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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@quick.cz

hlavní 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.: +420 487 767 694, +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

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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Slovo předsedkyně

Vážení přátelé, členové, chovatelé, majitelé, nebo i jen obdivovatelé bassetů 
chlupatých i hladkých.

Dovolte  mi  pozdravit  vás  u  příležitosti  nadcházející  výstavní  i  chovatelské  sezony a 
popřát vám všem mnoho výstavních i chovatelských úspěchů a hodně radosti při trávení 
dovolených ve společnosti vašich milých ušounů.

 Jistě jste si již všimli, že se vydávání našeho BT přestěhovalo na Moravu do režie Aleše  
Chamráda ( za což mu patří dík) a  jsem ráda, že mohu s uspokojením  konstatovat, že 
úroveň BT se v žádném případě  nezhoršila. 

Je mi velmi líto ( a osobně je pro mě trochu nepochopitelné) náhlé ukončení spolupráce 
a dokonce i skončení členství obou manželů Kohoutových v našem klubu. 

Musím jim vyslovit  upřímný dík,  za dlouholetou a obětavou práci  pro BK ČR  nejen 
s vydáváním BT. Vím o tom, že tato práce byla často spojena s velkými osobními obětmi, 
vzhledem k časově  náročnému Jindrovu  zaměstnání.  Děkuji  také  jménem klubu  Dáše 
Vlkové, která vykonávala dlouhodobě práci v dozorčí radě klubu a často pomáhala i při 
klubových výstavách.

Vaškovi  Jedličkovi,  našemu výcvikáři  přeji  dodatečně vše  nej  nej  nej  k narozeninám 
(pozdě, ale přece).

Zároveň  bych  Vám  všem  chtěla  připomenout  nejen  letní  Bassetiádu,  ale  oslavy  i 
20.výročí trvání Basset klubu, které budou probíhat v září na Konopišti a zadoufat, že se 
vás co nejvíce zúčastní.

Takže ještě jednou vám přeji úspěchy a štěstí v rodině dvou i čtyřnohé a sobě přeji aby 
váš zájem o dění v klubu neustával ( každá sebemenší spolupráce od vás každého bude 
vítána)  a pěkné prožití letošního léta. 
                                                                                                           

Kateřina Schwippelová    

Noví členové 
Běhoun Kamil Prchalová Jindra Ing. Hajduková Vladimíra
Monje Tatiana Zábojová Irena Jelínková Kateřina
Kotrlý Karel Schejbal Tomáš Shpak Anastassiya

Výbor Basset klubu děkuje 
paní Zábojové Ireně 

za velkorysý sponzorský finanční dar.
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Zpráva ekonoma Basset klubu o hospodaření klubu za rok 2009

pro členskou schůzi, konanou dne  29.5.2010 v Zadní Třebani

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte,  abych Vás seznámila  s  hospodařením Basset  klubu za rok 2009. V roce 2009 byl  ke dni  
1.1.2009 zůstatek na účtu 96 328,65 Kč a v pokladně 13 861,70 Kč, celkem činil počáteční zůstatek 
110 190,35 Kč.

Hlavním zdrojem příjmů klubu byly členské příspěvky, klubová a speciální výstava, poplatky za krycí 
listy, za štěňata, zkoušky a další níže uvedené příjmy.

Hlavními  položkami výdajů  bylo  vydávání  Basset  telegrafu,  klubová a speciální  výstava,  cestovné, 
poštovné, zkoušky a další níže uvedené výdaje:

příjmy výdaje
členské příspěvky 72 950,00 Basset telegraf 39 090,00
KV Zadní Třebaň 21 950,00 KV Jizbice 27 850,00
KV Jizbice 19 602,00 KV Zadní Třebaň 21 550,00
krycí listy,krycí psi 3 200,00 poštovné 2 495,00
ČMKJ+přísp.za štěňata 6 825,00 cestovné 19 904,00
BZH 21 575,00 poplatky za vedení účtu KB 3 961,00
inzerce v BT 650,00 členství v ČMMJ 1 620,00
svod 5 100,00 Česká pošta – zpracování složenek 295,30
Úroky KB 18,29 BZH 30 885,00
Poplatky za štěňata 1 340,00 barva do kopírky 1 539,00

doména BK 2 499,00
ostatní výdaje 2 320,00

celkem 153 210,29 154 008,30

počáteční zůstatek 110 190,35
příjmy 153 210,29
výdaje -154 008,30
konečný zůstatek 109 392,34

Stav k 31.12.2009 na účtu byl  109 025,64 Kč a v pokladně 366,70 Kč, celkem stav  k 31.12.2009 
109392,34 Kč. Finanční situace klubu je stabilizovaná a příznivá.

Zpracoval: Věra Křížová
v Brně dne 26.4.2010

Plán hospodaření Basset klubu na rok 2010

příjmy výdaje
členské příspěvky 70 000,00 tisk Basset telegrafu 50 000,00
KV + SV 50 000,00 KV 50 000,00
zkoušky 15 000,00 zkoušky 15 000,00
svod 3 000,00 poštovné 5 000,00
krycí listy 5 000,00 cestovné 20 000,00
poplatky za štěňata 10 000,00 Bassetiáda 5 000,00
inzerce v BT 1 000,00 poplatky za vedení účtu 4 000,00
ostatní 1 000,00 internet 2 000,00
prodej dárků 5 000,00 členství v ČMKJ 2 000,00

poháry za soutěže v BK 5 000,00
ostatní 2 000,00

celkem 160 000,00 celkem 160 000,00

Zpracoval: Věra Křížová
v  Brně dne 26.4.2010
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Kalendář Basset klubu ČR 2010
Datum Typ Místo Rozhodčí Uzávěrka

