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Adresář členů výboru Basset klubu ČR

předseda:

Kateřina Schwippelová

U Mlýna 8

267 29 Zadní Třebáň

tel.: +420 603 261 210

e-mail: schwippelova@seznam.cz

hlavní porhlavní poradce chovu:

Jiří Mašek

Městec 2

538 63 Chroustovice

tel.: +420 461 100 075, +420 736 605 105

e-mail: masek.jirka@worldonline.cz 

místopředseda:

Soňa Viková

Pod vrchem 50
312 00 Plzeň
tel.: +420 603 820 844, +420 371 523 380

e-mail: sona.vikova@seznam.cz

výcvikář:

Ing. Václav Jedlička

9. května 533
664 56 Blučina

tel.: +420 547 235 381, +420 737 703 959
e-mail:

jednatel:

Vendula Vrabcová

Prácheň 168
471 14 Kamenický Šenov

tel.: +420 487 727 740, +420 732 571 122
e-mail: vendula.vrabcova@seznam.cz

ekonom:

Věra Křížová

Popelova 22
620 00 Brno

tel.: +420 545 219 777, +420 723 548 643
e-mail: hermelins@gmail.com 

tiskový referent:

Aleš Chamrád

Rezkova 2

700 30 Ostrava
tel.: +420 724 118 584

e-mail: chamrad@volny.cz

matrikář:

Jana Polakovičová

Borač 48

592 61 Doubravník
tel.: +402 604 998 266

e-mail : jpolakovicova@seznam.cz

zástupce VBK pro PBGV – poradce chovu PBGV:

Mgr. Jaroslav Rataj

Hory-Kloboučníkov čp. 4

259 01 Votice

tel.: +420 606 767 639
e-mail: jarda.rataj@seznam.cz

Sponzor

http://www.proplan.cz

Čestný člen výboru

Helena Partlová
Václavice 103
463 34 Hrádek nad Nisou
tel.: +420 482 723 188, +420 736 765 088
e-mail: dominik@web-dog.net

http://www.bassetklub.cz
e-mail: bassetklub@seznam.cz
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Výbor Basset Klubu přeje všem členům 
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

Nezapomeňte zaplatit členské příspěvky do konce roku!
POZOR – pohov...

Členské příspěvky
Roční poplatky zápisné (pouze nový člen) 150 Kč

nový člen, člen  400 Kč

rodinný člen, děti, důchodci 200 Kč

Invalidé 200 Kč

Č.účtu: 15534101/0100, var. Symbol: 100
Ústřižek složenky nebo jiné potvrzení platby posílejte na adresu matrikářky klubu:
Jana Polakovičová, Borač 48, 592 61 Doubravník

tel.: +402 604 998 266, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz

Kalendář Basset klubu ČR 2014
Datum Typ Místo Rozhodčí Uzávěrka

8.6.2014 Klubová Konopiště Henrietta Surján (H) 9.4.2014, 16.5.2014
14.9.2013 Speciální Podmitrov Jaroslav Matyáš (SK) 15.7.2013, 27.8.2013

Vítáme nové členy BK
Kocurek Pavel Macháňová Barbora

Noví šampióni
Titul „Klubový šampión“ byl udělen  
BH - Bassbarr Kalypso Kid, maj. A. Chamrád
BH – Malrich Diamond Back, maj. V. Křížová

Titul „Šampión ČMKU“ byl udělen  
BH - Bassbarr Kalypso Kid, maj. A. Chamrád
BH – Malrich Diamond Back, maj. V. Křížová
BH – Yannick Queen's Hermelín, maj. S. Viková

Titul „Český Grand šampión“ byl udělen  
GBGV – Lucrezia Danda Bohemia, maj. A. Veselá
BH – Navaro Lady Barnett's, maj. M. Šrámková
BH – Malrich Diamond Back, maj. V. Křížová

Titul „Český junior šampión“ byl udělen  
BH – Hopeless Uni from Taija, maj. V. Křížová

Titul „Slovenský šampión práce“ byl udělen  
BH – Bassbarr Kalypso Kid, maj. A. Chamrád

Titul „Německý šampión“ byl udělen  
BH – Navaro Lady Barnett's, maj. M. Šrámková

Blahopřejeme !
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Slovo výcvikáře BK

Přehled výsledků zkoušek loveckých psů 2013

Zkoušky v tomto roce zahájil pan mgr. Rataj Jaroslav se svým psem Aramisem od Bouňovské 
studánky, byly to zkoušky vloh, které pes absolvoval v první ceně s počtem 165 bodů.
Další v pořadí byly Mezinárodní barvářské zkoušky honičů na Halieri, okres Lučenec. Z přihlášených 13 
psů se zkoušek zúčastnilo 10 psů s velice dobrým výsledkem jak je vidno z přiložené tabulky

Maxo z Krtíšského dvora, pes, jezevčík, Chotanský Miroslav 74 b. I.cena CACT, ResCACIT
Jordan Olia Roborovski, fena, bloodhaund, Schwippelová Katařina 72 b. CACT
Chopen spod Kobovskej varty, pes, slovenský kopov, Gorda Jakub 70 b. I.cena
Daira z Hrachovského, fena, slovenský kopov, Suja Juraj 72 b. I.cena ResCACT
Bassbarr Kalypso Kid, pes, basset hound, Chamrád Aleš 96 b. I.cena CACT, CACIT
Blesk z Eukenkocha, pes, slovenský kopov, Kováčik Marián 72 b. I.cena CACT
Lolo Pemiko, pes, jezevčík, Kovát Vladimír 64 b. II.cena
Hopeless Uni from Taija, fena, basset hound, Křížová Věra 66 b. II.cena
Axa z Navkovho dvora, fena, slovenský kopov, Kováčik Marián 70 b. I.cena
Escobar Roger Orvišník, pes, basset hound, Antal Pavel 69 b. I.cena ResCACT

Absolutním vítězem zkoušek se stal pes Bassbarr Kalypso Kid vedený panem Alešem Chamrádem s 
celkovým ziskem, dle našeho zkušebního řádu, 234 bodů. Zároveň získal tituly CACT a CACIT. Tímto 
vítězstvím, kdy tři roky po sobě získal tituly CACT, resCACIT a CACT se stal pracovním šampionem 
Slovenské republiky. Je to první basset, který získal pracovní šampionát. K tomuto velmi rád gratuluji. 
Dalším úspěšným byly paní Věra Křížová s fenou HOPELESS UNI FROM TAIJA ve druhé ceně s počtem 
180 bodů, z toho vyplývá, že tito dva basseti se stávají vítězi pracovních pohárů. Současně výborně 
dopadla i paní Kateřina Schwippelová s bloodhaundem v první ceně CACT 206 bodů.
Dne 5. 10 2013 proběhly zkoušky BZH v mysliveckém sdružení Černá Hora, Memoriál M. Doubka a 
pohár Kateřiny Schwippelové. Výsledky zkoušek uvádí následující přehled.

