bez 
náznaku čiernej srsti) nazýva aj „krémové“, ale v skutočnosti ide o iný genetický model. Upozornenie: Rozhodcovia FCI 
nemôžu penalizovať týchto psov na výstavách organizovaných podľa pravidiel United Kennel Club (Veľká Británia) alebo 
American Kennel Club (USA).  



 

Nepovolené farby a farebné 
vzory. Poznámky 
 
 
 
 
 
Modrá s pálením vs. čierna s pálením / Isabella s pálením vs. hnedá s pálením. Ak z oboch strán pochádzajú dva 
recesívne gény pre riedenie („dd“), šteniatka môžu mať modrý pigment namiesto čierneho alebo Isabella namiesto hnedého. 
Kvôli zdravotným problémom, z ktorých prvým je alopécia, úzko spojená s miešaním farieb (CDA), by sa modrá a Isabella 
nikdy nemali používať v chove jazvečíkov z akéhokoľvek dôvodu – a vždy musíme prísne trestať akýkoľvek náznak 
miešania, chov miešancov je podľa zákona EÚ o ochrane zvierat zakázaný. 
Isabella je rozriedená forma hnedej farby a je ťažšie rozpoznateľná v kruhu ako modrá s pálením. Aby vznikla táto farba, 
obaja rodičia musia byť hnedí alebo niesť hnedú farbu a obaja musia niesť gén riedenia. Buďte opatrní: ak sa vám zdá, že 
hnedá farba je o niečo svetlejšia, než si želáte, ešte to neznamená, že máte dočinenia s Isabellou. Upozornenie: Rozhodcovia 
FCI nemôžu penalizovať modré s pálením alebo Isabelu s pálením na výstavách organizovaných podľa pravidiel Amerického 
kynologického zväzu /AKC.  



 

Nepovolené farby a farebné 
vzory. Poznámky 
 
 
 
 
 
Strakatá (Piebald). Ďalším problémom, s ktorým sa rozhodcovia môžu stretnúť, je strakatý vzor pochádzajúci z krajín 
mimo FCI, kde je u jazvečíkov povolený. Strakatých psov možno rozpoznať podľa široko rozložených bielych škvŕn na tele, 
so škvrnami alebo bez nich, niekedy sú tieto psy trojfarebné, dvojfarebné psy so strakatým vzorom vyzerajú trojfarebne. 
Strakáči budú mať vždy bielu špičku chvosta a nikdy modré oči (pokiaľ pes nie je zároveň dapple). Dôvod, prečo štandard 
FCI nemôže povoliť strakatý (piebald) vzor, je rovnaký ako v prípade krémovej farby: táto farba pochádza z rôznych plemien 
a nedostatok typu je u takýchto psov veľmi často geneticky podmienený. V rámci systému FCI sa strakáči môžu narodiť zo 
správneho párenia dvoch rodičov s povolenými farbami, ale z amerických alebo kanadských krvných línií nesúcich recesívne 
piebald gény. Jediný racionálny záver, ktorý sa tu dá vyvodiť, je, že ak máte v úmysle používať chovateľov pochádzajúcich z 
krajín mimo FCI, musíte dôkladne preskúmať ich rodokmene, aby ste sa vyhli kombinácii nežiaducich recesií u vašich 
šteniat. Ďalším bodom, ktorý je potrebné spomenúť v súvislosti so strakáčmi (piebald), sú malé škvrnky. Možno sa to 
niekomu zdá pekné, ale pochádza to z cudzieho genofondu (pravdepodobne zo španielov).  