31.07.2010 Bassetiáda Hostinec u posledního 
Mohykána

04.09.2010 Klubová Konopiště Kateřina Schwippelová (CZ) 29.07.2010,16.08.2010

05.09.2010 Speciální Konopiště Lenka Frnčová (CZ) 29.07.2010,16.08.2010

Kalendář zkoušek 2010
Datum Typ Místo Příjem přihlášek Telefon

25.09.2010 BZH BK SK Motorest Halier, 
Lučenec

Ing. Václav Jedlička +420 737 703 959

23.10.2010

24.10.2010

ZH Memoriál Miloše 
Doubka
ŠLP Křtiny

Ing. Václav Jedlička +420 547 235 381

+420 737 703 959

30.10.2010
31.10.2010

BZ
BZH

Velký Šenov p. Kadlec, pí Kadlecová +420 412 394 352
+420 602 813 706

Noví šampióni

Titul „C.I.B. (Interšampion)“ byl udělen  
BH Yannick Queen´s Hermelín, majitelka Soňa Viková
BH Yulia Queen´s Hermelín, majitelka Věra Křížová

Titul „Český šampión“ byl udělen  
BH Cerruti Queen’s Hermelín, majitelka Soňa Viková
PBGV Demmi Avora, majitel Pavel Chrobok

Titul „Český junior šampión“ byl udělen  
BH Dragon´s Star Queen´s Hermelín, majitelka Věra Křížová
BH Daffi Queen´s Hermelín, majitelka Kateřina Schwippelová
BH Fatys Feya od Berounky, majtel Kamil Běhoun

Titul „Slovenský junior šampion“ byl udělen  
BH Dragon´s star Queen´s Hermelín, majitelka Věra Křížová

Titul „Bulharský šampión“ byl udělen  
BH Fatys Feya od Berounky, majitel Kamil Běhoun

Titul „šampión Makedonie“ byl udělen  
BH Fatys Feya od Berounky, majitel Kamil Běhoun

Titul „šampión Černé Hory“ byl udělen  
BH Fatys Feya od Berounky, majitel Kamil Běhoun

Blahopřejeme !
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24. Klubová výstava a 14. Speciální výstava

BASSET KLUBU ČR
Konopiště

Sobota 4. září a neděle 5. září 2010
Zveme Vás na výstavu Basset klubu ČR bez zadávání titulu „Klubový vítěz“ na Konopišti

SPONZOR VÝSTAVY

Výhradní distributor krmiv
Purina PRO PLAN
pro ČR a SK

SAMOHÝL , a.s. 
Smetanova 1058
512 51 Lomnice nad Popelkou

ROZHODČÍ

sobota paní Kateřina Schwippelová (KV)
a
neděle paní Lenka Frnčová (SV)

Basset Hound 
Petit Basset Griffon Vendéen 
Grand Basset Griffon Vendéen
Basset Artesian Normand
Basset Bleu de Gascogne

* Změna rozhodčího vyhrazena

PROGRAM

08:00 - 08:45 přejímka psů
09:00 - 14:00 posuzování v kruzích
14:00 - 14:30 soutěže
14:30 - 15:00 chovný svod (sobota)*

*  Informace o chovném svodu dále v textu, přihláška vložena do BT

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

1. termín*       29.07.2010 2. termín*       16.08.2010

*Datum poštovního razítka 

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 
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Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa den před konáním výstavy, ostatní podmínky musí být 
splněny v den podání přihlášky. Pro každého psa je nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovaní  
jednici  mohou být  přihlášeni  pouze do jedné  ze tříd  uvedených na přihlášce.  Ve třídě dorostu  se 
zadává pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se Vítěz třídy. Do třídy pracovní je nutno k přihlášce 
připojit fotokopii dokladu opravňující  k zařazení do této třídy (certifikát  pro psy loveckých plemen 
vydává ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1).

Pro zařazení do třídy pracovní nestačí kopie soudcovských tabulek nebo diplomu ze zkoušek. 

Pro zařazení do třídy vítězů je nutno k přihlášce připojit fotokopii dokladu opravňujícího k zařazení do 
této třídy (mezinárodní a národní šampión, národní vítěz, klubový vítěz). Tituly musejí být získány v 
konkurenci  dospělých.  V případě,  že získané tituly  opravňující  zařazení  do třídy vítězů 
nebo certifikát  po absolvování předepsaných zkoušek pro třídu pracovní,  nejsou řádně 
doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené. 

Ke každé přihlášce přiložte fotokopii celého průkazu původu – platí pro všechny jedince 
přihlášené na výstavu. Bez fotokopie průkazu původu nebude přihláška přijata.

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.

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 speciální 
výstavy mladých**

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

Vítěz speciální 
výstavy**

Do soutěže postupují psi a feny, kteří byli na Speciální 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  speciální  výstavy 
mladých,  Vítězů  speciální  výstavy  nebo  Nejkrásnější  pes  nebo  fena  na 
klubové výstavě a nejlepší pes a fena ve třídě veteránů ocenění známkou 
V1. 

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

*Tituly Nejkrásnější  pes výstavy mladých a Nejkrásnější pes výstavy jsou vázány na členství majitele* 
psa v BK ČR. Členství v klubu je dáno -  den 1.termínu uzávěrky přihlášek a je podmíněno zaplacením 
členských příspěvků pro aktuální kalendářní rok.
**Tituly Vítěz speciální výstavy mladých a Vítěz speciální výstavy není vázán členstvím majitele psa 
v BK ČR.
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SOUTĚŽE

Dítě a pes pro  děti  starší  4  let,  pes  musí  být  jednoho  z posuzovaných  plemen, 
nemusí být však na výstavě posouzen 
I. kategorie – 4 až 8 let, II. kategorie – 9 až 17 let

Nejkrásnější pár psů pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v 
majetku jednoho majitele.

Chovatelská skupina do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců 
jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých 
spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě 
posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1. Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
2. Psi musí být v imunitě proti vzteklině (pes byl v době od 30ti dnů do jednoho roku před termínem 

konání výstavy vakcinován proti vzteklině).
3.  Psi  pocházející  z ČR musí  předložit  platný očkovací průkaz (dle  § 6 veterinárního zákona) nebo 

platný pas pro malá zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

4. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
5. Výše uvedené veterinární podmínky musí splňovat i psi návštěvníků.
6.

