
Klubové SchwhK a SchwPoR Talianskeho klubu chovateľov jazvečíkov (ABC) 

so zadávaním titulu CACT 

Courmayeur, Val Ferret 18.-19.6.2022 

Spoločne s predsedom SKCHJ Ing. Štefanom Štefíkom sme sa zúčastnili prekrásnych klubových 

farbiarskych skúšok Talianskeho klubu chovateľov jazvečíkov, ktoré boli zároveň 1. ročníkom Pohára 

4810 Mont Blanc. Spoločnosť na 1 200 km ceste do Talianska nám v aute robila milá pani Carolina 

Geerts, spoločne s ňou sme udržiavali Štefana počas jazdy v bdelosti a pozornosti. Ja, na pozvanie 

ABC (Amici Bassotto Club), v úlohe zahraničného rozhodcu, a Štefan ako osobný hosť svojho 

dlhoročného priateľa, šéfa ABC, Antonia Palladiniho. Títo boli spoločne s Roccom Tangom domácimi 

rozhodcami. 

Na skúšky bolo prihlásených viac ako 25 jazvečíkov, nakoniec sa skúšok zúčastnilo 24 jazvečíkov, ktorí 

úspešne dorazili na miesto konania. Najväčšie zastúpenie mali samozrejme hrubosrstí štandardi, ale 

zúčastnil sa aj jazvečík dlhosrstý štandardný a hrubosrstý trpaslík, s vodičmi z rôznych kútov Talianska, 

Nemecka a Holandska. Jeden jazvečík so starším manželským párom napríklad dorazil až zo vzdialenej 

Sicílie, ďalšia väčšia skupina prišla zo Sardínie. Ôsmi z týchto jazvečíkov štartovali paralelne na dvoch 

skúškach, napríklad trpaslík absolvoval farbiarske skúšky bez doprovodu rozhodcov na 20 hodinovej 

aj 40 hodinovej stope. Stopy boli založené v údolí Val Ferret, priamo na úpätí najvyššej európskej 

hory Mont Blanc (4 810 metrov nad morom), ktoré je zároveň známou rekreačnou oblasťou, 

v nadmorskej výške cca 2 200 metrov nad morom a stopy boli kladené v pomerne náročnom teréne. 

Sťažovali ich aj vysoké teploty cez 30 °C a skutočnosť, že niektoré stopy križovali turistické chodníky 

a viedli aj priamo cez pozemky okolo chát. Pri tomto type skúšok to však nie je nič výnimočné, ako 

vodič som niečo podobné zažil na WUT skúškach v Salzburgu. Farba bola použitá z diviačej, jelenej 

a kamzičej zveri. 

Musím konštatovať, že jazvečíky boli veľmi dobre pripravené, bolo vidno, že sa majitelia do toho 

opreli vo výcviku. Najväčšie problémy robili psom čerstvé stopy zveri, ktoré križovali založené stopy, 

predpokladám, že srnčej a kamzičej. V lokalite sa vyskytovalo veľké množstvo svišťov, svahy boli 

ich brlohmi prevŕtané ako ementál a pre psa, ktorý samozrejme nepozná tento pach, to môže 

spôsobovať problémy. Na stopách s doprovodom rozhodcov som videl veľmi pekné, precízne práce, 

na stopách bez doprovodu rozhodcov, s prihliadnutím na počty nájdených markerov, musím takisto 

konštatovať, že kvalita predvedených jazvečíkov bola vysoká. Absolútnym víťazom 1. ročníka Pohára 

4810 Mont Blanc sa nakoniec stal jediný dlhosrstý jazvečík Bismarck von den Roteichen s vodičom 

Stefanom Fussom z Nemecka. Zvláštnosťou vyhodnotenia výsledkov bolo, že do boja o tento pohár 

sa mohli zapojiť len jazvečíky, ktoré prešli skúškou s doprovodom rozhodcov. Ďalšou bolo, že psov 

mali rozdelených do tried, podobne ako na výstave pre každý typ skúšky, a udeľovali titul Klubový 

víťaz a titul CACT v rámci každej triedy. 



Prostredie a atmosféra na skúškach boli fantastické. Priateľské prostredie, všade usmievaví ľudia, 

typické gestá Talianov, ktorí majú vždy a všade čas v kombinácii s majestátom pohoria Gandes 

Jorasses a vrcholom Mont Blanc, vás jednoducho dostanú. Veľmi si vážim toto pozvanie a možnosť 

posudzovať na týchto prekrásnych skúškach. O to viac, že som mal pocit, že si to organizátori 

a účastníci skúšok považujú. Zostáva mi len dúfať, že som pre skúšky bol určitým prínosom. 

Zo skúšok sme odchádzali s veľmi dobrými pocitmi, aj napriek tomu, že sme mali pred sebou 

nekonečnú a únavnú cestu. Skúšky boli pre mňa inšpiratívne, vedel by som si predstaviť takýto 

formát skúšok aj v rámci pracovného roka SKCHJ. Pozdáva sa mi myšlienka zorganizovať klasické 

12 hodinové skúšky s doprovodom spoločne so skúškami bez doprovodu na 20 a 40 hodinových 

stopách v priebehu 1 víkendu. Určite budem nad takýmto formátom rozmýšľať. 

Na záver by som rád ešte raz poďakoval Antoniovi Palladinimu a Caroline Geerts za pozvanie 

a možnosť posudzovať na 1. ročníku Pohára Mont Blanc. 

Poľovníckej kynológii a jazvečíkom zdar! 

Ing. Martin Kováč, výcvikár SKCHJ 


