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PORTRÉT PLEMENE

Krátké nohy – velké srdce

J
Sníte o psu, kter˘ by zÛstal ãil˘ a aktivní aÏ do dvanácti ãi ãtrnácti let? O malém

okouzlujícím pfiíteli, kter˘ nikdy nebude muset ke psímu kadefiníkovi, zato vás v‰ak svou
radostí z pohybu bude neustále udrÏovat v pohybu? Pak by pro vás jezevãík mohl b˘t tím

prav˘m ofiechov˘m. Tento chytr˘ rodinn˘ pes sice má svou vlastní hlavu – a to pofiádnû
tvrdou – ale v˘chova je na druhé stranû to jediné, co je na drÏení jezevãíkÛ skuteãnû
nároãné. Patfií k nejoblíbenûj‰ím psím plemenÛm vÛbec a je znám jako mil˘ ãtyfinoh˘

pfiítel a neohroÏen˘ kamarád, kter˘ se sv˘m majitelem pÛjde tfieba na kraj svûta.
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odchová
kolem 2000
ãistokrevn˘ch
jezevãíkÛ
s prÛkazem
pÛvodu
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dyÏ chcete jezevãíkovi poskytnout
vhodn˘ domov, nemusíte kvÛli
tomu kupovat vilu s obfiím pozem-

kem ani se stûhovat na hájovnu. Tento
pfiizpÛsobiv˘ pejsek se klidnû spokojí
s omezen˘ prostorem bytu, a kdyÏ zrovna
nedostane k dispozici zahradu, rozhodnû
se tím nenechá zdeptat. Má ov‰em rád,
kdyÏ se nûco dûje, a tak je dÛleÏité zaba-

vit ho jinak. Pohyb je nezbytn˘; aÈ uÏ ve
formû procházek, nebo jin˘ch pestr˘ch
aktivit pro voln˘ ãas. 
Navzdory obecnû pfiijímanému názoru,
se jezevãíci necítí dobfie jen v loveck˘ch
rukou. Tito krátko, drsno a hladkosrstí
malí psi se rádi popasují s nejrÛznûj‰ími
úkoly: mÛÏeme se s nimi potkat tfieba ve
tfiídách mini na cviãi‰tích agility, jak leh-

ce pfielétávají nad pfiekáÏkami. Pfii flybal-
lu se z jezevãíkÛ stávají neúnavní lapaãi
míãkÛ a pfii frisbee vás snadno pfiesvûd-
ãí, Ïe cizí jim není ani létající disk.
Jezevãíci zkrátka jsou velmi v‰estrann˘mi
psy. A znají míru. Nemají takovou potfie-
bu neomezeného pohybu, jakou mohou
mít napfiíklad ovãácká plemena, tfieba
border kolie nebo austral‰tí ovãáci. Má
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Jezevãíci jsou
nejmen‰í
nûmeãtí
loveãtí psi
a zároveÀ
mají skvûlé
kvality
rodinn˘ch psÛ

Obrna
jezevãíkÛ

neoznaãuje
nic jiného 

neÏ posunutí
plotének

Krátkonozí psíci
se neztratí ani 

na cviãi‰ti agility
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sice v˘razn˘ loveck˘ pud, kter˘ dokáÏou
ocenit pfiedev‰ím myslivci, ale kdyÏ nesmí
do králiãí nory, není kvÛli tomu neklidn˘
a necítí se nevyuÏit˘. 

JAK JE TO S LOVEM
Spousta milovníkÛ jezevãíkÛ myslivosti
beznadûjnû propadla, a nûktefií z nich
právû na popud sv˘ch mal˘ch ãtyfinoh˘ch

pfiátel. Málo platné, ná‰ mil˘ jezevãík je
pfiece jenom loveck˘ pes, i kdyÏ jeho
loveckou vá‰eÀ lze prostfiednictvím
dÛsledné v˘chovy a vodítka usmûrnit do
mezí pfiijateln˘ch i pro nelovce.
Opatrnost je v‰ak stále namístû: Jakmile
se naskytne pfiíleÏitost prohnat se králiãí
nebo li‰ãí norou, málokter˘ jezevãík odo-
lá. Následky takov˘ch nekontrolovan˘ch
eskapád mohou b˘t fatální. Nûktefií jezev-
ãíci zmizí v nekoneãném labyrintu
dokonce navÏdy, jiní se vrátí k smrti
vydû‰ení, protoÏe se dostali do pfiímé
konfrontace se zuby nebo drápy svého
protivníka. 
Naproti tomu pokud je práce v podzem-
ních norách právû tím, co potfiebujeme,
jezevãíci se pro ni pfiímo nabízejí. Ne
nadarmo jsou lovci tak oblíbení. Klub
zemû pÛvodu, Nûmeck˘ klub chovatelÛ
jezevãíkÛ 1888, se pokou‰í pfiihlíÏet
k zájmÛm v‰ech sv˘ch ãlenÛ: „LovcÛm
nabízíme pro jejich malé lovecké prÛvod-
ce kompletní v˘cvikov˘ program. Tûm
ostatním pak chovné pfiehlídky po skupi-
nách a sekcích, v˘stavy, v˘cvik a zkou‰ky
doprovodného psa," fiíkají.