Aso od Jachov, pes, jagdteriér, Nezval Petr  176 b. II.cena
Tor Vakuc, pes, border terier, Richter Lubomír  176 b. III.cena
Jimmy Korym Bohemia, pes, border teriér, ing. Chyba Milan  214 b. Vítěz mem. CACT, CCT
Elton Fleret Moravia, pes, border teriér, Pudlová Tereza  206 b. I.cena ResCACT, ResCCT
Noris od Gerclinského vrchu, pes, německý křepelák, Maglén Martin  neobstál
Nero od Gerclinského vrchu, pes, německý křepelák, Studenič Miroslav 206 b. I.cena
Aramis od Bouňovké studánky, pes, basset hound, mgr. Rataj Jaroslav  126 b. III.cena
Kind Black Swan Perla Vltavy, pes, beagle, Buriánová Monika  166 b. II.cena
Hary od Pavlečkovy skály, pes, slovenský kopov, doc.Mudr Nečas Jiří  214 b. I. Cena
Fluer z Falenky, fena, malý hrubosrstý vendénský basset, Knotek Jiří  obstál
Amalca z Březovské samoty, fena, rhodeský ridgeback, Klusák Dominik obstál
Brit od Jelení meze, pes, alpský brakýř jezevčíkovitý, Šindelka Petr nenastoupil

BK ČR zde zastupovali pánové Jiří Knotek s PBGV a pan mgr. Rataj Jaroslav s BH. Zde musím 
konstatovat, že se nám nezadařilo. PBGV udělal pouze loveckou upotřebitelnost a BH pana mgr. Rataje 
skončil ve třetí ceně. 
Závěrem mohu konstatovat, že pro naše BH byl rok úspěšný. 

ing. Václav Jedlička
výcvikář
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29. Klubová výstava
BASSET KLUBU ČR

Podmitrov
sobota 14. 9. 2013

SPONZOR VÝSTAVY
Výhradní distributor krmiv
Purina PRO PLAN
pro ČR a SK
SAMOHÝL , a.s. 
Smetanova 1058
512 51 Lomnice nad Popelkou
ROZHODČÍ

paní Hana Ahrens (A)
Basset Hound 
Basset Bleu de Gascogne

TŘÍDY
štěňat 4 až 6 měsíců věku
dorostu 6 až 9 měsíců věku 
mladých 9 až 18 měsíců věku
mezitřída 15 až 24 měsíců věku
otevřená od 15 měsíců 
pracovní od 15 měsíců s dokladem (kopie) o složené zkoušce
vítězů psi  a  feny  s přiznaným  titulem  mezinárodním,  národním,  národní  vítěz  nebo 

klubový vítěz a doklad (kopie) o titulu připojit k přihlášce
veteránů od 8 let věku 
TITULY
CAJC Čekatelství  šampionátu  krásy  mladých  ČR  se  uděluje  psům  a  fenám 

jednotlivě ve třídě mladých. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou 
„Výborný  1“.  Titul  CAJC není  nárokový  a  uděluje  se  jen  při  mimořádných 
exteriérových kvalitách jedince.

CAC Čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám ve třídě mezitřída, 
otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán psovi a feně oceněným známkou 
„Výborný  1“.  Titul  CAC není  nárokový  a  uděluje  se  jen  při  mimořádných 
exteriérových kvalitách jedince 

res.CAC Rezervní  čekatelství  šampionátu  krásy  ČR  se  uděluje  psům  a  fenám 
jednotlivě ve třídách mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů. Může být zadán 
psovi a feně oceněným známkou „výborný 2“. Res. CAC není nárokový titul a 
uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách jedince, kterému by 
rozhodčí  udělil  CAC,  kdyby  na  výstavě  nebyl  přítomen  jedinec  oceněný 
známkou „Výborný 1“. Pokud na výstavě získá CAC ČR jedinec, který má již  
potvrzený titul „Český šampión“, je přiznán CAC jedinci, který ve stejné třídě 
obdržel  res.  CAC.  Potvrzení  titulu  si  ověří  majitel  jedince  oceněného  psa 
res.CAC na sekretariátu ČMKU.V

Nejkrásnější pes 
výstavy mladých

Zadává  se  psovi  a  feně,  kteří  byli  na  Klubové  výstavě  ve  třídě  mladých 
oceněni známkou V1, CAJC.

Nejkrásnější pes 
výstavy

Do soutěže postupují  psi  a  feny,  kteří  byli  na  Klubové  výstavě  ve třídách 
mezitřída, otevřená, pracovní nebo vítězů oceněni známkou V1, CAC. Psi  a 
feny se hodnotí zvlášť.

Vítěz plemene 
(BOB)

Nejlepší pes nebo fena, který byl vybrán z vítězů mladých, vítězů a nejlepší 
pes a fena ve třídě veteránů ocenění známkou V1. 

Vítěz výstavy (BIS) Pes nebo fena Klubové výstavy, kteří byli oceněni titulem BOB v jednotlivých 
plemenech zúčastněných na Klubové výstavě.

Basset telegraf 3/2013                                                                                                          4



Soutěže
SOUTĚŽ  MLADÝ  VYSTAVOVATEL  I.kategorie

Jaroslav Fořt 2006 BH/ Art Čečelka z Čečelic 1. místo 
Květoslava Čábelková 2009 BH/ Lucas od Berounky 2. místo 

SOUTĚŽ  MLADÝ  VYSTAVOVATEL  II.kategorie

Kamil Ličík 2002 BH/ Fabien od Berounky 1. místo 
Monika Kučerová 2000 BH/ Bassbarr Kalypso Kid 2. místo 
Jitka Laurinová 2004 BH/ Armáni Perla Záboj 3. místo 

SOUTĚŽ  NEJKRÁSNĚJŠÍ  PÁR  PSŮ

Fena Pes
Lucie Sasynová BH/Betty Zarzarroza Fatys Feya od Berounky 1. místo 
Jaroslav Fořt BH/Dafne Dina´s Way Art Čečelka z Čečelic 2. místo 

SOUTĚŽ  NEJLEPŠÍ  CHOVATELSKÁ  SKUPINA

Věra Otevřelová BH od Berounky 1. místo 
Věra Křížová BH Queen's Hermelín 2. místo 

Basset Bleu de Gascogne

Feny - třída otevřená

1 Valla Aledos - VD1
10.1.2011 ČLP/BBG/51

otec:  Laurin vom Kurathloch matka: Tara Aledos
chovatel: Ing. Aleš Dostál

majitel: Danuše Doležalová, Nížkovice 51, 684 01 Nížkovice

Basset Hound
Psi - třída mladých

2 Champagne z Valachitu - V2
25. 6. 2012 ČLP/BH/5879

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Fidorka z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

3 Igor z Valachitu - VD3
9. 7. 2012 ČLP/BH/5895

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Eleonora z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

4 Lucas od Berounky – V1, CAJC
5. 4. 2012 ČLP/BH/5885

otec:  Cheyney od Berounky matka: Zena van Grunsven
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: M. Čábelková Nahorniaková, Zahradní 235, 789 83 Loštice + V. Otevřelová, Nerudova, 266 01 Beroun

Psi - třída mezitřída

5 Armáni Perla Záboj - D3
20.11.2011 ČLP/BH/5818

otec:  Cerruti Queen´s Hermelín matka: Gerda z Hlubocké hájovny
chovatel: Irena Zábojová

majitel: Tomáš Lauryn, Chotkova 270, 530 06 Pardubice
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6 Bad od Bouňovské studánky – V1, CAC
5.10.2011 ČLP/BH/5795

otec:  Cerruti Queen´s Hermelín matka: Bety z Hlubocké hájovny
chovatel: Jaroslav Rataj

majitel: František Kříž, Fr.Halase 436, 679 72 Kunštát

7 Krištof Kolumbus od Berounky – V2, ResCAC
1.10.2011 ČLP/BH/5816

otec:  Fatys Feya od Berounky matka: Emma od Berounky
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd Cerhovice