PROTEST

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění,  zadání pořadí a titulů) není přípustný. Protestovat lze 
pouze z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů a propozic). Protest musí být podán písemně 
pouze v průběhu výstavy současně se složením jistiny ve výši 400 Kč. Nebude-li protest uznán, jistina 
propadá ve prospěch pořadatele výstavy. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Výstava se koná podle výstavního řádu ČMKU a těchto propozic. Výstava je přístupná psům a fenám 
zapsaným v uznaných plemenných knihách členských států  FCI.  Importovaní  psi  musí  být  zapsáni 
v některé  z českých plemenných knih.  Vystavovatel  odpovídá  za  všechny škody psem způsobené. 
Pořadatel  nepřebírá  žádnou  odpovědnost  za  škody  způsobené  ani  za  škody,  které  vzniknou 
onemocněním, úhynem nebo ztrátou psa. Z výstavy jsou vyloučeny háravé feny, feny ve vyšším stupni 
březosti,  kojící  feny,  psi  v majetku  osob,  kterým bylo  odňato  právo  vystavovat,  psi  nebezpeční  – 
kousaví  a  agresivní  vůči  lidem  a  psům.  Na  výstavě  platí  zákaz  změny  exteriéru  psa  prováděné  
lakováním, pudrováním a tónováním srsti a základní úprava srsti a vyvazování psů na stolech. Vodění 
štěňat a jejich prodej na výstavě je zakázán. 
Výstavní  výbor  ubytování  nezajišťuje.  Za  nesprávně  vyplněnou  přihlášku  nebere  pořadatel 
odpovědnost.  Vystavovatel  (majitel)  souhlasí  se  zveřejněním  své  adresy  v  katalogu,  pokud  na 
přihlášce neuvede jinak. V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky 
použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DOPORUČENĚ NA ADRESU

Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov, Czech Republic

on-line ke stažení jsou přihlášky na: http://www.bassetklub.cz

K přihlášce přikládejte kopii průkazu původu psa (obě strany) a kopii dokladu o zaplacení výstavního 
poplatku.  Přijetí  přihlášky bude písemně potvrzeno cca týden před výstavou.  Výstavní  výbor může 
odmítnout  přijetí  přihlášky,  pokud  tato  neodpovídá  výstavním  předpisům  a  podmínkám.  Pokud 
přihláška nebude obsahovat všechny požadované údaje (kopie dokumentů opravňujících k zařazení do 
třídy pracovní či vítězů), nebo údaje nebudou odpovídat zařazení do příslušné třídy, bude pes (fena) 
zařazen(a) do odpovídající třídy. 
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VÝSTAVNÍ POPLATKY

Výstavní poplatek musí být zaplacen před podáním přihlášky přiloženou složenkou nebo bankovním 
převodem.  Vždy  uvádějte  také  var.  symbol  –  VS=500.  Ústřižek  složenky,  případně  kopii  příkazu 
k úhradě připojte k přihlášce, jinak nebude přihláška přijata.
Zahraniční účastníci zaplatí poplatek na místě v Kč ve výši poplatku 2. uzávěrky.

Poplatek do uzávěrky 29.07.2010 16.08.2010 29.07.2010 16.08.2010
Počet výstav jedna jedna obě obě
za prvního psa člena BK (včetně katalogu) 500 Kč 650 Kč 900 Kč 1100 Kč
za každého dalšího psa člena BK (bez 
katalogu)

400 Kč 500 Kč 700 kč 900 Kč

za prvního psa nečlena BK (včetně 
katalogu)

700 Kč 850 Kč 1200 Kč 1400 Kč

za každého dalšího psa nečlena BK (bez 
katalogu)

600 Kč 700 Kč 1100 Kč 1200 Kč

za přihlášku do třídy dorostu a veteránů 200 Kč 300 Kč 300 Kč 500 Kč
za přihlášku do třídy štěňat 100 Kč 200 Kč
za přihlášku do soutěže Dítě a pes 100 Kč 200 Kč
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější pár 200 Kč 300 Kč
za přihlášku do soutěže O nejkrásnější 
chov. Skup.

200 Kč 300 Kč

Do soutěží se lze přihlásit a zaplatit i v den výstavy.

UPOZORNĚNÍ

Ke dni 29.7. 2010 se uzavírá členský seznam, noví členové budou přijímáni až po klubové výstavě. 
Proto  je  bezpodmínečně  nutné,  aby  měli  členové  zaplaceny  členské  příspěvky  již  před  podáním 
přihlášky na výstavu, jinak budou platit zvýšené výstavní poplatky platné pro nečleny a navíc se vyřadí 
z možnosti  získat  titul  Nejkrásnější  pes  výstavy  mladých  nebo  Nejkrásnější  pes  výstavy  (viz  výše 
odstavec Tituly). 

CHOVNÝ SVOD

V sobotu  po skončení  soutěží  bude  uspořádán chovný svod – bonitace.  Svodu se mohou účastnit 
adepti chovu ve věku minimálně 1 rok. Hodnocení psa se provádí pouze jednou za život a je definitivní, 
chovný svod nelze opakovat. Přihlášku najdete jako přílohu tohoto čísla.

Při podání přihlášky ke svodu písemně předem 300 Kč
Při podání přihlášky přímo v místě svodu 500 Kč

Písemné přihlášky na chovný svod posílejte na adresu:

Vendula Vrabcová, Prácheň 168, 471 14 Kamenický Šenov, Czech Republic

DOKLADY K ÚČASTI NA VÝSTAVĚ

- Průkaz původu psa nebo potvrzení plemenné knihy, že průkaz bude vydán
- Platný očkovací průkaz
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INZERCE VE VÝSTAVNÍM KATALOGU

strana A5 ½ strany A5 ¼ strany A5
pro vystavovatele: krytí, prodej štěňat, … 200 100 50
pro firmy: prodej kynologických potřeb, úprava psů, … 400 200 100
sponzor: 0 0 0

Rozsah inzerátu  musí  odpovídat  požadované  velikosti  formátu.  Výstavní  výbor  si  vyhrazuje  právo 
grafické úpravy. Pro inzerenty platí nejpozději 2. termín uzávěrky tj. 16.08.2010. Požadavek na inzerci 
lze zaslat přímo na adresu definovanou pro příjem přihlášek na výstavu.