 

Nepovolené farby a farebné 
vzory. Poznámky 
 
Dvojitá škvrnitosť. (Double dapple) Zatiaľ čo pre chovateľa ešte stále nie je hanbou nájsť v koterci jednofarebné čierne, 
strakaté, Isabella alebo modré šteniatka, ale len žartom genetiky, a môže sa to stať každému, dvojfarebné psy sa rodia vždy v 
dôsledku úmyselného zámeru chovateľa alebo jeho neospravedlniteľnej neznalosti. Pri hľadaní atraktívneho a módneho 
sfarbenia, ktoré by sa dalo predať za vyššiu cenu, nesmiete zabúdať, že dvojité sfarbenie (double dapple) je spojené s 
vážnymi zdravotnými problémami a slepota alebo hluchota nie sú tie najhoršie z nich. Párenie škvrnitého so škvrnitým 
(dapple + dapple) je v skutočnosti zločinom voči plemenu a podľa zákona EÚ o ochrane zvierat je nezákonné. Takáto krutá 
módna honba musí byť prísne zakázaná, ale nikdy ju nezastavíme, ak tieto psy bez váhania nediskvalifikujeme v súťaži!  



 

Nepovolené farby a farebné 
vzory. Poznámky 
 
 
 
Upozornenie: 
 
 
Farebné vzory sa môžu miešať a v niektorých krajinách už 
existujú jazvečíky s dvoma a dokonca tromi vzormi! 
Dva alebo viac vzorov na jednom psovi musí viesť k 
diskvalifikácii! 



 

Veľkosť 
 

 
  

52.1 

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 



 

Veľkosť 

 
 
52.2 
Poznámky: 
Meranie sa vykonáva vo veku 15 mesiacov a viac, od najvyššieho bodu kohútika po najnižší bod hrudníka, pričom sa uťahuje 
dostatočne silno, aby ste sa uistili, že meriate kosti hrudníka, nie kožu a nie srsť. 
Pri teraz povolených veľkostiach sa už v zásade tolerancia neudeľuje. Členské krajiny WUT, ktoré považujú za potrebné 
šľachtiteľské korekcie v prípade štandardných druhov, však môžu požiadať o stanovenie výšky tolerancie/merania. Výška 
tolerancie nesmie presiahnuť 2 cm a poskytne sa na prechodné obdobie najviac 5 rokov od dátumu uverejnenia normy. 
Použitie výšky tolerancie sa oznámi WUT a uvedie sa v prílohe ku komentáru WUT k norme. 
Ak je zjavne prekročený obvod hrudníka stanovený v norme, najvyššie hodnotenie bude „Veľmi dobrý“. Rozhodca však 
nikdy nesmie psa penalizovať, kým si nie je stopercentne istý svojimi meraniami. Zároveň si musí uvedomiť, že chov 
nadrozmerných štandardných jazvečíkov by negatívne ovplyvnil schopnosť pracovať pod zemou. Ak miniatúrne alebo 
králičie jazvečíky presahujú veľkosť svojho druhu, je možné ich presunúť do príslušnej plemennej knihy. Celkový vzhľad 
plnosti je žiaduci vo všetkých veľkostiach. 
Všetkým národným klubom jazvečíkov sa odporúča, aby ponúkali meranie na účely certifikácie veľkosti/variety, ktoré sa 
vykonáva vo veku najmenej 15 mesiacov počas výstavy plemien alebo súťaže. 
Ak bola veľkosť hodnotená dvoma konformačnými rozhodcami poverenými národným klubom plemien, majiteľ jazvečíka je 
krytý v prípade neskoršieho nesprávneho merania.  



 

Chyby 
 

 

 
53.2 
Poznámky: 
V štandarde sa uvádza, že dva chýbajúce PM1, ako aj dva M3 sa nesmú počítať ako chyby. Nezohrávajú úlohu pri udeľovaní 
hodnotiaceho skóre. V prvom rade ide o zuby s malou funkčnosťou pri skuse psa. Napriek tomu tu možno zdvihnúť varovný 
prst pre všetkých chovateľov! Strata zubov je dedičná a ďalšej generácii môže chýbať dôležitejší zub, takže táto chovná línia 
sa už nemôže používať. Chovateľom sa odporúča, aby starostlivo zvážili nevýhody straty zubov s potenciálnymi výhodami v 
iných oblastiach jeho jazvečíka. Kliešťový zhryz je síce stále tolerovaný, ale je jasne opísaný ako chyba. Najvyššia kvalifikácia 
je „Veľmi dobrý“.  