Psi - třída otevřená

8 Art Čečelka z Čečelic - V2
25.9.2010 ČLP/BH/5698

otec:  Cyril Bohemia Gorgony matka: Cloe Gloomy Clown
chovatel: Josef Zeman

majitel: Jaroslav Fořt, J.Seiferta 436, 506 01 Jičín

9 Cerruti Queen´s Hermelín – V1, CAC
8.5.2008 ČLP/BH/5456

otec:  Longbody´s Dirty Harry matka: Night Queen Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Soňa Viková, Pod Vrchem 1087/50, 312 00 Plzeň

10 Gregor z Valachitu - vyloučen
10.9.2010 ČLP/BH/5684

otec:  Cartier Queen´s Hermelín matka: Eleonora z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Jiří Staněk, Poličná 478, 757 01 Valašské Meziříčí

11 Gregory Queen´s Hermelín - nepřítomen
24.9.2010 ČLP/BH/5693

otec:  Horvári Murphy matka: Yulia Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Dana Janečková, Česká 207, 664 31 Lelekovice

12 Jimmy Fox od Berounky - nepřítomen
13.7.2011 ČLP/BH/5776

otec:  Fatys Feya od Berounky matka: Yman Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Lada a Jiří Pazderníkovi, Orlov 34, 261 01 Příbram 1

Psi - třída pracovní

13 Yannick Queen´s Hermelín - VD1
15.03.2007 ČLP/BH/5285

otec:  Leicester v. Hollandheim matka: Night Queen Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Soňa Viková, Pod Vrchem 1087/50, 312 00 Plzeň

Psi - třída vítězů

14 Bassbarr Kalypso Kid - V3
10.1.2010 ČLP/BH/5670

otec:  Bassbarr California Dreaming matka: Bassbarr Martha
chovatel: William O´Loughlin

majitel: Aleš Chamrád, Rezkova 2, 700 30 Ostrava

15 Fatys Feya od Berounky – V2, ResCAC
15.8.2008 ČLP/BH/5495

otec:  Vera´s Valentine v. Grunsven matka: Bon-Soir od Berounky
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Lucie Sasynová, Malá Amerika 217, 683 52 Šaratice
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16 Malrich Diamondback – V1, CAC, NP, BOB, BIS
6.5.2011 ČLP/BH/5765

otec:  Malrich Sir Ruff Diamond matka: Malrich Bubbles
chovatel: Debbie Ellrich

majitel: Věra Křížová, Popelova 22, 620 00 Brno

Feny - třída dorostu

17 Beauty Perla Záboj - VN
31.12.2012 ČLP/BH/5940

otec:  Yannick Queen´s Hermelín matka: Gerda z Hlubocké hájovny
chovatel: Irena Zábojová

majitel: Barbora Macháňová, 756 55 Dolní Bečva 308

Feny - třída mladých

18 Dafne Dina´s Way - V2
1. 12. 2012 ČLP/BH/5946

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Yasmine Moravia Bray
chovatel: Ivana Wayhelová

majitel: Jaroslav Fořt, J.Seiferta 436, 506 01 Jičín

19 Chantal z Valachitu - VD
25. 6. 2012 ČLP/BH/5883

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Fidorka z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Mgr. Jaroslav a Lenka Ratajovi, Hory – Kloboučníkov 4, 259 01 Votice

20 Charlotte z Valachitu - V3
25. 6. 2012 ČLP/BH/5881

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Fidorka z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Jiří Staněk, Poličná 478, 757 01 Valašské Meziříčí

21 Ice Cream z Valachitu - V4
9. 7. 2012 ČLP/BH/5897

otec:  I´m Your Man v. Grunsven matka: Eleonora z Valachitu
chovatel: Pavlína Hrabovská

majitel: Pavlína Hrabovská, Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí

22 Leticie od Berounky – V1, CAJC, NMJ
5. 4. 2012 ČLP/BH/5887

otec:  Cheyney od Berounky matka: Zena van Grunsven
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Veronika Karlová, K lopatárně 42, 337 01 Rokycany + V. Otevřelová, Nerudova 1322, 266 01 Beroun

Feny - třída mezitřída

23 Hopeless Uni From Taija – V1, CAC
23.3.2012 ČLP/BH/5930

otec:  Longbody´s Moonboots matka: Hopeless Jean Blue
chovatel: Taija Turkia

majitel: Věra Křížová, Popelova 22, 620 00 Brno

Feny - třída otevřená

24 Allison Turguesa Playa – V1, CAC
17.8.2011 ČLP/BH/5815

otec:  Tobias Turguesa Playa matka: Sabrina Turguesa Playa
chovatel: Milena Samuelisová

majitel: Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov
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25 Eliška Queen´s Hermelín - VD3
8.9.2009 ČLP/BH/5574

otec:  With Love of Riverside matka: Night Queen Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Jiří Stupka, Hotel Bohemia 243, 384 72 Zdíkov

26 Josefina od Berounky – V2, ResCAC
13.7.2011 ČLP/BH/5778

otec:  Fatys Feya od Berounky matka: Yman Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Otevřelová

majitel: Jiří Stupka, Hotel Bohemia 243, 384 72 Zdíkov

Feny - třída vítězů

27 Annabell Annie van Hallen - nepřítomen
29.7.2010 ČLP/BH/5665

otec:  Cartier Queen´s Hermelín matka: Chaste Vera Lady Barnett´s
chovatel: Anna Podroužková

majitel: Lada a Jiří Pazderníkovi, Orlov 34, 261 01 Příbram 1

28 Betty Zarzarroza – V1, CAC, NF
11.8.2008 ČLP/BH/5489

otec:  Vera´s Valentine v. Grunsven matka: Sympathy Queen´s Hermelín
chovatel: Ing. Hana Lázničková

majitel: Lucie Sasynová, Malá Amerika 217, 683 52 Šaratice

Výstavy 2014 – ČR a SR

Mezinárodní výstava psů DUO CACIB Brno 22. - 23.2.2014
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích 26. - 27.4.2014
Mezinárodní výstava psů Praha 3. - 4.5.2014
Mezinárodní výstava psů Litoměřice 24. - 25.5.2014
Intercanis Brno 21. - 22.6.2014
Interdog Bohemia Mladá Boleslav 30. - 31.8.2014
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích 20. - 21.9.2014
Mezinárodní výstava psů Praha 1. - 2.11.2014

Hanácká národní výstava psů v Brně 4. - 5.1.2014
Národní výstava psů Ostrava 12. - 13.4.2014
Národní výstava psů Klatovy 28. - 29.6.2014
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi 19. - 20.7.2014
Moravskoslezská národní výstava psů Brno 27. - 28.9.2014

Mezinárodní výstava psů Trenčín 18. - 19.1.2014
Mezinárodní výstava psů Nitra 29. – 30.2.2014
Mezinárodní výstava psů Nitra 31. – 1.6.2014
Mezinárodní výstava psů Velká Ida 5. - 6.7.2014
Mezinárodní výstava psů Bratislava 16. - 17.8.2014
Mezinárodní výstava psů Lučenec 14.9.2014
Mezinárodní výstava psů Bratislava 4. - 5.10.2014
Mezinárodní výstava psů Nitra 29 - 30.11.2014

Národní výstava psů Senec 30.5.2014
Národní výstava psů Lučenec 13.9.2014

World Dog Show Helsinky (Finsko) 8. - 10.8.2014
European Dog Show Brno 23.-26.10.2014
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Omalovánka pro děti

Klubová výstava Bloodhoundů
Mezinárodní klubová výstava Bloodhoundů, v městečku Svatý Hubert v Belgii.