UBYTOVÁNÍ V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ

Nová Myslivna, Konopiště tel. 317 722 496, dvou a čtyřlůžkové pokoje
ceník - http://www.e-stranka.cz/novamyslivna/ubyt.htm

Amber Hotel a Kemp  tel. 317 722 732
ceník - http://server.czi.cz/amberhotels_cz/hotel-konopiste/kemp.asp

KDE JE KONOPIŠTĚ?
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13. Bassetiáda Basset klubu ČR

31.7.2010, hostinec „U posledního mohykána“, Vojtěchov 
GPS (WGS-84): s.š.49° 39´ 7.40˝ v.d.16° 54´ 27.53˝

Program

 do 12:00 Sraz bassetářů, veterinární dozor
 13:00 Začátek bassetiády
 13:00 - Soutěže

Disciplíny

Ceny

Každý přinese s sebou cenu do společné tomboly! 
Vítězové jednotlivých disciplín si vždy vylosují svou výhru. 
Vymyslete a přivezte ceny klasické i originální! Ať je 
veselo i při rozdávání cen.

Vezměte s sebou

Svého basseta nebo bassety, svoji rodinu, dobrou náladu, 
ceny do tomboly a také očkovací průkaz Vašeho 
basseta. 

Další informace

počítejte s tím, že sbor rozhodčích bude vylosován 
z účastníků. 

v případě zájmu bude zorganizován vstup do Javoříčských 
jeskyní

občerstvení je možné přímo v hostinci
na chatě Jeskyňka možnost ubytování, cena za noc/lůžko 

220Kč + 80Kč za pejska. Rezervace na tel. 585 345 241 
nebo 605 874 557 do 25.7.2007 (nebo Eva Kubová 

  tel.: 737 269 031,  e-mail: e.kubova@volny.cz). 
Ubytovací kapacita je 36 lůžek.

Doporučujeme Vám:

návštěvu plánujte, prosím, na dopoledne
návštěvu Javoříčských jeskyní 
procházky po okolí – Zkamenělý zámek - viz. 

www.javoricko.wz.cz
chata Jeskyňka – sauna, biliard, využití 

společenské místnosti
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O nejdelší uši O nejdelšího basseta
O nejmohutnější hruď O nejštíhlejší pas
O nejmohutnější krk O nejsmutnější pohled
O nejdelší ocas O nejkrásnější tlapku
O nejveselejší pohled O zlatý francouzský postoj
O nejkrásnější tlapku Jun. Dolly Buster
Buřtojed hlásič „Hanácké tvarůžkář“
Přivolání basseta … další, které vymyslíte



23. Klubová výstava

BASSET KLUBU ČR
Zadní Třebaň, 29.5.2010

 Rozhodčí výstavy

pan Grzegorz Weron (PL)

 Sponzoři výstavy

Výhradní distributor krmiv
Purina PRO PLAN
pro ČR a SK

SAMOHÝL , a.s.  
Smetanova 1058
512 51 Lomnice nad Popelkou

Firma Ding Wall Trading s.r.o. divize 
pod názvem Dingvet, která se zabývá importem, 
exportem a distribucí veterinárních a zdravotních 
pomůcek, veterinárních přípravků zaměřených 
především na dermatologii a kosmetologii zvířat.

Zvláštní poděkování patří našim sponzorům, firmě Purina PRO PLAN a firmě Ding Wall Trading s.r.o., které dodaly 
nejen hodnotné ceny  pro vítěze ale i vzorky krmiva a kosmetiky pro všechny zúčastněné psy.
Velmi též děkujeme paní Kateřině Policarové, která nám moc pomohla jak s přípravou výstavy tak s 
tlumočením a zapisováním výstavních posudků.

 Statistika přihlášených psů a fen

plemeno pohlaví štěňat dorostu mladých mezitřída otevřená pracovní vítězů veteránů celkem

BH
psi 1 1 3 1 7 4 2 0 19

feny 1 2 3 3 4 2 2 1 18

PBGV
psi 0 0 2 0 1 0 0 0 3

feny 0 0 2 0 3 0 0 0 5
BBG feny 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Celkem  46

Soutěže

Nejkrásnější pár

1. Fabien od Berounky, Fanny od Berounky, Basset Hound, majitelka Věra Otevřelová

Chovatelská skupina

1. Queen’s Hermelín, Basset Hound, chovatel Věra Křížová
2. od Berounky, Basset Hound, chovatel Věra Otevřelová

Dítě a pes I. kategorie

1. Kamil Ličík a Zena von Grunsven, Basset  Hound
2. Lucie Urbánková a Heartland Ethan Czech Silver, Petit Basset Griffon Vendéen
3. Jaroslav Fořt a Ira z Mařenické fořtovny, Basset Hound
4. Justýna Mašková a Cristine Queen´s Hermelín, Basset  Hound
5. Vanesa Bzonková a Archibald Duo Fido, Petit Basset Griffon Vendéen
6. Vojta Mašek a Cerruti Queen´s Hermelín, Basset  Hound

Dítě a pes II. kategorie

1. Marek Polakovič a Cartier Queens Hermelín, Basset  Hound
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Modrý gaskoňský basset
Feny - třída mladých
1 Etretat D´An Naoned V1, CAJC, BOB, KVM, NMJ

26.6.2009 ČLP/BBG/38
otec:  Chambord D´An Naoned matka: Aspic

chovatel: M. Bouriaud Yann
majitel: Jana Faltusová, U nádraží 235, 384 51 Volary

Petit Basset Griffon Vendéen
Psi - třída mladých
2 Calimero Haliba V1, CAJC, KVM, NMJ

24.1.2009 ČLP/PBG/354
otec:  Hubert Elve Bohemica matka: Dixie Avora

chovatel: Hana Babová
majitel: Lenka Žlábková, Maršála Žukova 1516, 565 01 Choceň