53.1 

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. 



 

Závažné chyby 
 

  

54.1 

– 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. 



 

Závažné chyby 
 
 
 
54.2 
Poznámky: 
„Závažné chyby“ uvedené v bode 54.1 sa môžu u jazvečíka prejavovať viac alebo menej očividne. Tieto chyby sa spravidla 
hodnotia známkou „Dostatočný“. Ak sú uvedené len mierne, nemusia viesť k výraznému zníženiu hodnotiaceho skóre. 
Niekoľko menších chýb sa sčítava a malo by spôsobiť primerane nižšie skóre pri udeľovaní hodnotiaceho skóre. 
Osobitnú pozornosť treba venovať odseku „Iné poruchy zubov ako tie, ktoré sú opísané v časti Chyby alebo diskvalifikujúce 
chyby". 
Táto veta slúži výlučne ako poistka pre chyby chrupu, ktoré nie sú uvedené v štandarde. Závažná chyba chrupu, ktorá nie je 
uvedená v štandarde, vedie spravidla vždy k diskvalifikácii. 
Odôvodnenie: ak už chýbajúci rezák vedie k diskvalifikácii, potom sa závažnejšie chyby zhryzu alebo straty zubov musia 
prirodzene posudzovať rovnako pri udeľovaní bodov. Tieto jazvečíky musia byť vylúčené z chovného programu  



 

Závažné chyby. Srsť 
 

  

55.1 

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 

 

56.1 

Hrubosrstý jazvečík:  
– mäkká srsť, príliš krátka alebo dlhá,  
– dlhá srsť, ktorá odstáva od tela všetkými smermi,  
– kučeravá alebo zvlnená srsť,  
– mäkká srsť na hlave,  
– vlajka na chvoste,  
– chýbajúca brada a fúz,  
– chýbajúca podsada,  
– krátka srsť ako u krátkosrstého jazvečíka. 



 

Závažné chyby. Srsť 
 

 
 
 
 
 
 

55.2 až 57.2 
 

Poznámky: 
Komentár týkajúci sa srsti a farby si môžete prečítať v bodoch 42.2 až 51.2.  

57.1 

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 prstam 



 

Diskvalifikujúce chyby 
 

 

58.2 
 

Poznámky: 
Chyby uvedené v bode 58.1 musia 
viesť k diskvalifikácii jazvečíka. V 
takýchto prípadoch sa správa 
rozhodcu predloží príslušnému úradu 
národného klubu jazvečíkov a/alebo 
príslušnému úradu národnej 
kynologickej organizácie a pes sa 
vyradí z chovného programu. 

58.1 

– 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. 



 

N.B. 
 

 

 
59.2 
 

Poznámky: 
Kontrola semenníkov vo vnútri mieška zvyčajne nie je problematická. K psovi vždy pristupujte spredu a zdržte sa 
kontroly, ktorá by psa prekvapila. Výsledkom môže byť potenciálne nepriateľská reakcia samca. Toto konanie psa 
nemá nič spoločné s agresiou alebo hryzením zo strachu. Je to len dôsledok nesprávneho konania osoby, ktorá 
vyšetrenie vykonáva. 
Monorchidizmus (jednostranný kryptorchizmus) znamená abnormálne zadržiavanie jedného semenníka v brušnej 
dutine alebo v inguinálnom kanáli. 
Kryptorchizmus je abnormálne zadržiavanie oboch semenníkov v brušnej dutine alebo inguinálnom kanáli. To 
neznamená, že semenníky psa neexistujú, ale skôr to, že semenníky nezostúpili do mieška. 
Zriedkavo možno nájsť bludné semenníky.  