OBRNA JEZEVâÍKÒ 
Nûmeck˘ Klub chovatelÛ jezevãíkÛ 1888
je „tavicím kotlem"  milovníkÛ jezevãíkÛ
nejrÛznûj‰ího zamûfiení. Jakkoliv se ko-
lem tûchto kfiivonoh˘ch pejskÛ objevují
rÛzné nápady, pfiece jen existuje jednotná
linie vztahující se ke zdravému chovu.
âímÏ se dostáváme k tématu obrny jezev-
ãíkÛ: Nepostihuje jen jezevãíky, ale
v‰echny nízkonohé psy s dlouh˘m hfibe-
tem, jako jsou napfiíklad angliãtí baseti.
U jezevãíkÛ se s ní v‰ak lze setkat nejãas-
tûji. Trochu záhadn˘ pojem obrna jezev-
ãíkÛ neoznaãuje nic jiného neÏ posunutí
plotének. Za hlavní symptom tohoto one-
mocnûní jsou povaÏovány náhlé bolesti
v oblasti krku nebo pátefie s následn˘m
ochrnutím. Tento stav b˘vá zpÛsoben pfií-
li‰n˘m zatíÏením plotének, které postup-
nû ztrácejí na elastiãnosti. Za zvlá‰tû rizi-
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Standard struãnû
âÍSLO FCI: 148 D
ZEMù PÒVODU: Nûmecko
KLASIFIKACE FCI: Skupina 4 (jezevãíci)
UÎITÍ: Loveck˘ pes (pro práci 
pod zemí i nad zemi), rodinn˘ pes
CELKOV¯ VZHLED: Kompaktní pes,
nízk ,̆ dlouh ,̆ krátkonoh˘ a velmi
svalnat .̆ Hlava pÛsobí vyz˘vav˘m
a pozorn˘m dojmem. Pohyblivost
nesmí b˘t v v dÛsledku krátk˘ch
konãetin nijak naru‰ena.  
VELIKOST: Velikost psa se mûfií 
podle obvodu jeho hrudního ko‰e.
Standardní jezevãík > obvod hrudníku
je u dospûlého psa od 15. mûsíce vûku
35 cm; trpasliãí jezevãík > obvod
hrudníku je od 15. mûsíce vûku do 35
cm; králiãí jezevãík > obvod hrudníku
je od 15. mûsíce vûku do 30 cm.
HMOTNOST: ideální váha 6 – 8 kg
(standardní ráz)
POVAHA: Inteligentní, milá, dobfie
naloÏená, ‰armantní, nûkdy
tvrdohlavá, ohleduplná, nûÏná, ale
také troufalá a rázná, odváÏná, bdûlá. 
SRST: Drsnosrst˘ ráz > hustá krycí srst
je po tûle rovnomûrnû rozdûlena
a s v˘jimkou ãenichu, oboãí a slechÛ 
je prostoupena podsadou. Na ãenichu
je v˘razn˘ vous. Standard poÏaduje
chomáãovitû zarostlé oboãí. Srst na
sle‰ích lze oznaãit jako témûfi hladkou,
je krat‰í neÏ na zbytku tûla. Ocas je
dobfie a rovnomûrnû osrstûn, srst
tûsnû pfiiléhá. Dlouhosrst˘ ráz > Srst je
rovná a lesklá. Je opatfiena podsadou
a pfiiléhá k tûlu. Na sle‰ích pfiesahuje
jejich okraje. Zadní strana konãetina je
porostlá v˘raznû del‰í srstí. Nejdel‰í
srst je na spodní stranû ocasu, kde se
tvofií zfieteln˘ prapor. Krátkosrst˘ >
Srst krátkosrstého jezevãíka je krátká,
hustá, lesklá a hladce pfiiléhající. 
Je opatfiena podsadou. Na tûle 
nejsou Ïádná neosrstûná místa. 
ZBARVENÍ: Jakékoli kromû bílého
PRÒMùRNÁ DÉLKA ÎIVOTA: 13 let i více
INFO ZE ZEMù PÒVODU: Nûmeck˘ klub
chovatelÛ jezevãíkÛ, zal. 1888,
naléhavû doporuãuje sv˘m ãlenÛm
i zájemcÛm ze zahraniãí kupovat
‰tûÀata jen od registrovan˘ch
chovatelÛ. Obávaná tzv. obrna
jezevãíkÛ je z velké ãásti podmínûna
dûdiãnû. 
INFO V âR: 
Klub chovatelÛ jezevãíkÛ v âR, 
kontakt kchj@seznam.cz
www.jezevcik.org

Zdrav˘
jezevãík 
je samá
legrace
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kové ãinnosti jsou pro predisponované
psy povaÏovány chození po schodech
a v neschÛdn˘ch terénech. Proã pro pre-
disponované? ProtoÏe takzvaná obrna
jezevãíkÛ je z velkého procenta podmínû-
na dûdiãnû. Enchondrosis intervertebra-
lis se dûdí polygennû; je tedy zapotfiebí
mnoha defektních genÛ, aby skuteãnû
vyvolaly nemoc. Pravdou je, Ïe pfii spoje-
ní dvou psÛ postiÏen˘ch obrnou jezevãí-
kÛ tímto problémem následnû trpí 83
procent potomkÛ. Pokud je postiÏen jen
jeden z rodiãÛ, poãet predisponovan˘ch
potomkÛ v˘znamnû klesá. 