3 Archibald Duo Fído V2
18.12.2008 ČLP/PBG/350

otec:  Hubert Elve Bohemica matka: Demmi Avora
chovatel: Markéta Chroboková

majitel: Ing. František Bzonek, Machuldova 572/7, 142 00 Praha 12

Psi - třída otevřená
4 Heartland Ethan Czech Silver V1, CAC, KV, BOB

17.9.2007 ČLP/PBG/313
otec:  Heartland´s Alawishee Elvis matka: Fitzcap´s Eloise of Charm

chovatel: Judith Heitshusen
majitel: Petra Urbánková, Vikova 1146/7, 140 00 Praha 4

Feny - třída mladých
5 Adelaide Duo Fído V2

18.12.2008 ČLP/PBG/351
otec:  Hubert Elve Bohemica matka: Demmi Avora

chovatel: Markéta Chroboková
majitel: Markéta Chroboková, Radotínská 44, 252 28 Černošice

6 Aghate Duo Fído V1
18.12.2008 ČLP/PBG/352

otec:  Hubert Elve Bohemica matka: Demmi Avora
chovatel: Markéta Chroboková

majitel: Markéta Chroboková, Radotínská 44, 252 28 Černošice

Feny - třída otevřená
7 Bijoux Haliba V2, ResCAC

26.4.2008 ČLP/PBG/334
otec:  Filon Podkoldemik Jadowity matka: Holiday Fanfán

chovatel: Hana Babová
majitel: Tereza Kalousková, Na Farkáně III 200/17, 150 00 Praha 5

8 Demmi Avora V1, CAC, KV
31.08.2005 ČLP/PBG/249

otec:  Cerik Fanfan matka: Ester-Hazy Fanfan
chovatel: Vlasta Klonfarová

majitel: Pavel Chrobok, Radotínská 44, 252 28 Černošice

9 Kirbie Avora VD3
6.4.2008 ČLP/PBG/329

otec:  Hubert Elve Bohemica matka: Ester-Hazy Fanfán
chovatel: Vlasta Klonfarová

majitel: Kateřina Jelínková, Hnězdenská 735/6, 181 00 Praha 8 - Troja

Basset Hound
Psi - třída štěňat
10 Cheyney od Berounky VN1

10.1.2010 ČLP/BH/5628
otec:  Viking Bohemia Horrido matka: Yman Queen´s Hermelín

chovatel: Věra Otevřelová
majitel: Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd
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Psi – třída dorostu
11 Gary Berny od Berounky VN1

10.9.2009 ČLP/BH/5577
otec:  Yannick Queen´s Hermelín matka: Zena v. Grunsven

chovatel: Věra Otevřelová
majitel: Jindra Prchalová, Na Viničních horách 46/774, 160 00 Praha 6

Psi - třída mladých
12 Bimm Orvišník VD3

18.2.2009 ČLP/BH/5566
otec:  Swede Sun´s Marcus matka: Walentine Queen´s Hermelín

chovatel: Dana Kluková
majitel: Jaroslava Klečková, Nerudova 283, 768 24 Hulín

13 Brit od Časnýře V2
15.3.2009 ČLP/BH/5552

otec:  Estefano z Valachitu matka: Esara Moravia Bento
chovatel: Zuzana Veselá

majitel: Marie Hejduková, Cimburkova 25, 130 00 Praha 3

14 Dragon´s Star Queen´s Hermelín V1, CAJC, KVM, NMJ
15.3.2009 ČLP/BH/5555

otec:  Woferlow Storm Patrol matka: Yulia Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Věra Křížová, Popelova 22, 620 00 Brno

Psi - třída mezitřída
15 Fatys Feya od Berounky V1, CAC

15.8.2008 ČLP/BH/5495
otec:  Vera´s Valentine v. Grunsven matka: Bon-Soir od Berounky

chovatel: Věra Otevřelová
majitel: Kamil Běhoun, Cholevova 1473/41, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Psi - třída otevřená
16 Alf Paradisi Bohemici V

29.05.2004 ČLP/BH/5002
otec:  Percy Dominik matka: Ira z Mařenické fořtovny

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

17 Cartier Queen´s Hermelín V1, CAC, KV, BOB, BIS
8.5.2008 ČLP/BH/5457

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

majitel: Jana Polakovičová, Borač 48, 592 61 Doubravník

18 Cliff Grand Grades V2, ResCAC
10.9.2006 ČLP/BH/5255

otec:  Born Lady Barnett´s matka: Belinda Grand Grades
chovatel: MVDr. Jana Pašková

majitel: Bc. Anastassiya Shpak, Horní 640, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

19 Frederic Picollo Bombíto V
23.3.2004 ČLP/BH/4958

otec:  Born Lady Barnett´s matka: Saga Iseb
chovatel: Iva Ondrušová

majitel: František Kříž, Hilleho 2, 602 00 Brno

20 Fabien od Berounky VD
15.8.2008 ČLP/BH/5492

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

majitel: Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd

21 Hopsis Kenny Picollo Bombíto V3
27.10.2005 ČLP/BH/5108

otec:  Quo Vadis Moravia Bray matka: Saga Iseb
chovatel: Iva Ondrušová

majitel: Milan Novák, Lánská 264, 250 65 Líbeznice

22 Sonny Úvalský Bobr V4
17.9.2007 ČLP/BH/5375

otec:  Born Lady Barnett´s matka: Dama Guernica
chovatel: Miloslava Jindráková

majitel: Petra Štětinová, Družstevní 458, 257 51 Bystřice
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23 Vincent z Podhůry --
5.5.2008 ČLP/BH/5463

otec:  Quo Vadis Moravia Bray matka: Tina Mari z Podhůry
chovatel: Zdeňka Filipcová

majitel: Karel Kotrlý, Havlíčkova 1016, 530 02 Pardubice

Psi - třída pracovní
24 Cerruti Queen´s Hermelín V3

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

25 Cyril Bohemia Gorgony V1, CAC
3.4.2008 ČLP/BH/5427

otec:  BayBiscutt It´s So Floppy matka: Benoit´s Taimi Af Marke Molle
chovatel: Jana Čápová