59.1 

-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. 



 

N.B. 
 
 
 
Semenník sa môže na rôzny čas (niekoľko minút) presunúť do inguinálneho kanála a potom sa vráti na pôvodné 
miesto. 
Niektoré plemená vyžadujú, aby boli semenníky umiestnené vedľa seba v miešku. Existuje však veľa psov, ktoré 
majú semenníky v miešku umiestnené jeden za druhým. V konečnom dôsledku je pre samca jazvečíka dôležitá len 
jedna vec – v miešku musia byť viditeľné dva zjavne normálne vyvinuté semenníky. V opačnom prípade pes 
vykazuje eliminačnú chybu, ktorá bude mať za následok diskvalifikáciu. 
Podľa bodu 58.2 musí rozhodca zaslať do plemennej knihy vyhlásenie o chybách semenníkov a vysvetliť 
nevhodnosť pre chov s krátkym popisom chyby semenníkov. 
Odporúča sa, aby majitelia sučiek nenechávali sučku v období hárania v jednej miestnosti so psom, o ktorom sa 
predpokladá, že nemá semenníky. Výsledkom by mohli byť nepríjemné prekvapenia.   



 

Poruchy a ich závažnosť 
(Usmernenie pre rozhodcov) 

 
Definícia bodového hodnotenia FCI (Výstavný poriadok FCI, §6) 
 
 
Kvalifikačné predpoklady rozhodcov musia zodpovedať týmto definíciám: 
 
60.1 
VÝBORNÝ Toto hodnotenie môže byť udelené len psovi, ktorý sa veľmi približuje ideálnemu štandardu plemena, 
ktorý je predvádzaný vo výbornej kondícii, vykazuje harmonický, vyrovnaný temperament, má vysokú triedu a 
výborné držanie tela. Jeho vynikajúce vlastnosti vzhľadom na jeho plemeno umožňujú ignorovať drobné nedostatky, 
musí však mať typické znaky svojho pohlavia. 
 
61.1 
VEĽMI DOBRÝ Toto hodnotenie môže byť udelené len psovi, ktorý má typické znaky svojho plemena, má vyvážené 
proporcie a je v dobrej kondícii. Niekoľko drobných chýb možno tolerovať. Toto ocenenie môže byť udelené len 
psovi, ktorý preukáže triedu.  



 

Poruchy a ich závažnosť 
 
 
62.1 
DOBRÝ Toto hodnotenie sa udeľuje psovi, ktorý má hlavné znaky svojho plemena. Dobré stránky by mali 
prevažovať nad chybami, aby sa pes mohol považovať za dobrého predstaviteľa svojho plemena. 
 

63.1 
DOSTATOČNÝ Toto hodnotenie by malo byť udelené psovi, ktorý primerane zodpovedá svojmu plemenu, bez toho, 
aby mal všeobecne uznávané vlastnosti, alebo ktorého fyzická kondícia nie je veľmi žiadúca. 
 

64.1 
Hodnotenie DISKVALIFIKOVANÝ musí byť udelené psovi, ktorý nezodpovedá typu požadovanému plemenným 
štandardom, ktorý vykazuje správanie, ktoré zjavne nie je v súlade s jeho plemenným štandardom, alebo ktorý sa 
správa agresívne, ktorý má abnormality semenníkov, ktorý má anomáliu čeľuste, ktorý vykazuje farbu alebo 
štruktúru srsti, ktorá nie je v súlade s plemenným štandardom, alebo jasne vykazuje známky albinizmu. Táto 
kvalifikácia sa udeľuje aj psom, ktoré veľmi málo zodpovedajú jedinému znaku plemena, že je ohrozené ich zdravie. 
Okrem toho by sa mala udeliť psom, ktoré vykazujú diskvalifikujúce chyby vzhľadom na štandard plemena. Dôvod, 
prečo bol pes ohodnotený ako DISKVALIFIKOVANÝ, musí byť uvedený v správe rozhodcu.  