Dne 30.srpna 2013 se v belgickém městečku St.  Hubert,  konala 28. světová klubová výstava psů 
svatého Huberta-Bloodhoundů. Se stošesti přihlášenými psy z 18 zemí to byla bezesporu celosvětově 
největší  akce  svého  druhu.  Každý  rok   jsem  měla  cukání  jet  se  tam  podívat  a  nebo  dokonce 
vystavovat, ale vždy jsem to zbaběle vzdala. Jaké však bylo mé překvapení, když jsem letos z jara  
dostala  pozvání  od  Belgického  klubu  psů  sv.Huberta,  abych  přijela  tuto  výstavu  posuzovat  jako 
rozhodčí.  Byla to pro mě velká čest,  ale i  odpovědnost.  Proto jsem se dala  do důkladného studia 
kynologických výrazů v angličtině. Doufala jsem, že jinak bude má chabá angličtina snad stačit.  Přes 
veškerou trému jsem se moc těšila, že uvidím špičkové psy a feny z celého světa. Na pomoc a do 
party na dlouhou cestu jsem přibrala mého syna Jana a vnučku Káču, jako jazykovou posilu.  Cesta 
(850 km) uběhla zázračně rychle, protože se jelo hlavně po dálnici. Snad jen bloodhoundář pochopí, 
jak se u tabule: „Vítá vás městečko St.Hubert“ s obrovitým panelem sedícího bloodhounda, uprostřed 
květinového  záhonku  slastně  zatetelí  chovatelovo  srdce!  Samotné  St.Hubert   kolébka  plemene 
bloodhound je malebné středověké městečko, s malými hrázděnými domky, s bohatou středověkou 
historií.  Hotel  Del Abbay kde jsme byli  ubytováni  (  překřtili  jsme ho na U Starého Abého ) byl  asi 
největší hotel ve městě na náměstí s Katedrálou, vedený otcem a synem, kteří zásadně nevěděli nikdy 
nic a vždy nás, k našemu velkému pobavení odkazovali jeden na druhého-“zeptejte se syna (otce)!“  
Výstava sama se konala na pozemku sportovního areálu  za městskými branami s nádhernou gotickou 
branou. Organizace tak obrovské výstavy není pro žádný klub nikdy maličkost. Celé vedení klubu v 
čele  s  předsedkyní  paní  Annou Vanwalleghem a Lindou v.d.Sichel  však  zvládlo  svou roli  výborně. 
Poděkování  však  patří  také  zapisovatelce  paní  Mie  Thienpau,  která  psala  s  velkým  pochopením 
diktované posudky. Samo posuzování byl tak trochu maraton. Při tom velkém množství psů jsme na 
každého vystavovaného jedince psali posudek, a ještě poté bylo hodně různých soutěží, o nejkrásnější 
hlavu, o nejkrásnějšího jedince v barvě ( červená, játrová s pálením, černá s pálením), o nejlepšího psa 
Derby (narozeném v předešlém roce)  o nejlepší  vystavovatelku,  dítě  a pes  (  tři  věkové skupiny), 
chovní jedinci v Belgii  a.t.d. 
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Ještě než jsme vyjeli z Česka do Belgie, obstarala jsem od jedné známé sochařky pejskařky několik 
sošek bloodhounda, a šperky ( náhrdelník a náušnice s bloodhoundy) jako dárek za mně i za klub. Od 
našeho  klubu  jsem  oficielně  odevzdala  ještě  pohár.  Bloodhoundí  šperky  vyhrála  jedna  ruská 
vystavovatelka (vítězka vystavovatelek) a ta poté přišla za mnou se slzami v očích, že s těmi šperky  
půjde spát, že nic tak krásného nikdy neměla. Posuzování začalo v půl deváté ráno a skončilo po páté 
odpoledne. Dlužno v neposlední řadě říci, že z České republiky se zúčastnilo 7 bloodhoundů, kteří ve  
své většině patřili mezi nejlepší a hlavně to byla bezva parta chovatelů. Děkuji jim všem za důstojnou 
reprezentaci nejen klubu ale i Česka. Doufám, že jsme tam ruku v ruce úspěšně hájili  jméno české 
kynologie. 
Druhý den v neděli se konala v katedrále na náměstí slavnostní velká svatohubertská mše s průvodem 
účastníků výstavy s jejich psy. Lidé měli dobové kostýmy, kapely byly tři, v zelené, v černé a v červené 
středověké  uniformě s třírohými klobouky. Během této mše chodil kostelem páter s křtitelnicí a žehnal 
psům. Za tím účelem se pojednou v katedrále objevilo velké množství malých i velkých, čistokrevných 
i  podvraťáčků  pejsků  a  psů  všeho  druhu,  lidé  jim  ustupovali  a  páter  jim  žehnal.  Bylo  to  něco 
neobvyklého a dojemného.     
Posuzování na této výstavě byl pro mě velký zážitek, velká čest a velké potěšení, setkat se s tolika 
lidmi  z  celého  světa,  kteří  jsou  stejně  potrefení  jako  já,  v  tak  krásném  a  vhodném  prostředí 
historického městečka, kde se naše ušlechtilé plemeno zrodilo. Jsem přesvědčena, že všichni účastníci, 
ať  pocházeli  z  jakékoliv  země a ať hovořili  jakýmkoliv  jazykem, museli  být  touto  slavnostní  show 
nadšeni a že je bude motivovat a inspirovat k další práci a k dalším setkáním podobného druhu. 

Kateřina Schwippelová
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Zlodějské dobrodružství

