
Chov dlouhosrstých trpasli čích a králi čích 
jezevčíků v období od 1.6.2006 do 30.9.2006 

 
Vážení chovatelé a příznivci dlouhosrstých trpasličích a králičích jezevčíků, než Vás 

seznámím s novinkami v našem chovu v uplynulém období, dovolím si napsat několik slov 
úvodem. Především chci odpovědět všem, kteří mě více či méně slušně upozorňují na to, že 
ve svých článcích u jejich fen (resp. psů) neuvádím úplný seznam jejich titulů. Ráda bych 
tento nedostatek napravila, nicméně není to v mých silách. Uzávěrka Zpravodaje je obvykle 
několik měsíců před jeho vlastním vydáním a již tento fakt mi znemožňuje, aby tituly 
uvedené u chovných jedinců byly kompletní. Dále k jejich neúplnosti přispívá to, že o nich 
nejsem informována. Pokud chcete, aby u vašeho psa a feny byl uveden kompletní seznam 
titulů, které získal v období následujícím po jeho uchovnění, musíte mi jej pochopitelně také 
předat. Tituly, které psi a feny získají po zveřejnění ve Zpravodaji, již bohužel 
z prostorových důvodů nemohu ve svém článku zveřejňovat, nicméně je zveřejňuji na 
internetových stránkách s agendou chovu našeho rázu. Tímto si Vás dovolím informovat, že 
stránky se přesunuly na adresu: http://www.dachshud.cz/chov. 

Déle se bohužel musím zmínit o mém článku, který byl zveřejněný ve Zpravodaji 
2/2006 na str. 25 – 39. V tomto článku opět řádit náš oblíbený tiskový šotek a tak byl můj 
text zveřejněný nejenom z hlediska úpravy, ale bohužel také obsahu v jiném znění, než jsem 
jej ke zveřejnění odeslala tiskové referentce. Nebudu zde uvádět na pravou míru veškeré 
překlepy, pouze se zmíním o nejvýraznější chybě, která se vyskytla v tabulce vrhů a krytí za 
rok 2005 (str. 28). V prvním řádku u chovného psa ALWINa Faimold’s Oak má být 
uvedeno: 4 krytí, 4 vrhy, 12 narozených štěňat (6 psů a 6 fen) a 11 odchovaných štěňat (6 
psů a 5 fen). Pokud byste si chtěli články přečíst v podobě, ve které byly odeslány a ve které 
také měly být otištěny, najdete je opět na stránkách http://www.dachshund.cz/chov. 

 
A nyní již konečně následují novinky v našem rázu 

za období od 1.6. do 30.9.2006. 
V úvodu se krátce zmíním o úspěších dvou 

dlouhosrstých trpasličích a králičích jezevčíků. Tím 
prvním je králičí dlouhosrstá fenka VANILLA von 
Weinreich (majitel: Dana HÁJKOVÁ), která dosáhla 
nádherného výsledku na poli pracovním. Vanilla se stala 
prvním králičím jezevčíkem, který získal titul Český 
šampion práce. 

Tato drobná fenka je dále ověnčena čekatelstvím 
polského i mezinárodního šampionátu práce a na 
mnoha soutěžích (včetně MRK – 2. místo, res.CAC, 
res.CACIT) dokazuje, že i malý jezevčík může 
konkurovat několikanásobně větší konkurenci. 
Druhým je český trpasličí odchovanec DANNY z 
Ostrožských jezer (majitel: Klára PROKŮPKOVÁ-
WASTIAUX a Thomas WASTIAUX), který dosáhl 

velkého úspěchu na mezinárodní výstavě psů v Liège. Rozhodčí pan Pinto-Teixera jej 
vybral jako nejkrásnějšího psa celé výstavy (BIS). Majitelům obou jedinců gratuluji. 