 

Poruchy a ich závažnosť 
 
 
 
65.1 
Psy, ktorým nemožno udeliť jednu z vyššie uvedených kvalifikácií, musia byť z kruhu vylúčené spolu s 
hodnotením: NEMÔŽE BYŤ POSÚDENÝ. Toto hodnotenie sa udelí každému psovi, ktorý sa nehýbe, ktorý 
kríva, ktorý neustále skáče po svojom psovodovi alebo sa snaží dostať z kruhu, ktorý znemožňuje 
posúdenie chôdze a pohybu alebo sa neustále vyhýba kontrole rozhodcu a znemožňuje kontrolu zubov, 
anatómie a štruktúry, chvosta alebo semenníkov. Toto hodnotenie sa udelí aj vtedy, ak možno 
pozorovať stopy po operáciách alebo zákrokoch, ktoré sa zdajú naznačovať, že vystavovateľ chcel 
rozhodcu oklamať. To isté platí, ak má rozhodca dostatok dôvodov na podozrenie z operácií, ktoré boli 
určené na nápravu pôvodného stavu alebo vlastnosti (napr.: očné viečko, ucho alebo chvost).Toto 
hodnotenie sa udeľuje aj v prípade „dvojitej manipulácie“ (t. j. upútania pozornosti psa mimo kruhu) – 
čo je prísne zakázané. Dôvod, prečo bol pes ohodnotený ako NEMÔŽE BYŤ POSÚDENÝ, musí byť 
uvedený v správe rozhodcu.  



 

Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborný“ 
 
66.1 
Celkový vzhľad, typ a hlava 

• Vzhľad mierne sa odchyľujúci od požadovaného ideálneho celkového vzhľadu. 

• Pomer výšky v kohútiku k dĺžke tela 1 : 2,0 alebo viac. 

• Príliš veľká alebo príliš malá svetlá výška. 

• Bojazlivé alebo agresívne správanie. 

• Hrubá hlava, bez ušľachtilosti. 

• Príliš široká alebo príliš úzka lebka. 

• Príliš výrazný okcipitálny vrchol. 

• Papuľa je príliš špicatá. 

• Slabý skus, chýbajúca plnosť. 

• Chýba jeden PM2 (bez ohľadu na dva M3). 

• Kliešťový alebo čiastočný kliešťový hryz. 

• Žltkastá, svetlá, prenikavá farba očí. 

• Otvorene nesené uši. 

• Iné poruchy ucha. 



 

Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborný“ 
 
67.1 
Horná a spodná línia 

• Príliš krátky krk. 

• Príliš dlhý krk. 

• Pokles za kohútikom. 

• Mierny kaprí chrbát. 

• Mierne prehnutý chrbát. 

• Nestabilná zadná línia počas pohybu. 

• Zakrivenie chrbtice nad bedrovým kĺbom. 

• Príliš veľký pokles krížovej chrbtice. 

• Chýbajúce predhrudie. 

• Ploché rebrá. 

• Súdková hruď. 

• Kosákovitý chvost. 

• Príliš vysoko alebo príliš nízko nasadený chvost. 

• Príliš vysoko nesený chvost („gay tail“). 

68.1 
Predné a zadné končatiny pri skladaní 

• Nedostatok kostnej hmoty. 

• Príliš krátka horná lopatka. 

• Nedostatočné zauhlenie predných končatín. 

• Voľná horná časť lopatky. 

• Vytáčanie zadných labiek dnu alebo vytáčanie 
von. 

• „Mäkké“ predné končatiny, mierne ohnuté 
dozadu alebo dovnútra. 

• Nedostatočné zauhlenie zadných končatín. 

• Šikmá zadná línia. 

• Vyšší zadok. 

• Nohy v tvare O 

• Nohy v tvare X 

• Zadné končatiny sú príliš hlboko podsadené. 