Milí bassetí přátelé,
chtěla bych se touto cestou s Vámi podělit o následující nevšední zážitek naší rodiny. V naší rodině žije  
pospolu několik zvířat (psi, kočky, želvy) a také 3 děti. Vlastníme dva bassetí bratry (Šimon a Karel) ve  
věku 7 let a jednoho bassetího mladíčka Huga ( 1 rok). Všichni naši přátelé si nás už bez bassetů 
nedovedou představit, ale ani neskrývají svůj názor na toto plemeno. Dle jejich slov  jsou to lenoši a už 
vůbec ne psi k hlídání. Bydlíme v malé vesničce nedaleko Hradce Králové. Letošní jaro se pro nás stalo 
nezapomenutelné a to speciálně den 8.duben.  Většina z Vás určitě zaznamenala v tisku probíhající 
kauzu  zlodějů  „navrtávačů“,  kteří  byli  po  4  dlouhých  letech  dopadeni  letos  v  červenci.  Bohužel 
navštívili  i  náš domek. Naši  tři  krasavci  si  volně  pobíhají  po zahradě ve dne i  v  noci.  Jsou to  psi  
nehluční, neštěkají pokud k tomu nemají důvod... jako je např. příchod návštěvy, či vyhrávání místního 
rozhlasu, .. ale to už přímo vyjí. Proto mě ihned v noci ze 7. na 8. dubna probudil štěkot, který byl ale 
zcela jiný. Chvíli jsem naslouchala a potom jsem probudila manžela s tím, že na ně musíme jít, že tam 
budou mít zřejmě nějakého pochodujícího ježka a musíme je zklidnit, aby nevzbudili půl vesnice. Tak 
jsme vyrazili z prvního patra našeho domku. Naše kluky jsme na zahradě chvíli okřikovali dokud se 
trochu nezklidnili. Byla krásná noc. Po chvíli jsme se odebrali opět do ložnice. Manžel usnul a já je po 
chvíli opět slyšela. Okřikla jsem je několikrát ze střešních oken. Po chvíli, kolem 3. hodiny ranní, jsem 
to nevydržela  a šla jsem je zavřít  do kotců.  Byl  to na mě úžasný pohled,  jak ve svém apartním 
pyžamku naháním tři ne zcela spolupracující psy do kotců. A jak asi všichni tušíte zrovna v době, kdy 
nás  vykrádali.  Byla  to  ta  skupina  zlodějů,  co  vás  vykradou  v  noci,  když  nahoře  spíte.  Když  si  
představím, že třeba mohl být schovaný v domě či někde u keře v zahradě a dívat se na nás...... 
Tito zloději nezanechávají otevřené dveře či okna.  Navrtají si jen malinkou dírku ve dveřích či oknech 
na terasu, dírkou protáhnou drátek, povolí kliku a jsou uvnitř. Ani byste si té dírky nevšimli. Proto jsem 
si ani ničeho v noci nevšimla. Přímo jsem těmi místnostmi ani neprocházela.
Naši basseti vyváděli, štěkali , byli opravdu urputní , jejich štěkot byl tak nějak, jak to říci....byl zlý a 
my si nedali říct. Ráno v 6 hodin manžel zjistil, že jsme byli vykradeni. Byla to hrozná představa, že vy  
nahoře spíte s celou svoji rodinou v poklidu domova a dole Vám chodí cizí lidé. Vzali hotovost a nějaké 
maličkosti,  ale  důležité  bylo,  že se  nikomu nic  nestalo.  Odpoledne  jsme  našim  klukům koupili  za 
odměnu špekáčky s omluvou. Oni nám to tak chtěli říct a my je nepochopili ! Proto svoje vyprávění  
zakončím větou.... Basset není hloupý pes , to má jen občas hloupého pána !

Ing. Hana Vycpálková
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Informace z ČMKU
ZMĚNA SÍDLA ČMKU
Změna sídla ČMKU od 1.8.2013: Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy.
Nové telefonní linky naleznete v rubrice – Kontakty www.cmku.cz
Otázky týkající se chovatelů a rozhodčích

Generální sekretariát FCI by rád připomněl, že chovatelé a FCI rozhodčí jsou pod vedením národních 
kynologických organizací a nikoliv pod FCI. Chovatelé a rozhodčí nemají přímou vazbu na FCI (členy 
FCI jsou národní kynologické organizace, nikoli chovatelé a rozhodčí). Národní kynologické organizace 
jsou jedinými orgány oprávněnými přijímat veškerá rozhodnutí týkající se chovatelů a rozhodčích. 
Proto připomínáme, abyste jakékoli žádosti týkající se chovatelů a/nebo rozhodčích zasílali národní 
kynologické organizaci/organizacím, ke které dotazovaný chovatel nebo rozhodčí náleží. Děkujeme za 
pochopení.

Dotazy na sekretariát FCI od soukromých osob

Generální sekretariát FCI by rád připomněl, že personál FCI není oprávněn odpovídat na otázky od 
soukromých osob, ale pouze na otázky národních kynologických organizací (NCO), jelikož tyto jsou 
členy FCI, zatímco soukromé osoby nejsou (jsou členy NCO). Všechny otázky by měly být zaslány 
národní kynologické organizaci, pod kterou tyto osoby spadají a která se následně obrátí na generální 
sekretariát FCI s dotazem, bude-li to nezbytné. V každém případě vám NCO poskytne vám odpovídající 
oficiální odpověď.

Kontaktní údaje všech členů FCI jsou k dispozici na internetových stránkách FCI.

