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Jezevčík

Jamníci neboli jezevãíci byli tou ãástí nízkonoh˘ch, pﬁesnûji ﬁeãeno ,,velmi nízkonoh˘ch“
honiãÛ, kteﬁí se specializovali jako norníci. A to uÏ zﬁejmû v dávn˘ch dobách; soudû
alespoÀ podle kreseb jiÏ z doby starovûkého Egypta, napﬁíklad na náhrobním kameni
hornoegyptského panovníka Enjotefa II. (konec 2. tisíciletí pﬁ.n.l.) v údolí Assasif u Théb.
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rávû nálezu této kresby psa silnû pﬁipomínajícího jezevãíka, kter˘ je zde údajnû
oznaãen jako ,,tekel“, vdûãí zﬁejmû dne‰ní jezevãík za jedno z ﬁady sv˘ch souãasn˘ch
jmen – Teckel (Brehm v‰ak tento v˘klad odmítá a povaÏuje ho za nesmysl), Dachsel, Däxer
a koneãnû Dachshund.
Obdobnû jako u vût‰iny ostatních plemen
loveck˘ch psÛ souvisí i vydûlování jezevãíkÛ,
uÏ nikoli pouze podle pracovního zamûﬁení,
ale také jako samostatného plemene, s rozvojem chovu a lovu drobné zvûﬁe ve stﬁední
Evropû v 18. a 19. století. V té dobû se jezevãíci formovali na kontinentu soubûÏnû – a za
vzájemného vlivu, o ãemÏ svûdãí zejména drsnosrstá varieta – s teriéry na Britsk˘ch ostrovech. Za první literární zmínku je povaÏován
popis jezevãíka v Hohbergovû knize Georgina
curiosa z roku 1701. Fitzinger uvádí jezevãíky
jako krátkonohé (trummbeinigen) psy, „Canis,
quem Bibarhunt vocant“, bobﬁí psi zvaní.
Podle prezidenta Nûmeckého klubu pro jezevãíky (Deutscher Teckelklub 1888 e.V.) Wofganga Ranslebena byl praotcem jezevãíkÛ ãernoãerven˘ krátkosrst˘ jezevãík. VkﬁíÏením
ãerven˘ch brak (honiãÛ) byla vy‰lechtûna také
ãervená barva. Aby se zlep‰ila srst a tvrdost,
byla pﬁikﬁíÏena rÛzná plemena teriérÛ. To je
hlavní dÛvod, proã není moÏno jednoznaãnû
urãit, zda jezevãíci patﬁí v˘vojovû více k honiãÛm, nebo k teriérÛm. Dost pﬁekvapivû zní
názor chovatelÛ ze zemû pÛvodu, Ïe dlouhosrstí jezevãíci nesou krev setrÛ, ohaﬁÛ a ‰panûlÛ. Tﬁi rázy srsti ukazují jednak na znaãnou
,,starobylost“, tedy pÛvodnost plemene, jejíÏ
obdobu nacházíme zejména v pﬁípadû drsnosrsté variety i u francouzsk˘ch basetÛ (vendéesk˘ hrubosrst˘ baset) nebo nûkter˘ch dal‰ích
honiãÛ (‰t˘rsk˘ hrubosrst˘ brak˘ﬁ), jednak
i na urãitou spﬁíznûnost s tûmito plemeny
a skupinami; u dlouhosrsté variety se projevil
zﬁejmû vliv nûkterého ze star‰ích, tzv. land
nebo field ‰panûlÛ.
Nejstar‰ím chovatelsk˘m spolkem pro jezevãíky je Nûmeck˘ klub chovatelÛ jezevãíkÛ, Der
Deutsche Teckelklub, zaloÏen˘ pﬁed více neÏ
stoletím, roku 1888. Jezevãík se jiÏ po desetiletí chová ve tﬁech rÛzn˘ch velikostech (standardní, trpasliãí a králiãí) a ve tﬁech rÛzn˘ch
typech osrstûní: krátkosrst˘, drsnosrst˘ a dlouMichal Císaﬁovsk˘
hosrst˘.
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Drsnosrst˘ jezevãík zbarven˘ ãernû s ãervenohnûdou (pálením)

Hladkosrst˘ jezevãík „ãerven˘“

Hladkosrst˘ jezevãík „skvrnit˘“

Fitzingerovi jezevãíci ve v‰ech rázech srsti,
1876; v popﬁedí uprostﬁed kﬁivonoh˘
„Krummbeiniger Dachshund“

Dlouhosrst˘ jezevãík ãern˘ s pálením

Dlouhosrst˘ jezevãík z roku 1894
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