• Vytáčanie zadných labiek dnu alebo vytáčanie 
von. 



 

Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborné“ 
 
69.1 
Chôdza/pohyb 
• Nedostatočný, krátky krok. 

• Úzka alebo široká chôdza. 

• Kruhový alebo krokový pohyb. 

• Husí krok alebo Hackney chôdza (rovné predné nohy, vyhadzované nahor). 

• Uvoľnená horná časť lopatky. 

• Pádlovanie, vytočenie labiek dnu alebo ich vytočenie von na predných končatinách. 

• Nedostatočný záber zadných končatín. 

• Zadné končatiny sú príliš hlboko podsadené. 

• Úzka alebo široká chôdza zadných končatín. 

• Zadné končatiny v tvare do O alebo v tvare do X. 

• Hojdavý pohyb zadných končatín. 

• Ďalšie uvedené poruchy zadnej línie (počas skladania) podľa ust. 67.1.  



 

Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborný“ 
 
70.1 
Koža 
• Lalok. 

 
71.1 
Srsť a farba 
• Hladká srsť je príliš jemná, tenká. 

• Nedostatočná hustota srsti. 

• Nedostatok pigmentácie vo všetkých farbách a farebných vzoroch. 

• Príliš roztiahnuté znaky, nedostatočne roztiahnuté znaky alebo nečisté znaky (základná farba prechádza do znakov) u 
čiernych s pálením, hnedých s pálením, diviačích a hnedých diviačích jazvečíkov so škvrnitým/dapple vzorom alebo bez 
neho. 

• Príliš veľké alebo príliš malé bodky v škvrnách, veľké svetlé a malé biele bodky v škvrnách. 

• Príliš krátka alebo príliš mäkká srsť u hrubosrstých jazvečíkov. 

• Príliš krátka alebo všade rovnako dlhá srsť u dlhosrstých jazvečíkov. 

• Bujná, príliš veľká srsť a srsť rozdelená na chrbte u dlhosrstých jazvečíkov. 

• Vlnitá alebo strapatá srsť u dlhosrstých jazvečíkov. 

• Biele škvrny na hrudi s priemerom od 3 do 5 cm.  



 

Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Výborný“ 
 
 
72.1 
Veľkosť 
• Prekročenie povolenej miery pri následnom meraní obvodu hrudníka vo veku do troch rokov (účinné od roku 2025). 

S novou normou sa meranie stáva najspornejším bodom celého postupu v kruhu. Rozhodca musí byť veľmi opatrný a 
úplne si byť istý svojím rozhodnutím, keď sa chystá udeliť nižšie hodnotenie za 1 alebo 2 cm nad povolený limit. Musí byť 
pripravený a schopný vysvetliť vystavovateľom svoj spôsob merania, nechať vystavovateľov predviesť ich spôsob 
merania – a byť ochotný diskutovať o prípadných rozdieloch vo výsledkoch.  



 

Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Veľmi dobrý“ 
 
(Tieto jazvečíky sa nesmú používať na chov) 
 
73.1 
• Vzhľad, ktorý sa výrazne odchyľuje od požadovaného ideálneho celkového vzhľadu. 

• Samce so vzhľadom samíc. 

• Samice s vzhľadom samcov. 

• Bojazlivosť alebo agresivita. 

• Klesajúci zadok smerom k stredu lebky. 

• Okrúhla lebka (jablková hlava). 

• Okrúhle, vystupujúce oko. 

• Malé a šikmé oko. 

• Výrazné chyby ucha. 

• Výrazný prepad za kohútikom. 

• Výrazne nestabilná/mäkká horná línia počas pohybu. 

• „Mäkká“ predná noha, ohnutá dozadu alebo dovnútra. 

• Roztiahnuté prsty/otvorené labky. 

• Zajačie labky.  