 
Chovní psi (ochovnění od 1.6.2006 do 30.9.2006) 
 
Bertík Hafuschka 
3.9.2004, ČLP/JTK/68033/06 
(Laurin vom Damsmühle - Jezinka z Nedošínského háje) 
černá s pálením, 35 cm, oko tmavé 
r.CAC 
0i/5 
ZV I.c. (188), ZN (84), BZ I.c. (89), ochota k práci: 4, hlas.: 4, nos: 4, barva: 4 
Homolka František 
 
Ronny z Kublova 
9.3.2005, ČLP/JTK/69115/06 
(Eben Klamap Debra - Eliška z Nedošínského háje) 
černá s pálením, 34 cm, oko hnědé 
velmi dobrá 
ZV I.c. (188), ZN (84), ochota k práci: 4, hlas.: 4, nos: 4 
Ing. Pospíšil Miroslav 
 
Xarus z Dianských luk 

13.05.2004, ČLP/JTK/67093/06 
(Hobit z Nedošínského háje - Ronja ze Štěkotu) 
černá s pálením, tygrovaná, 34 cm, oko tmavé 
výborná 
0iU/5 
ZV II.c. (143), hlas.: 2, nos: 4 
MUDr. Petrusová Hana 
 
 

 
Zeus Klamap Debra 

30.11.2004, ČLP/JTK/68349/06 
(Winnifred Trias - Nela Klamap Debra) 
červená se slabou příměsí černé, 28 cm, oko tmavé 
JCH.CZ, SK, WUT, PL, Rassebester, CACA, CWC, CAC, 
CACIB, RES.CACIB, BOB, VT, OV, nejlepší pracovní 
pes výstavy, klubový vítěz mladých – Polsko 
0b/ALVZ/5, - M3 L 
MKJK I.c. (98), BZ II.c. (96), barva: 3 
Ing. Prokůpková Marie 

 



Chovné feny (ochovněné od 1.6.2006 do 30.9.2006) 
 

Ajša z Poodří 
18.02.2003, ČLP/JTK/64345/06 
(Barney z Kozíčku - Quen z Čertouských lánů) 
červená se slabou příměsí černé, 33 cm, oko hnědé 
r.CAC 
2b/5 
BZ II.c. (89), barva: 4 
Svobodová Zdenka 
 
Besy-š z Radotínských strání 
1.1.2005, ČLP/JTK/68467/06 
(Charon Delivery - Šárka z Radotínských strání) 
červená, 33 cm, oko tmavé 
velmi dobrá 
0a/5 
ZV I.c. (188), hlas.: 4, nos: 4 
Chmelař Ladislav 
 
Ina z Hradišťské myslivny 
4.6.2003, ČLP/JTK/65073/06 
(Gero z Radotínských strání - Nóra z Pardubických luhů) 
červená se slabou příměsí černé, 34 cm, oko hnědé 
vítěz třídy mladých 
2b/A/5 
ZV I.c. (180), BZ I.c. (83), hlas.: 4, nos: 4, barva: 4 
Polák Václav 
 
Katy z Hradišťské myslivny 
1.3.2004, ČLP/JTK/66494/06 
(Gero z Radotínských strání - Nóra z Pardubických luhů) 
červená se slabou příměsí černé, 35 cm, oko hnědé 
výborná 
2b/AL/5 
ZV I.c. (162), hlas.: 3, nos: 4 
Hrubešová Anna 
 
Tequila Klamap Debra 
22.6.2003, ČJP/JTK/65283/06 
(Charm Klamap Debra - Inez Klamap Debra) 
červená se slabou příměsí černé, 34 cm, oko tmavě hnědá 
oblastní vítěz, vítěz třídy 
1b/LRZ/5, - M3 P 
BZ II.c. (75), LZ I.c. (217), ZV I.c. (184), hlas.: 3, 3, nos: 4, 4, barva: 3 
Polák Jiří 
 

Zahraniční krytí (vrhy ze zahraničního krytí nahlášené od 1.6.2006 do 30.9.2006) 
 