majitel: Miloslava Šrámková, Na hrázi 479, 582 91 Světlá nad Sázavou

26 Tom Bohemia Horrido V4
25.3.2003 ČLP/BH/4839

otec:  Barnabáš od Hrabáku matka: Borea Coridwen
chovatel: Ing. Iva Černohubová

majitel: Jana Kučerová, Malá Hraštice 90, 262 03 Nový Knín

27 Vera´s Valentine van Grunsven V2, ResCAC
12.11.2005 ČLP/BH/5210

otec:  Swede Sun´s Ingolf matka: Peache Pumpkin van Grunsven
chovatel: J.A.R. Smits

majitel: Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd

Psi - třída vítězů
28 Eminescu z Valachitu V2, ResCAC

23.5.2007 ČLP/BH/5321
otec:  Leicester v. Hollandheim matka: Betsy od Hrbáčků

chovatel: Pavlína Hrabovská
majitel: Aleš Chamrád, Rezkova 2, 700 30 Ostrava

29 Yannick Queen´s Hermelín V1, CAC
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

Feny - třída štěňat
30 Afrodita od Bouňovské studánky VN1

29.11.2009 ČLP/BH/5592
otec:  Estefano z Valachitu matka: Bety z Hlubocké hájovny

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

Feny - třída dorostu
31 Hascellia od Berounky VN2

19.10.2009 ČLP/BH/5588
otec:  Cerruti Queen´s Hermelín matka: Bon-Soir od Berounky

chovatel: Věra Otevřelová
majitel: PhDr. Magdalena Koucká, Vondroušova 1168/16, 163 00 Praha 6

31a Eliška Queen´s Hermelín VN1
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 73 Zdíkov

Feny - třída mladých
32 Amálka Basset´s Klondajk VD3

13.2.2009 ČLP/BH/5518
otec:  Viking Bohemia Horrido matka: Dahome z Bublinek

chovatel: Kamila Svobodová
majitel: Anežka Hertlová, Markova 221, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
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33 Danni Queen´s Hermelín VD2
15.3.2009 ČLP/BH/5556

otec:  Woferlow Storm Patrol matka: Yulia Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Kateřina Schwippelová, U mlýna 8, 267 29 Zadní Třebaň

34 Daffi Queen´s Hermelín V1, CAJC, KVM
15.3.2009 ČLP/BH/5557

otec:  Woferlow Storm Patrol matka: Yulia Queen´s Hermelín
chovatel: Věra Křížová

majitel: Kateřina Schwippelová, U mlýna 8, 267 29 Zadní Třebaň

Feny - třída mezitřída
35 Betty Zarzarroza V3

11.8.2008 ČLP/BH/5489
otec:  Vera´s Valentine v. Grunsven matka: Sympathy Queen´s Hermelín

chovatel: Ing. Hana Lázničková
majitel: Lucie Sasynová, Na Zahrádkách 943, 664 53 Újezd u Brna

36 Fanny od Berounky V2, ResCAC
15.8.2008 ČLP/BH/5498

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

majitel: Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd

37 Fidorka z Valachitu V1, CAC, KV
8.2.2009 ČLP/BH/5527

otec:  Estefano z Valachitu matka: Calamity Jean Dominik
chovatel: Pavlína Hrabovská

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

Feny - třída otevřená
38 Airin Queen´s Hermelín VD2

6.2.2008 ČLP/BH/5395
otec:  Akim od Modrého potoka matka: Chipsi Queen´s Hermelín

chovatel: Věra Křížová
majitel: Marie Pešková, Malovice 21, 384 11 Netolice

39 Cristine Queen´s Hermelín V1, CAC
8.5.2008 ČLP/BH/5458

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

majitel: Jiří Mašek, Městec 2, 538 63 Chroustovice

40 Laura Picollo Bombíto VD4
22.2.2009 ČLP/BH/5531

otec:  Born Lady Barnett´s matka: Saga Iseb
chovatel: Iva Ondrušová

majitel: Petr Bárta, Javornice 202, 517 11 Javornice

48 Gerda z Hlubocké hájovny VD3
24.5.2007 ČLP/BH/5315

otec:  Collin Picollo Bombíto matka: Viki z Hlubocké hájovny
chovatel: Jan Kesner

majitel: Irena Zábojová, Pěšina k čepence 1293, 273 51, Unhošť

41 Vanessa z Hlubocké hájovny --
22.5.2004 ČLP/BH/4993

otec:  Percy Dominik matka: Bety z Kdyňského údolí
chovatel: Jan Kesner

majitel: Pavel Moravec, Horoměřická 2317/2, 164 00 Praha 6

Feny - třída pracovní
42 Bassbarr Charlotte V1

18.5.2008 SLRBH 000348
otec:  Woferlow Border Patrol matka: Bassbarr Candidcomment

chovatel: William Loughlin
majitel: Kateřina Schwippelová, U mlýna 8, 267 29 Zadní Třebaň

43 Yman Queen´s Hermelín VD2
15.03.2007 ČLP/BH/5288

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

majitel: Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd
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Feny - třída vítězů
44 Clara Queen´s Hermelín V2, ResCAC

8.5.2008 ČLP/BH/5459
otec:  Longbody´s Dirty Harry matka: Night Queen Queen´s Hermelín

chovatel: Věra Křížová
majitel: Věra Křížová, Popelova 22. 620 00 Brno

45 Zena v. Grunsven V1, CAC
11.6.2OO7 ČLP/BH/5379

otec:  Royal Rocky v. Grunsven matka: Swede Sun´s Kelsey
chovatel: R. A. J. Smits

majitel: Věra Otevřelová, Újezd 18, 267 61 Újezd

Feny - třída veteránů
46 Adina z Blovické kovárny V1, NV

08.03.1997 ČLP/BH/3765
otec:  Masterpiece v.Hollandheim matka: Apolena z Náplavní