Au! Aujeszkyho choroba 

Je na místě se bát se psem v lese? Ano, pokud bude dotyčný volně pobíhat, popřípadě štvát zvěř, musí 
majitel počítat s možným postihem.
Pokud jde o možné riziko nákazy výše zmíněnou Aujeszkyho (ACH) chorobou, týká se riziko zejména 
psů loveckých, kteří se mohou dostat do kontaktu s divokými prasaty. Právě ta, černá zvěř, jsou 
rezervoárem viru této choroby.
Jelikož je každý rok několik loveckých psů, zpravidla v průběhu honů, infikováno a následně uhyne, 
nemoc totiž není léčitelná, odpovídáme v této souvislosti na řadu dotazů. Proto shrňme, o jaké 
onemocnění jde, a jaká jsou skutečná rizika. 
Na počátku je třeba připomenout, že v chovech domácích prasat u nás se s Aujeszkyho chorobou 
nesetkáváme díky ozdravovacímu programu, který byl v ČR ukončen již v roce 1987 a od roku 1988 
jsme podle kritérií Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) považováni za zemi prostou ACH a při 
vstupu ČR do EU tento statut v roce 2004 potvrdila i Evropská Komise přiznáním dodatečných garancí 
a statutu země úředně prosté ACH v chovech prasat.   
Aujeszkyho choroba (ACH), nebo též Pseudorabies (pseudovzteklina) je infekční virové onemocnění, 
které poprvé popsal v roce 1902 profesor Aujeszky v Maďarsku u skotu. Tato choroba je rozšířená 
prakticky po celém světě. Rezervoárem této nákazy jsou prasata, která jako jediná tuto nákazu 
přežívají. 
Původcem ACH je herpesvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. V zevním prostředí 
(pH 5 – 9) je poměrně odolný. Při zrání jatečného masa nelze tedy počítat s bezpečnou inaktivací viru. 
Jatečné maso uchovávané při 4 °C může obsahovat virus 5 – 7 měsíců, v plicích se virus při pokojové 
teplotě udrží 6 týdnů, v moči při 4 °C několik měsíců, v hnoji však nepřežívá více jak 2 – 3 dny. Na 
seně, slámě, obilninách, dřevě a jiných předmětech přežívá virus v zimě (-8 °C) 15 – 40 dní, na jaře (16 
°C) a v létě (24 °C) 5 – 15 dní. 
Rezervoárem viru ACH jsou prasata, která jsou k viru vnímavá. Pomnožení viru v organismu prasat 
nemusejí doprovázet klinické příznaky. Čím jsou prasata při infekci mladší, tím výrazněji u nich 
onemocnění probíhá. U dospělých prasat proto může onemocnění probíhat nenápadně, bez výrazných 
klinických příznaků. Existují i latentní infekce kdy virus přežívá v gangliích velkých hlavových nervů. 
Prasata jsou zdrojem infekce pro ostatní druhy zvířat, u kterých  onemocnění vždy končí smrtí. Jde 
především o skot, ovce, kozy, psy, kočky a kožešinová zvířata. Přirozený výskyt ACH u koní je poměrně 
vzácný a u ptáků zatím nebyl pozorován. Z volně žijících zvířat se ACH vyskytla u potkanů, myší, lišek, 
divočáků, srn, jelenů, medvědů a zajíců. Člověk není k infekci vnímavý.  
Klinické příznaky jsou velmi různorodé a závisí na druhu zvířete a na jeho stáří. U prasat se 
onemocnění projevuje především příznaky postižení centrální nervové soustavy (CNS), dýchacího 
systému a potraty. U dalších druhů zvířat postihuje CNS, které se projevuje nesnesitelným svěděním. 
Podle těchto příznaků se můžeme setkat i s označením této nákazy jako „ďábelské svědění“. 
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Aujeszkyho choroba v ČR 
Poslední případ ACH v chovu prasat byl v ČR zaznamenán v roce 2003 u smíšeného malochovu ve 
Středočeském kraji. V chovu byly 4 prasnice, 10 selat a 11 prasat ve výkrmu. Dále bylo na farmě 
ustájeno 38 ks hovězího dobytka a 9 ks ovcí různých kategorií. Chovatel byl myslivec a v listopadu 
2003 vyvrhoval a zpracovával uloveného divočáka na farmě. Pozitivní prasnice měla přístup k místu 
tohoto zpracování a prostřednictvím kontaminovaného prostředí došlo k přenosu infekce. 
Od té doby se u nás provádí sérologické vyšetření ulovených divočáků. Z dosavadních výsledků je 
zřejmé, že se ACH v populaci divokých prasat vyskytuje plošně na celém území ČR a pozitivních je 
zhruba 30 %. To znamená, že v průměru každý třetí divočák přišel do styku s virem a má protilátky. 
Protože se však jedná o herpesvirovou nákazu, která je charakteristická možností latence, je velmi 
obtížné definovat množství vylučovatelů viru. Toto může mít vztah i k jiným faktorů, jako je počasí 
(mrazy), porod, stres apod.
Podobná situace je například v sousedním Rakousku, kde v letech 2005, 2008 a 2010 zaznamenali 
přenos nákazy z divokých prasat na lovecké psy po kontaktu s infikovanými tkáněmi. V roce 2010 tam 
došlo k úhynu 4 psů. Klinické příznaky se dostavily za 3 až 5 dnů po infekci, nemoc trvala 16 - 48 hodin 
a posledních 6 - 12 hodin byla zvířata v kómatu.
Léčení ACH se neprovádí. Vakcinace je jedinou možností jak se bránit proti této nákaze. Byla úspěšně 
použita při likvidaci této nákazy v chovech prasat. Po ukončení ozdravovacího programu v roce 1987 
byla vakcinace zakázána. 
S ohledem na sporadické případy onemocnění loveckých psů se v poslední době diskutuje o možnosti 
preventivní vakcinace. V legislativě EU se v souvislosti s ACH a zákazem vakcinace hovoří pouze o 
prasatech. Nicméně by vakcinace loveckých psů mohla být velice efektivním preventivním opatřením. 
V minulosti bylo učiněno několik pokusů použít pro psy inaktivovanou vakcínu určenou pro prasata. 
Zkušenosti s touto vakcinací jsou však negativní, protože postvakcinační reakce vedly až k úhynům. 
Výzkumy pokračují. V současné době na trhu EU není dostupná vakcína pro vakcinaci psů.
Riziko infekce psa není tak velké, avšak vyloučit ho nelze, zejména nepodaří-li se zabránit přímému 
kontaktu s prasetem, které vylučuje virus. Hlavní prevence je omezit kontakt psů s divokými prasaty a 
nekrmit psy syrovým masem či vnitřnostmi z divočáka. 
I majitelé se psy „na procházce“ by se v přírodě měli pohybovat po cestách a měli by psy mít na 
vodítku, aby předešli možnému kontaktu s divokými prasaty. Ostatně pohyb psů bez vodítka je v 
honitbách zapovězen, a to nejen z důvodů případného nakažení Aujeszkyho chorobou, ale zejména z 
důvodů rušení zvěře i možného pytláctví.

Josef Duben, tiskový mluvčí SVS

BZH Lučenec 2013
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Výchova a výcvik Basseta, díl 3. 
Chůze u nohy

Při různých cestách a přesunech je potřeba, aby pes nezavazel, netáhl dopředu a nebo nezůstával 
pozadu. Při celodenních náháňkách zvěře musíme se silami psa šetřit, nechat ho chodit efektivně, aby 
se zbytečne neunavil, abychom tohoto dosáhli učíme psa klidně chodit u levé nohy a to na řemeni 
nebo volně. Štěně je vhodné učit se správně chodit již ve stáří od 4. až 6. měsíce. Jestliže máme pár 
psů, nácvik provádíme až tehdy, kdy každý z nich jednotlivě zvládá chůzi u nohy. Na vycvičení psa je 
několik způsobů, vesměs účinných, ale záleží jen na jejich důsledné aplikaci. Nejprve vodící řemen - 
nejvýhodnější je řemen, který si můžeme pověsit přes pravé rameno tak, aby konec řemene visel po 
levé straně a dosahoval zhruba 10-20 cm od země. Jestliže budeme vodit pár, potřebujeme navíc asi 
25 cm dlouhý spojovací řemen nebo řetízek, který dvojici upevníme na obojky. Na rozkaz "K noze!" 
nebo "U nohy!" vykročíme se psem tak, abychom ho měli u levé nohy, přičemž ho z počátku držíme 
rukou na krátko a chodíme nejlépe kolem plotu nebo dlouhé zdi tak, aby pes musel chodit mezi námi a 
překážkou. Po chvíli řemen povolíme a když chce pes jít dopředu vydáme rozkaz "U nohy!" a hned 
trhneme vodítkem,  abychom psa dostali  na úroveň levé nohy.  Toto často  opakujeme.  Důležité  je, 
abychom kromě rázného povelu ovlivňovali psa i donucováním a to hned, jen co se pokusí dostat se 
před nás. Moment okamžitého zákroku ve výcviku je velmi důležitý a proto je dobře když použijeme 
střídavě i jiný způsob přinucení psa. Psa, který se chce dostat před nás přitlačíme levou nohou ke zdi 
nebo plotu a zároveň ho k levé noze přitáhneme. Další účinný donucovací prostředek je, když psovi,  
který nás předbíhá jemně přišlápneme levou nohou prsty. Po několika takových zásazích je už pes  
obezřetný a dá už si pozor, aby nás nepředbíhal. Jde o to, aby si pes za všech okolností uvědomoval, 
že po rozkaze "U nohy!" musí svého pána bedlivě sledovat a nesmí se rozptylovat všelijakou postranní 
činností.  Naopak při  každé změně směru chůze vůdce se musí  pes bez vyzvání  připojit.  Když toto 
zvládáme, začneme cvičit  na volném prostranství,  chodíme přímočaře, po té náhle změníme směr 
např. do prava, vydáme rozkaz "U nohy!" a psa rázně přitáhneme k sobě. Když tento způsob častěji  
opakujeme, pes se stává natolik pozorným, že když odbočíme doprava, pes automaticky změní též 
směr (slovní povel je potřeba dát) bez toho, abychom byli nuceni přitahovat ho vodítkem. Jestliže toto 
máme  zvládnuté  máme  prakticky  vyhráno,  protože  docvičování  této  discipliny  chůzí  v  lese  mezi 
stromy  je  už  hračkou.  Se  psem na  vodícím  řemeni  chodíme  mezi  stromy,  přičemž  mu dáme  na 
vybranou, aby obcházel strom i z druhé strany. V tomto případě si psa nevšímáme a pokračujeme v 
chůzi, čímž se mu stáhne obojek. Pes zjistí, že si to zavinil sám a podruhé bude pozornější a raději jde  
těsně za patami, aby se vyhnul dalšímu zavěšení za strom. S takto vycvičeným psem nemá potom 
vůdce žádné těžkosti při chůzi mezi lidmi,  nastupováním do veřejného dopravního prostředku a při 
jiných komplikovaných situacích. Když už pes v plném rozsahu respektuje rozkaz "U nohy!", zvykne si 
chodit vedle nás i bez vodítka a vzdaluje se jen na rozkaz. Je třeba ještě dodat praktickou radu - při 
chůzi strmým a složitým terénem musí vůdce v zájmu vlastní bezpečností dbát toho aby šel jako první 
a pes vždy za ním. Taktéž při chůzi přes úzkou lávku, např. přes potok. V těžkém terénu raději psa  
naprosto uvolníme, ale dbáme na to, aby chodil vždy za námi.