 

Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Veľmi dobrý“ 
 
 
 
74.1 
Srsť a farba 
• Kožené uši alebo kožený chvost. 

• Bohatá, ešte stále dostatočne drsná drôtená srsť, srsť odstávajúca všetkými smermi od tela. 



 

Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Dobrý“ 
 
(Tieto jazvečíky sa nesmú používať na chov!) 
 
75.1 
 
• Atypický celkový vzhľad. 

• Nevyvážené proporcie. 

• Nemotorný, lymfatický a ťažko stavaný. 

• Slabé, dlhé nohy alebo telo ťahajúce sa po zemi. 

• Telo visiace medzi lopatkami. 

• Silne prepadnutý chrbát (hollow back). 

• Silne vydutý chrbát (roach back). 

• Slabé bedrá. 

• Boky sú príliš zastrčené. 

• Výrazne vyšší v zadnej časti 
(kríže výrazne vyššie ako kohútik). 

• Príliš slabý hrudník. 

• Zle zauhlená predná a/alebo zadná časť tela. 

• Výrazne úzka poloha zápästia. 

• Silné vytočenie labiek dovonka a dovnútra. 

• Úzke zadné končatiny, nedostatočne osvalené. 

• Silne do X (cow-hocked). 

• Silne do tvaru O (bow-legged). 

• Nemotorná, ťažkopádna, kolísavá chôdza. 

• Rôzna farba očí (wall eye), s výnimkou u škvrnitých 
jedincov (dapples). 



 

Chyby, ktoré vylučujú hodnotenie „Dobrý“ 
 
 
76.1 
Srsť a farba 
• Mimoriadne mäkká drôtovitá srsť. 

• Bohatá, mäkká drôtovitá srsť odstávajúca od tela všetkými smermi. 

• Hladký hrubosrstý jazvečík bez brady a obočia. 

• Biele škvrny na hrudi s priemerom viac ako 5 cm. 

 
Poznámka: 
• Trimovaný hrubosrstý jazvečík alebo dlhosrstý jazvečík ostrihaný na krku musí byť vyradený z kruhu „Bez hodnotenia“. 



 

Skóre hodnotenia „Diskvalifikovaný“ 
 
(Všetky chyby uvedené v norme ako „diskvalifikujúce chyby“ sa zapíšu sem) 
 
77.1 
 
• Veľmi bojazlivá alebo agresívna povaha (správanie). 

• Podkus, predkus a krivá papuľa. 

• Chybné umiestnenie dolných špičákov. 

• Chýba jeden alebo viac špičákov. 

• Chýba jeden alebo viac rezákov. 

• Chýbajúce premoláre alebo stoličky okrem dvoch PM1 
alebo jedného PM2 bez ohľadu na M3 (ako je popísané v 
časti „Chyby“). 

• Chyby chrupu iné ako tie, ktoré sú opísané v časti 
„Chyby“ alebo „Diskvalifikujúce chyby“, ako napríklad 
Kulissengebiss (zuby nie sú v rovnej línii, niektoré zuby 
sú dokonca čiastočne pred iným zubom) alebo 
Palisadengebiss (zuby sú v ústach rovné, ale rovnako 
dlhé, niekedy s malou medzerou medzi nimi). 

• Krátka hrudná kosť. 

• Všetky chyby chvosta. 

• Veľmi voľné lopatky. 

• Pokľaknutie v zápästí. 

• Čierna alebo hnedá farba bez znakov pálenia. 

• Biela farba so znakmi pálenia alebo bez nich. 

• Iné farby a farebné vzory ako tie, ktoré sú uvedené v 
časti „Farby a farebné vzory“. 

• Diviačie sfarbenie hladkosrstých jazvečíkov. 

• Kryptorchizmus. 

• Entropium, ektropium. 



 

Upozornenie 
 
 
Jazvečíky môžu byť zafarbené. Takéto konanie je zakázané. V takom prípade musí byť jazvečík 
vyradený z kruhu „Bez hodnotenia“. Rozhodca je povinný zaznamenať toto zistenie vo svojej kritike 
rozhodcu a podať správu výstavnému výboru.  