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

47 Ira z Mařenické fořtovny --
19.02.2000 ČLP/BH/4426

otec:  Bassbarr Danilo matka: Nely z Mařenické fořtovny
chovatel: Ing. Jan Louda

majitel: Jaroslav Fořt, J.Seiferta 436, 506 01 Jičín
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Vyhlášení pohárů na rok 2010
Basset klub ČR vyhlašuje soutěž o

Vítěze výstavního poháru pro rok 2010

Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro 
zahraniční  členy.  Z každé výstavy v roce 2010 se započítá pouze nejvyšší  dosažené ocenění podle 
následujícího klíče:

- CACIB, Klubový vítěz 6 bodů
- res. CACIB, Klubový vítěz mladých 5 bodů
- CAC, vítěz třídy, res. CAC, CAJC nebo jiné čekatelství šampionátu 4 body
- výborný 1 – 4 3 body
- výborný bez pořadí, velmi nadějný 2 body
- nadějný 1 bod

Soutěže se mohou zúčastnit pouze psi a feny v majetku členů Basset klubu ČR
Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2010 (datum poštovního razítka)
Výsledky budou uveřejňovány průběžně a úplné výsledky budou uveřejněny v BT 1/2011 

Upozornění: V BT budou zveřejněny výsledky těch účastníků, kteří do 
termínu uzávěrky zaslali výsledky z alespoň pěti výstav na adresu 
Soňa Viková, Pod vrchem 50, 312 00 Plzeň, e-mail: sona.vikova@seznam.cz.
.

Vítěze pracovního poháru Basset klubu ČR pro rok 2010

Podmínky soutěže
Soutěž je vypsána samostatně pro psy a feny všech plemen bassetů, zvlášť pro české a nově pro 
zahraniční členy. Výsledky budou započítány podle následujících pravidel:

1. Pracovního poháru BK ČR se může zúčastnit jedinec v majetku člena BK ČR
2. Do  výsledků  pracovního  poháru  se  započítávají  bodové  výsledky  ze  zkoušek  dle  platného 

zkušebního řádu ČMMJ a ze soutěží  se zadáváním titulu CACT a CACIT na území ČR. Pokud se 
jedinec zúčastní stejných zkoušek v zahraničí, výsledky se započítávají stejným způsobem.

3. Výpočet  bodové  hodnoty  z absolvování  zkoušky  (soutěže)  se  provede  prostým  vynásobením 
dosaženého  bodového  hodnocení  příslušným  koeficientem  a  k tomuto  výsledku  se  připočtou 
prémiové body (např. CACT, res. CACT, Divičiar, I. cena, apod.)

4. Pro jednotlivé zkoušky a soutěže jsou přiřazeny následující koeficienty:

ZV – 0,7 BZ – 1,6 PZ – 1,0 BZH – 0,8
LZ – 1,0 ZH – 1,4 VZ – 1,0 PZB – 1,4

Prémiové body se počítají dle následujícího klíče:
CACIT – 50 bodů Divičiar – 50 bodů CACT – 50 bodů
I. cena – 30 bodů II. cena – 15 bodů Res. CACT – 25 bodů

Zúčastní-li se jedinec zkoušek, kde se prokazuje hlasitost, tzn. zkoušky ZV, LZ, PZ, VZ, ZH, BZH 
jako hlásič a tyto s úspěchem absolvuje, připočte se k celkovému výsledku 200 bodů.

5. Celkový bodový  výsledek  se stanoví  součtem vypočítaných bodových hodnot  všech  zkoušek  a 
soutěží absolvovaných v daném kalendářním roce s ohledem na bod 3 těchto pravidel.

6. Pořadí v pracovním poháru se stanovuje pro každé plemeno a pohlaví zvlášť. Každý vítěz obdrží 
titul „Vítěz pracovního poháru – příslušný rok“.

6. Pořadí stanoví výcvikář klubu dle výsledků zaslaných pořadatelem zkoušek a soutěží.
7. Termín uzávěrky je stanoven na 31.12.2010 (datum poštovního razítka)
8. Pes či fena mohou být hodnoceni pouze tehdy, absolvují-li alespoň jednu zkoušku pořádanou BK ČR 

nebo SK

Majitelé  jedinců  mají  možnost  kontroly  správnosti  zpracovaných  výsledků,  případně  mohou zaslat 
výsledky (kopii), které nebyly započítány z důvodu pochybení pořadatelů, kteří tabulky výcvikáři klubu 
neposlali.
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Klubové BZH, Pohár Kateřiny Schwippelové, Blučina – 8.5.2010
Jako každé jaro i letos proběhly v areálu MS Blučina klubové zkoušky BZH. Zkoušky byly letos co se 
týče terénu velmi náročné. Rozbahněný terén a deštivé počasí všechno ztížily. Ze 6 přihlášených psů 
se dostavilo 5 a zkoušky dokončili pouze 4 psi. 

Tabulka výsledků:

Číslo, jméno psa  počet
    pohlaví plemeno majitel/vůdce bodů klasifikace

1. Cartier Queen´s Hermelín Polakovičová Jana  odstoupil pro zdrav.indispozici
Pes  BH Polakovič Marek

2. Fidorka z Valachitu Hrabovská Pavlína  168  3.cena, stopa 2
Fena BH

3. Dragon´Star Queen´s Hermelín Věra Křížová  216   1.cena, CACT
Pes BH 

4.  Cesmína z Křivoklátských hvozdů Bardonek Dušan 175   2. cena
Fena BL

5. Jerry Bencilla Žáčková Marie  142  3.cena
Pes Bernský honič

Nejlépe se umístil pes Dragon´Star Queen´s Hermelín se svou majitelkou Věrou Křížovou. Ta jasně 
ukázala, že když se přípravě na zkoušku věnuje to, co je třeba, tak se vyhrává. Vzhledem k tomu, že 
Věra není myslivec, patří jí můj obdiv.
Ze  zprávy  vrchního  rozhodčího  cituji:  Organizace  zkoušek  byla  velmi  dobrá,  stopní  dráhy  byly  

vyznačeny zodpovědně. Vzhledem k terénu a dešti byly velmi náročné. Úroveň předváděných psů byla 
odpovídající výcviku, celkově dobrá. Protesty nebyly podány.