Přibíhání na přivolávací signál

Při tomto výcviku u bassetů není vhodné používat tvrdé metody a to zvláště při nácviku reagování na 
přivolávací signál při hledání nebo honění. Je nejlépe navazovat na vhodně vyvolaný podmíněný reflex, 
přirozený instinkt  ukojení  hladu.  Musíme usilovat  o to,  abychom dostali  do souladu tento  reflex s 
přivolávacím signálem.

Reagovat psa na signál učíme již od mala při krmení a to tak, že mu při podávání potravy troubíme 
přivolávací signál.  Dbáme na to, abychom tento signál nevynechali  při žádném krmení. Zhruba po 
třech týdnech připravíme pro psa krmení na obvyklém místě, ale psa bude na vzdálenějším místě  
držet cizí osoba, která ho okamžitě vypustí, jakmile zazní přivolávací signál. Později psa před krmením 
zavřeme např. do ohrádky, a vypustíme ho odtud po zatroubení přivolávacího signálu až tehdy, až se 
bude štěkáním domáhat vypuštění.  Je dobré, aby psa vypouštěla cizí  osoba, zatímco majitel  troubí 
přivolávací  signál.  Později,  když  toto  zvládáme,  začneme  nacvičovat  venku  a  to  tak,  že  jdeme  s 
hladovým psem do terénu, oblíbené krmivo psa vezmeme sebou.  Psa na vodítku odvede opět cizí 
osoba,  která  se  k  němu  nějak  přívětivě  nechová,  sem  tam  ho  švihne  proutkem.  Jakmile  zazní 
přivolávací signál, psa vypustí a pes jakmile doběhne k pánovi musí být pochválen a nakrmen. Tímto 
způsobem u psa bezpečně vypěstujeme návyk přiběhnutí na přivolávací signál. U bassetů je zvláštní, 
že když cvičíme venku,  zvláště  v nepřehledném terénu,  po zaznění  přivolávacího  signálu,  se vám 
hlasitě ozve, jako by chtěl oznámit kde je, že rozuměl, běží a hned také přibíhá. Je potřeba zdůraznit,  
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že v našich podmínkách je lovnou zvěří pro honiče zajíc, liška a černá zvěř. Proto se musíme snažit 
rozvíjet lovecké vlohy psa co nejvíce při této zvěři. Protože jsou naše revíry dostatečně zazvěřeny i 
zvěří  srnčí,  musíme  dbát  na  to,  abychom  do  míst  se  srnčí  zvěří  mladého  psa  ve  výcviku  volně 
nepouštěli.  Je potřeba ho ze stop srnčí  zvěře vždy energicky strhávat s rozkazem "Nesmíš!"  nebo 
"Fuj!"  a  v  případě,  že  neposlouchá,  můžeme  důraz  našeho  rozkazu  upevnit  švihnutím  proutkem. 
Zkrátka,při každém setkání se srnčí zvěří,musíme psa upokojovat, jako by šlo o domácí zvíře, které se 
neloví.

V žádném případě není vhodné, abychom před psem na srnčí zvěř vystřelili, protože potom by se celý 
systém výcviku rozpadl jako domeček z karet. Ještě k vypouštění psa v terénu. Psa vypouštíme vždy s  
povelem "Hledej!". Po té, když je pes od nás dostatečně vzdálený, přivoláváme ho k sobě nacvičeným 
signálem, pochválíme ho, odměníme pamlskem, ale jen tolik, aby se pes nenasytil a měl chuť nadále  
ve výcviku pokračovat.

Odložení

Odložení psa je disciplina, kterou může majitel, zvláště myslivec velmi často používat a její spolehlivé 
zvládnutí ukazuje značnou kultivovanost psa a jeho solidní výcvikovou úroveň. Nacvičení odložení je 
pro cvičitele náročné na čas, vytrvalost a trpělivost, ale jestliže si dopředu vše rozmyslíme, ujasníme a 
budeme navazovat na výcvikové prvky, které pes už ovládá, lze vcelku říci, že i tuto disciplinu rychle 
zvládneme. Musíme mít však stále na zřeteli, že při výcviku se nevyplácí jakákoliv polovičatost. Musí tu 
platit jeden rozkaz a po něm má následovat jeho splnění bez otálení. Práci máte ulehčenou v tom, že 
podstatnou  část  výcviku  můžete  vykonávat  doma.  Jde  o  to,  aby  pes  pochopil  význam  rozkazu 
"Zůstaň!", nebo "Místo!". Toho dosáhneme opakovaným procvičováním pro které si nejlépe vymezíme 
čas před spaním, při krmení atd. S výcvikm začínáme už u štěněte. Na místě jeho trvalého odpočinku 
štěně pohodlně odložíme a vydáme povel "Zůstaň!" se současným přitlačením štěněte na lože. Trocha 
trpělivosti spojená s důsledností zde vykoná víc jako jeden drastický zásah. Když mladý pes pochopí 
význam rozkazu "Zůstaň!", začneme výdrž postupně prodlužovat. Vždy však musíme cvičení ukončit 
tak, že psa z místa sami odvedeme.

Důležité je, aby jsme vždy zasáhli, jakmile se pes bude pokoušet opustit  místo. Nedodržením této 
zásady se celý výcvik zbytečně komplikuje. Tento způsob výcviku lze použít i s odrostlejším psem až  
do té doby, dokud nepochopí význam rozkazu. Jestliže jsme při tomto jednoduchém nácviku dospěli  
tak daleko, že pes přivedený na vykázané místo si na rozkaz "Zůstaň!" sám zalehne, můžeme přejít k 
zdokonalování výcviku v terénu. Zde pak postupujeme tak, že jakmile pes zvládá odložení s tím, že 
nás vidí, psa odkládáme tak, aby pes nás neviděl ale my jeho ano. Jakmile se chce zvednout, přijdeme 
k  němu  s  důrazným  rozkazem  "Nesmíš!"  nebo  "Fuj!"a  hned  po  té  následuje  povel  "Zůstaň!"  a 
přitlačíme ho k zemi.  Pes si  časem navykne pokojně ležet  na určeném místě  a my po té  máme 
možnost čas postupně prodlužovat a různě kombinovat, že můžeme ke psovi postupně přijít i odejít. 
Pes však vždy musí na místě vydržet, dokud si pro něho nepřijdeme a neodvedeme si ho. Postupně 
místa  nácviku  odložení  v  terénu  měníme  a  nepospícháme  s  tím,  abychom  hned  u  psa  dosáhli  
požadované výdrže v odložení. Mimo to zde platí zásada, že musíme vždy si pro psa přijít.