V tomto období se narodily čtyři vrhy ze zahraničního krytí po čtyřech zahraničních 

psech (2 z těchto psů však pocházejí z českého chovu). 
V chovatelské stanici Belle Amie (chovatel: MUDr. Silvie Růžičková) byli odchováni 

2 psi a 2 feny po německém ICH. FERDINANDovi vom Beerenpfuhl. Matkou štěňat je 
dlouhosrstá trpasličí ICH. BELLE AMIE z Kozí čku. Ferdinand byl již představen ve 
Zpravodaji 3/2005 str. 29 a 2/2006 str. 39. Z českých Ferdinandových potomků se velmi 
úspěšně na výstavách prezentuje trpasličí dlouhosrstý CANE DI AMORE Belle Amie. 
Tento pejsek již během své krátké výstavní kariéry získal nejenom tituly CAJC a BOB, ale 
také stanul na prvním místě ve IV. skupině FCI. 

Poprvé byl v českém chovu využit německý 
trpasličí hnědý s pálením ZANZIBAR von 
Weinreich. Otcem Zanzibara je hnědý s pálením, 
trpasličí TOPAS zur Farsen-Wisch. Po tomto 
psovi je Zanzibar polobratrem do České republiky 
importovaného CHOCOLINA von Weinreich. 
S Chocolinem je Zanzibar kromě toho příbuzný i 
přes matku matky - hnědou s pálením, tygrovanou 
Jouromir’s PINACOLADU. Matkou Zanzibara je 

černá s pálením, trpasličí BEVERLY von Weinreich (ELOWISE van de Wijsterhoeve – 
Jouromir’s PINACOLADA). Beverly je sestra BRISKY von Weinreich, která se již také 
v českých rodokmenech vyskytuje díky importovanému hnědému s pálením PAULovi vom 
Nordender Rosengrund. Zanzibar byl na výstavě hodnocen jako výborný, je plnochrupý a 
vyšetřený na PRA/kataraktu s výsledkem negativní. Po Zanzibarovi byli odchováni 3 psi ve 
zbarvení černá s pálením, 1 pes ve zbarvení hnědá s pálením a jedna fena ve zbarvení hnědá 
s pálením v chovatelské stanici z Nedošínského háje (chovatel: Ing. Zdeňka Veselá). 
Matkou štěňat je králičí černá s pálením HERBA z Nedošínského háje. 

Jeden vrh se narodil po trpasličím, červeném mnohanásobným šampionovi a světovém 
vítězi CH. DANNYm z Ostrožských jezer (WINNIFRED Trias – PERAMELES z Debry). 
Psa není třeba více představovat, neboť pochází z českého chovu a několikrát se prezentoval 
i na českých výstavách. Danny je zapsán a chovný ve Francii. V chovatelské stanici 
Toklarama’s (chovatel: Klára Prokůpková-Wastiaux) po něm byli odchováni 2 psi a 2 feny 
ve zbarvení červená. Matkou štěňat je CH. UTA Klamap Debra. 

Podobným případem je zahraniční krytí králičím hnědým s pálením CH. 
NORBERTem z Nedošínského háje (HUGO vom Nordender Rosengrund – HERBA 
z Nedošínského háje), který byl zapsán a uchovněn v Polsku. Chovatelská stanice Gapro 
Bohemia (chovatel: Ing. Gariela Procházková) po Norbertovi odchovala jednoho pejska a 
jednu fenku ve zbarvení hnědá s pálením, tygrovaná. Matkou štěňat je černá s pálením, 
tygrovaná ICE GIRL Gapro Bohemia. 

 
Importovaní jedinci (zapsaní do PK ČMKJ od 1.6.2006 do 30.9.2006) 

 
V tomto období byli zapsáni dva králičí psi ve zbarvení červená. 
DUKAT z Hetmańskiej Stanicy byl importován z Polska paní Ludmilou Dvořákovou. 