V ROCE JE JASNO
Zda pes má, nebo nemá sklon k po‰ko-
zení meziobratlov˘ch plotének, lze zjis-
tit jiÏ ve vûku 12 mûsícÛ. JiÏ tehdy lze za
pomoci rentgenového vy‰etfiení nechat

pfiezkoumat, zda je mlad˘ pes postiÏen,
nebo ne, a zodpovûdní chovatelé z toho
vyvodí dÛsledky. 
KaÏd˘, komu leÏí na srdci zdrav˘ chov
jezevãíkÛ, by se mûl touto záleÏitostí
zevrubnû zab˘vat. Obrna jezevãíkÛ je pro
psa maximálnû bolestivá a znamená
v˘razné omezení kvality jejich Ïivota.
Po‰kození v oblasti krãních obratlÛ bolí
tolik, Ïe zvífie vyje bolestí i pfii nej‰etrnûj-
‰ím doteku. Pokud pfiíhoda postihne zad-
ní oblast bederních obratlÛ, lze pozoro-
vat jednostranné kulhání. 
Nejãastûji v‰ak k po‰kození meziobratlo-
v˘ch plotének dochází na pfiechodu mezi
hrudními a bederními obratli. Tato
oblast je totiÏ vystavena nejvût‰ímu zatí-
Ïení. Typick˘mi pfiíznaky jsou neochota
pohybovat se, koãiãí hfibet, kolébavá chÛ-
ze a ochrnutí. Léãba obrny jezevãíkÛ se

mÛÏe provádût medikamentóznû, injekã-
nû nebo chirurgicky. O nejvhodnûj‰ím
zpÛsobu léãby rozhodne o‰etfiující vete-
rinární lékafi; zpravidla po rentgenologic-
kém vy‰etfiení. Operace se musí v kaÏ-
dém pfiípadû uskuteãnit dfiíve, neÏ
odumfie velká ãást nervov˘ch tkání. Osm
aÏ ãtrnáct dní po operaci uÏ je pes zase
na nohou. Pokud v‰echno probûhne
dobfie, po ãtyfiech aÏ osmi t˘dnech by
mûl b˘t bez obtíÏí.

RAFINOVAN¯ A VTIPN¯
Zdrav˘ jezevãík pfiipravuje svému majite-
li, jak dny bûÏí, jednu radost za druhou.
Je samá legrace, ale je také rafinovan˘
a inteligentní. Prav˘ jezevãík se pfiirozenû
nedá komandovat jen tak pro nic za nic.
Myslí zároveÀ s vámi a za urãit˘ch okol-
ností mÛÏe to nebo ono lidské rozhod-
nutí zpochybnit. Lidé, ktefií jsou k je-
zevãíkÛm skeptiãtí, to oznaãují tak
nemilosrdn˘mi atributy jako prohnanost
nebo tvrdohlavost. Milovníci jezevãíkÛ
se v‰ak nad podobn˘mi zl˘mi pomluva-
mi jen pousmûjí. Vûdí, Ïe staãí znát, jak
se s jezevãíky komunikuje, a Ïe se tuto
schopnost nenauãíte v Ïádné psí ‰kole,
ale jen od jezevãíkÛ samotn˘ch. 

2000 JEZEVâÍKÒ ROâNù
V âeské republice se kaÏdoroãnû od-
chová kolem 2000 ãistokrevn˘ch jezev-
ãíkÛ s prÛkazem pÛvodu. Jezevãíci tak
jsou zfiejmû nejpoãetnûj‰ím loveck˘m
plemenem. 
A to nejlep‰í nakonec: není jezevãík jako
jezevãík, alespoÀ co se exteriéru t˘ãe.
Jsou zde dlouhosrstí krasavci, ktefií
potfiebují o nûco více péãe, okouzlující
krátkosrstí psi, ktefií se bez hfiebenu
a kartáãe klidnû obejdou, a stfiapatí drs-
Àáci vyhlíÏející jako malí uliãníci. Také
velikost kolísá od miniaturních králiãích
jezevãíkÛ pfies trpaslíky aÏ po normální
jezevãíky. Toto plemeno má zkrátka
v záloze nûco pro kaÏd˘ vkus.

Gabriela Metzová, les 
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Jezevãíci jsou
celosvûtovû zfiejmû

nejpoãetnûj‰ím
loveck˘m 

plemenem

Dlouhosrst˘
jezevãík vyÏaduje
o nûco více 
péãe neÏ jeho
krátkosrst˘
pfiíbuzn˘

Králiãí
jezevãík vám
snadno zmizí

v králiãí nebo
li‰ãí nofie
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