Zásadní chybou při odložení psa je ta, že při skončení odložení přivoláváme psa pískáním. Při nácviku 
odložení je potřeba postupně spojovat odložení se střelbou. Nejprve, aby si pes na střelbu navykl, je  
dobré normálně vystřelit, když chodíme se psem na vodítku, postupně si takto pes na střelbu navykne 
a jeho klidné chování po výstřelu budeme spojovat s nácvikem odložení.  Je dobré při odložení psa 
nechávat u psa předmět jemu známý jako je např. součástka oblečení vůdce (klobouk, tlumok atd). 
Kdo má možnost může nácvik odložení úspěšně spojovat s nácvikem střežení ponechaných předmětů 
a nebo ulovené zvěře. Toto však provádíme až tehdy, jeli  pes v odložení dokonale utvrzen. Znám 
několik případů takto vycvičených bassetů, kteří při dohledání zhaslé zvěře ke zvěři kromě svého pána 
nikoho nepřipustili.

Nácvik ostrosti

Ostrost je nutno pokládat za vrozenou vlastnost, kterou se někteří jednotlivci vyznačují ve větší či  
menší míře. Mnoho závisí od toho, zda se vrozené dispozice k ostrosti u mladých psů rozvíjejí nebo 
potlačují. Tak se stává, že pes, který se doma od útlého věku dělí o společné lůžko s kočkou, si venku 
potom kočky moc nevšímá, ačkoliv pochází z oboustranně ostrých rodičů. Při natláčkách na černou 
zvěř je třeba dávat do úzké souvislosti ostrost s odvahou, ale na druhé straně je třeba rozlišovat mezi 
ostrostí a sklonem ke rvavosti. Vždy je cenný pes, který nevyniká bezhlavou ostrostí, u divočáka je  
opatrnější, ale je schopný při něm vydržet celou dobu.
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U  bassetů,  kteří  v  ostrosti  např.  na  kočku  nevynikají,  avšak  dovedou  s  úplnou  samozřejmostí  
zaštěkávat zvěř černou. Dotírání na zvěř černou nacvičujeme ve cvičných ohradách. Ve volné přírodě 
se jen málokdy naskytne příležitost, aby pes došel ke styku s divočákem. Proto výcvik a zapracování 
se psa na divočáky, bez cvičných obůrek, by i v dobrých podmínkách,trval velmi dlouhou dobu. Ve 
cvičné obůrce se pes rychle seznamuje s divočákem, ztráci před ním počáteční respekt, ale dochází i k 
poznatku, že se s touto zvěří nemůže bezhlavě pouštět do přímých potyček. K prvnímu seznámení s 
divočákem se můžeme pokusit zhruba ve stáří od 7 až 9 měsíců. Nácvik je nejlépe z počátku provádět 
se starším zkušenějším psem. Musíme dbát toho, aby i přes plot nedošlo ke zranění, protože po té 
může  v  nervové  soustavě  psa  zanechat  poranění  takový  stres,  který  zanechá  u  psa  dlouhodobé  
následky a často trvalý strach před divočákem. Po několika návštěvách v obůrce s divočákem víme jak 
na tom asi jsme a můžeme přejít  do lokalit  revíru,  kde je předpoklad styku s divočákem. Dobrou 
pomůckou na nácviku zájmu o divočáky je vycpanina kůže z divočáka. Zde je potřeba, aby měl cvičitel  
pomocníka,  který  udělá  s  vycpaninou  vlečku,  kterou  ukončí  na  okraji  nějaké  houštiny.  Když  pes 
doběhne po vlečce až k houštině, pomocník proti němu vystrčí vycpaninu a zase ji stáhne zpět. Často 
to  opakuje  a udržuje  psa v aktivitě  a  hlasitém dorážení  na pohybující  se  vycpaninu.  Je to  vcelku  
jednoduché  a  laciné  zařízení,  kterým je  možno  doplnit  výcvikový  program,  zvláště  v  období,  kdy 
nemáme možnost se zúčastnit natláček na černou zvěř. Přímý nácvik v obůrce jsem neprobral z toho 
důvodu, že toto zákon zakazuje.
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Uzávěrky BT v roce 2014
BT 1/2014 – 01.4.2014 (uzávěrka 15.3.2014)

Cena inzerce

celá strana 200 Kč Za každou fotografii nebo grafiku 50 Kč
½ strany 100 Kč Pro nečleny klubu jedna celá strana 400Kč
¼ strany 50 Kč Pro sponzory klubu zdarma

Obálka

Přední strana obálky: BIS klubové výstavy BK

Zadní strana obálky: Klubová výstava BK Podmitrov
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Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR

Dozorčí rada
předseda:
Ivana Wayhelová

Hovorany 575, 69612 Hovorany
tel.: +420 723 00 99 32

e-mail: iway@seznam.cz

Kárná komise
předseda:
Lenka Ratajová

Hory-Kloboučníkov čp. 4, 259 01 Votice
tel.: +420 723 205 831

e-mail: ratajova.len@seznam.cz
Eva Kubová

Luka 82, 783 24 Slavětín u Litovle

tel.: +420 737 269 031
e-mail: e.kubova@volny.cz

Mária Chamrádová

Rezkova 2, 700 30 Ostrava

tel.: +420 725 586 417
e-mail: chamradova@seznam.cz

Pavlína Hrabovská

Podlesí 128, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 624 317

e-mail: pavlina.hrabovska@atlas.cz

Markéta Chroboková

Radotínská 44, 252 28 Černošice
tel.: +420 777 324 400

e-mail: adria@iol.cz

Členské příspěvky
Roční poplatky zápisné (pouze nový člen) 150 Kč

nový člen, člen  400 Kč

rodinný člen, děti, důchodci 200 Kč

invalidé 200 Kč

Ústřižek složenky nebo jiné potvrzení platby posílejte na adresu matrikářky klubu:
Jana Polakovičová, Borač 48, 592 61 Doubravník

tel.: +402 604 998 266, e-mail : jpolakovicova@seznam.cz

Průkaz člena BK ČR obdrží pouze noví členové.

Variabilní symboly na složenky

100 členské příspěvky 300 inzerce
200 krycí list – fena 500 klubová výstava
220 krycí list – pes 600 speciální výstava
250 štěňata 800 ostatní platby (almanach apod.)

Důležité adresy a telefony

Českomoravská kynologická unie
Maškova 3, Praha 8 – Kobylisy, 182 53, tel.: 602 216 874

- vydávání osvědčení šampionátu

- registruje chráněný název chovatelské stanice

Českomoravská kynologická jednota
Jungmanova 25, 115 25 Praha 1, tel.: 224 948 472, 224 949 511

- vydává průkazy původu pro lovecká plemena

- vede plemennou knihu pro lovecká plemena

- vydává osvědčení o pracovní zkoušce jako doklad k přihlášce do třídy pracovní

- vydává exportní průkazy původu (paní Doubková)
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Sledování klubové výstavy ze sucha

BASSET TELEGRAF – klubový zpravodaj Basset klubu ČR
Určeno výhradně pro členy Basset klubu ČR

povoleno ev. č. MK ČR E 12296
vydává: Basset klub ČR

odpovědný redaktor: Aleš Chamrád
redakční rada: výbor Basset klubu ČR

sazba a grafická úprava: Aleš Chamrád
tisk: Tiskárna NEOSET , Ke Březině 86, 142 00 Praha – Písnice

distribuce: ADISERVIS s.r.o, Na Nivách 18, 140 00 Praha 4
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