Otcem Dukata je trpasličí červený ICH. YABADABADOO Kalokagathia Fai  pocházející 
z českého chovu. Otec otce ULK vom Aschenbach (SAPHIR vom Aschenbach – BIRKE 



vom Aschenbach) je známý pes, který se významně prosadil nejen v německém chovu. 
Matka otce je WOODBINE Trias (MORGAN della Canterana – ELISCHA Staszel), matka 
několika jedinců, kteří výrazně ovlivňují český chov (vrhy E, G, V Kalokagathia Fai). 
Matkou Dukata je CH. RUDA Scrato, která sama pochází z německo-českého spojení. 
Otcem Rudy je UDO von Holdorf (EROS von der Ferdindandsburg – LADY von Holdorf), 
který byl do Polska importován z Německa. Udo je otcem FREDA z Hetmanskiej Stanice, 
který byl do České republiky dovezen a uchovněn v devadesátých letech. Matkou Rudy je 
BELLAMI Brio Bohemica  (MAX z Debry – ENY Křakovský potok), která byla do Polska 
importována z České republiky. Dukat se již ve třídě mladých předvedl na prvních 
výstavách. Kromě ocenění výborná 1 a CAJC se již stal i nejlepším psem plemene BOB a 
umístil se na 4. místě ve IV. skupině FCI. 

Paní Jitkou Artnerovou byl z Ruska importován 
Daks-Veg-As NOBEL KNOW-HOW . Otcem Nobela 
je z Dánska do Ruska dovezený CH. Sundsdal’s 
DAZZLER  (WHISKY v. Gejaminde – Sundal’s 
GALADRIEL). Z otcovy strany rodokmenu k nám 
Nobel přináší téměř novou krev. Jediné známé jméno 
se vyskytuje ve třetí generaci. Je to otec Galadriel 
MORGAN della Canterana, který se do našeho 
chovu dostal jednak přes chovného psa TOBYho vom 

Rainerschlössl a jednak přes chovné jedince z vrhu W Trias. Matkou Nobela je červená 
Daks-Veg-As LETICIA LORI . Otcem Leticie Lori je ruský černý s pálením 
Zhemchuzhina Peterburga ZORRO (Taliesin COLUMBUS –Zhemchuzhina Peterburga 
VISTARIA), je tedy 50% pravděpodobnost, že Nobel nese gene pro černou s pálením. 
Matkou Leticie Lori je ze Slovenska do Ruska vyvezená CH. SERAMIS Kartus-Slovakia 
(FLOBERT della Canterana – DANETT Kartuš). Ze strany matky je Nobel naprosto 
nepříbuzný na celou naši populaci dlouhosrstých trpasličích a králičích jezevčíků. Nobel se 
již předvedl na výstavě ve třídě dorostu, kde získal ocenění velmi nadějná 1. 

 Zdeňka Veselá 
 http://www.dachshund.cz/chov 

Výsledky jarních svod ů 2006 jezevčíků 
dlouhosrstých trpasli čích 

Ve vyhodnocení jarních svodů uvádím pouze výsledky, které se odchylují od 
standardních hodnot (typ typický, zbarvení jedno- a vícebarevné, síla kostry střední, chrup 
úplný, skus nůžkový, průměrná nebo standardní kvalita srsti, klidná povaha, tmavé oko, 
normální čenich a normální ucho). 

 
Otec: Alwin Faimold's Oak 
 Matka: Bella ze Strkovských sádek 
  Golem z Knězáku p. - 2x P1 H, temperamentní 
  Gaya z Knězáku f. - M3 P, temperamentní 