 

Zdravotné poruchy 
 
 
 
78.1 
Ak pes vyzerá nezdravo a rozhodca má podozrenie na vážne zdravotné poruchy, ako sú napr. 
vrodené očné alebo sluchové chyby, epileptické záchvaty, dedičné alebo získané ochorenia srdca, 
luxácia pately, IVDD (ochorenie medzistavcových platničiek), musí psa vylúčiť z kruhu ako 
„Nemôže byť posúdený“ s odporúčaním, aby sa podrobil príslušným veterinárnym vyšetreniam.  



 

Zranenia 
 
79.1 
S výnimkou odstránenia semenníkov sa musí predložiť veterinárne 
potvrdenie o zahojených poraneniach chrupu, chvosta alebo iných častí 
tela spôsobených nehodou, ktoré negatívne ovplyvňujú hodnotenie 
a/alebo pohyb psa. Toto vyhlásenie musí byť vydané ošetrujúcim 
veterinárnym lekárom v čase ošetrenia zranenia. Výnimka: Jazvečík dostal 
správu o stave chrupu a zhryzu alebo chvosta pred zranením. 
Oneskorené vypracovanie alebo predloženie veterinárneho vyhlásenia sa 
neakceptuje!  



 

Certifikát o chrupe a zhryze 
(správa o stave chrupu a zhryzu) 
 
 
 
80.1 
Národným chovateľským klubom sa odporúča, aby majiteľom jazvečíkov 
poskytli certifikát, v ktorom sa uvádza stav chrupu, ako aj skus najskôr vo veku 
12 mesiacov. Je povinné, aby takéto osvedčenie vydali dve osoby poverené 
národným klubom jazvečíkov. Správa o stave chrupu a zhryzu pomáha udržať 
jazvečíka v chovnom programe po následnej strate zubov (napríklad v 
dôsledku psích zápasov alebo straty zubov v dôsledku poľovníckeho využitia 
alebo nehody, ako aj legitimizácie vekom podmieneného kliešťového skusu).  



 

Preklady 
 
 
 
 
81.1 
V prípade nezrovnalostí s prekladom štandardu alebo komentára je nemecký 
text smerodajný. 
Tento komentár je zostavený v mužskom rode. Analogicky to platí aj pre 
ženský rod.  



 

Dátum schválenia 
 
 
 
 
82.1 
Tento komentár bol schválený na zasadnutí WUT 10. augusta 2001 vo Švédsku. Bol 
revidovaný v nadväznosti na zmeny normy prijaté FCI v roku 2019. 
Revidovaná verzia bola schválená na výročnom zasadnutí WUT 8. februára 2020 v 
nórskom meste Tromso. 
 
 
Slúži ako príručka pre chovateľov a rozhodcov v rámci pôsobnosti FCI. 
 
 
 
 
Podpísal: 

Prezident Stefanus Middendorf 

Predseda výboru pre normy Cesare Calcinati  



 

Poďakovania a zásluhy: 
 
 
Anatomické kresby pre Welt Union Teckel: 

Matthias Haab (Univerzita v Zürichu, Švajčiarsko) 
 
Špeciálne fotenie pre Ruský národný klub jazvečíkov: 

Anna Shvets (Rusko) 
Michael Trafford (Spojené kráľovstvo) 

 
Všetkým majiteľom a chovateľom srdečne ďakujeme za fotografie ich psov a za 
povolenie ich použiť. 
Osobitne ďakujeme tým, ktorí nám poskytli fotografie farieb iných ako FCI farieb. 
Tieto obrázky sme použili na ilustráciu toho, čo náš štandard zakazuje, ale nie na 
to, aby sme obviňovali vašich psov, ktorí by mali byť pre majiteľov vždy to 
najlepšie! 
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