Otec: Amis z Bílé chalupy 
 Matka: Ida z Radotínských strání 
  Cita od Pozďatínských rybníků f. - P1 PD, plachá, 30 cm  
Otec: Barney z Kozíčku 
 Matka: Pigi z Čertouských lánů 
  Bára od Pršné f. - I3 LD,  34 cm 
Otec: Basior Basell (zahraniční krytí) 
 Matka: Majka z Brzákova kopce 
  Romy z Brzákova kopce f. 
  Rozárka z Brzákova kopce f. 
Otec: Dasty z Ostrožských jezer 
 Matka: Doris Trias Duo 
  Erlanda Eupatrid f. - 2x M3, hnědá 
  Erolda Eupatrid f. silná kostra, nadprůměrná srst, oko hnědé 
 Matka: Nela Klamap Debra 
  Dan Klamap Debra p. silná kostra, 33 cm 
Otec: Eben Klamap Debra 
 Matka: Eliška z Nedošínského háje 
  Ronny z Kublova p. 34 cm, oko světlehnědé 
Otec: Extraordinary Esprit Kalokagathia Fai  
 Matka: Doris z Ostrožských jezer 
  Duma Sachmet Anamsunamon f. nadprůměrná srst, temperamentní, 30 cm 
Otec: Fido Věkor  
 Matka: Radka Silan 
  Dora Silan Český f. - M3, - P1, 30 cm, oko hnědé 
 Matka: Rexa Silan 
  Erif Silan Český p. silná kostra, 35 cm 
  Esa Silan Český f. temperamentní 
Otec: Filou von Schloss Tenneberg 
 Matka: Cherry V ěkor-Nova 
  Nax Věkor p. silná kostra 
 Matka: Nona z Radotínských strání 
  Jona II. Věkor f. silná kostra, 34 cm 
Otec: Gero z Radotínských strání 
 Matka: Ťapka Silan Český 
  Brita Tátrum f. - 1x P1, temperamentní, 30 cm, oko hnědé 
Otec: Goofy ze Štěkotu 
 Matka: Qwendy ze Štěkotu 
  Ili ze Štěkotu f. temperamentní, 28 cm 
  Ilu ze Štěkotu f. 30 cm 
Otec: Henry Gapro Bohemia 
 Matka: Vicomtesse Kalokagathia 
  Griotka Trias Duo f. temperamentní 
Otec: Hill z Kozíčku 
 Matka: Fendi Rossanera 
  Kir z Bílé chalupy p. oko hnědé 



 Matka: Pipi z M ěsta Albrechtic 
  Andy z Kozíčku p. silná kostra, 35 cm 
Otec: Husar vom Elsternest 
 Matka: Odra z M ěsta Albrechtic 
  Jely z Bílé chalupy f. temperamentní 
Otec: Charm Klamap Debra 
 Matka: Helga Gapro Bohemia 
  Lucifer Gapro Bohemia p. silná kostra, temperamentní, 33 cm 
Otec: Charon Delivery 
 Matka: Fifi II. z Radotínských strání 
  Cita-F z Radotínských strání f. temperamentní 
 Matka: Šárka z Radotínských strání 
  Bert-š z Radotínských strání p. silná kostra, temperamentní 
  Besy-š z Radotínských strání f. 34 cm 
Otec: Inch Klamap Debra 
 Matka: Axa Strážný vrch 
  Caesar ze Skalních rybníčků p. 
Otec: Jef ze Štípek 
 Matka: Quen z Čertouských lánů 
  Čahoun z Poodří p. 
  Čaroděj z Poodří p. + P1 H, 33 cm 
Otec: Laurin vom Damsmühle (zahraniční krytí) 
 Matka: Jezinka z Nedošínského háje 
  Black Jack Hafuschka p. silná kostra, + P1 LH, nadprům. srst,  
    temperamentní, 40 cm 
  Cácorka Hafuschka f. silná kostra, nadprům. srst, temp., 30 cm 
  Cibetka Hafuschka f. 
Otec: Nuki Klamap Debra 
 Matka: Beki Cassovia Efekt 
  Caesar Klamap Debra p. 
  Cassy Klamap Debra f. 
  Cora Klamap Debra f. 27 cm 
Otec: Paul vom Nordender Rosengrund 
 Matka: Cibetka z Nedošínského háje 
  Rakytka z Nedošínského háje f. plachá, 30 cm 
  Routa z Nedošínského háje f. 29 cm 
 Matka: Herba z Nedošínského háje 
  Querulant z Nedošínského háje p. netypický - odpovídá velikostí 
    standardnímu rázu, silná kostra, 36 cm 
  Quendy z Nedošínského háje f. 
Otec: Princ Ryan Piccolo Gitano 
 Matka: Izabela z Čertouzských lánů 
  Wili z Čertouských lánů p. silná kostra, 35 cm, oko hnědé 
Otec: Red Rum Klamap Debra 
 Matka: Ossa Klamap Debra 
  Bim Klamap Debra p. 

Otec: Valér z Debry 
 Matka: Angel-Face Trias Duo 
  Elba od Otavského jezu f. oko hnědé 
Otec: Winner della Canterana 
 Matka: Anneli ze Střelické bažinky 
  Fig Fruit Faimold's Oak p. - 2x M3, 31 cm 
Otec: Winnifred Trias  
 Matka: Perameles z Debry 
  Kety z Ostrožských jezer f. - 2x M3, 30 cm 
  Korina z Ostrožských jezer f. - M3 L,  29 cm 
Otec: Yukon z Debry 
 Matka: Wegi z Čertouských lánů 
  Yukon z Čertouských lánů p. - P1 LH, oko hnědé 
Otec: Zero z Těšínovských buků 
 Matka: Krista V ěkor 
  Reno Věkor p. 
 Matka: Laki-Li z Debry 
  Mig od Petrboka p. - P1, oko hnědé 
 

Na jarních svodech bylo v roce 2006 předvedeno 49 jedinců (2 jedinci absolvovali 
individuální svod na podzim 2005), což je nejnižší počet hodnocených jedinců od roku 2000 
(viz graf I. ). Z tohoto počtu bylo 21 psů (42,9%) a 28 fen (57,1%). Předvedení jedinci byli 
potomky 28 otců (1,75 / otce). Nejvyšší počet potomků byl předveden po psech PAUL vom 
Nordender Rosengrund (4 potomci ze 2 vrhů), FIDO V ěkor  (3 potomci ze 2 vrhů), 
CHARON Delivery  (3 potomci ze 2 vrhů), LAURIN vom Damsmühle (zahraniční krytí – 
3 potomci ze 2 vrhů) a NUKI Klamap Debra  (3 potomci z 1 vrhu). Z 23 spojení bylo 
hodnoceno pouze po jednom potomku. 5 hodnocených jedinců pocházelo ze zahraničního 
krytí. 

Jeden hodnocený jedinec by hodnocen jako netypický z důvodu velikosti 
odpovídající standardnímu rázu. Síla kostry byla 12x hodnocena jako silná (24,5%). Slabá 
ani hrubá kostra nebyla zjištěna. Chudozubých jedinců bylo 12 (24,5 %). U 11 jedinců se 
jednalo o chudozubost povolenou v rámci českých chovných podmínek. U 1 feny byl zjištěn 
chybějící řezák. U jednoho psa byl zjištěn nadpočetný zub – zdvojená P1. Všichni jedinci 
měli nůžkový skus. Kvalita srsti byla 4x (8,2 %) nadprůměrná, 3x průměrná a 41x 
standardní. Povaha byla v 34 (69,4 %) případech klidná, 2x (4,1 %) plachá a 13x (26,5 %) 
temperamentní. 2x byl zjištěn obvod hrudníku větší než 35 cm (1x 36 cm a 1x 40cm). Barva 
oka byla 39x (79,6 %) tmavá, 9x (18,4 %) hnědá a 1x světlehnědá. Nebyla zjištěna žádná 
hrubá vada. 
 



Graf I. Počty jedinců předvedených na jarních svodech
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Zdeňka Veselá 

http://www.dachshund.cz/chov 
 