           Ing. Václav Jedlička
Výcvikář Basset klubu
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MVP České Budějovice 24.4.2010, rozhodčí P. Sunebring (SVE)
Na MVP České Budějovice posuzovala basset houndy paní  Paula Sunebring ze Švédska. Tato rozhodčí 
 je významná chovatelka bassetů, ve svém chovu se pyšní několika světovými vítězi a spoustou 
šampionů.  Při posuzování na této výstavě nasadila laťku vysoko a nešetřila oceněním velmi dobrý ani 
dobrý. Na závěr posuzování  nám do kruhu řekla, co preferuje a vyžaduje  u bassetů a které vady  
penalizovala. 
Preferuje krásnou hlavu, perfektní kostru, vyžaduje skvělá žebra, perfektní přední i zadní končetiny a 
 trvá na skvělém pohybu. Ti psi a fenky, kteří tyto požadavky nesplnili, se museli  smířit s horším 
oceněním. Penalizovala  úzké  hlavy bez pysku, slabou kostru, špatné úhlení, špatná žebra , 
nedostatek kůže a špatný pohyb.
Zmiňuji se o této výstavě z jednoho prostého důvodu, objevují  se totiž názory několika  chovatelů 
bassetů, že dle nového standardu, který platí v Anglii od 1.7.2009 má basset hound vypadat spíš jako 
basseti v USA a prý rozhodčí mají posuzovat dle nového standardu, platícího v Anglii.  
Musím toto uvést na pravou míru . Nový standard sice platí v Anglii, FCI však zatím tento standard 
neakceptovala, tudíž  ve všech zemích  spadajících pod FCI platí původní standard a rozhodčí mají 
podle něho posuzovat. Ovšem i nový standard , platný v Anglii nemá  v sobě zabudované žádné 
závratné změny oproti původnímu standardu,  které by měly zásadně změnit vzhled našich psů. 
Já jsem se od začátku intenzivně zajímala o dění ohledně nového standardu, sbírala jsem informace a 
názory jak od zahraničních renomovaných chovatelů, tak i u nás v klubu  jsme to  mezi sebou 
konzultovali a ptali se i  na názory našich rozhodčích. Všeobecně panoval názor, že basset si musí 
zachovat své plemenné znaky, nikoli však na úkor zdraví a pohybu. O toto  však snad celé roky usiluje 
každý rozumný chovatel a to ne jen u našeho plemene.
V tomto duchu – zachování pěkného typu basseta -  také paní Sunebring posuzovala a v tomto duchu 
se nesl i její referát následující den na semináři, týkající se změn v novém standardu. Na výstavě 
upřednostnila psy s krásnou hlavou, mohutnou kostrou, skvělým pohybem a o psovi Yannick Queen´s 
Hermelín, kterému zadala titul CACIB řekla, že je to příklad toho, jak má basset vypadat. Jen 
s úsměvem podotkla, že by Jeníčkovi slušelo 1 - 2 kg dolů, která si na sebe přes zimu nastřádal, jinak 
se mu prý nedá absolutně nic vytknout. Všichni psi a feny, kteří mají špičatou hlavu bez pysku, slabou 
kostru, špatné úhlení a jsou bez kůže, dostali  od ní ocenění VD i Dobrá a paní Sunebring evidentně 
není toho názoru, že tito   basseti  s horším oceněním by měli být za vzor toho, jak má moderní basset 
vypadat jak v současné době, tak i v budoucnosti. 
V naprosto stejném duchu posuzovali v nedávné době naše výstavy  i  pánové de Mello,   I. Nagy a  Bill 
O´Loughlin, tito pánové jsou dlouholetí zkušení chovatelé bassetů  a uznávaní mezinárodní  rozhodčí . 
Od těchto rozhodčích si velmi vážím jejich verdiktů a jejich názor se snažím promítnout  i do svého 
současného a  budoucího konání ve svém chovu. 

Věra Křížová , ch.s. Queen´s Hermelín
Výsledky MVP České Budějovice, Basset Hound:
891 Garp od Berounky, N2
892 Gary Berny od Berounky, VN1
893 Big Boy Moravia Bray,  VD3
894 Dragon´s Star Queen´s Hermelín,  V1, CAJC
895 Yard Bohemia Horrido, VD2
896 Fabien od Berounky, V1
897 Cartier Queen´s Hermelín, V1, CAC, res.CACIB
898 Chandler Lady Barnett´s, V2
899 Cerruti Queen´s Hermelín, V
900 Born On My Birthday Prdlavka, V2, res.CAC
901 Yannick Queen´s Hermelín, V1, CAC, CACIB
902 Grace od Berounky, VN
903 Bird Lady Moravia Bray, V2
904 Daffi Queen´s Hermelín, V1, CAJC, NMJ
905 Ynes Bohemia Horrido, VD3
906 Yoselin Bohemia Horrido, D
907 Fiona od Berounky, VD
908 Caly Bohemia Gorgony, VD
909 Claire Gloomy clown, V
910 Clementina Bohemia Gorgony, VD
911 Cheby Lady Barnett´s, VD
912 Yasmine Moravia Bray, VD
913 Yvonne Moravia Bray, V1, CAC, CACIB, BOB
914 Yman Queen´s Hermelín, V1, CAC

Yannick Queen's Hermelín
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Okénko zpráv z chovu PBGV

Narozené vrhy:
poř.č. datum vrhu chovná stanice Otec/Matka počet psů/fen

1. 15. 5. od Bouňovské studánky Ethan /Cony od  Bouňov. Stud.           2/3
2. 25. 5. z Falenky                Neptun Icking/Chanel Elve Bohemica        7/1

Nově uchovnění jedinci:

Psi:
ARCHIBALD Duo Fído
Vržen 18.12. 2008, zbarvení tricolor, (registrační číslo chovného - psa 2/10)
O: Hubert Elve Bohemica, M: Demmi Avora,
Majitel: Ing. František BZONEK,  bytem Praha 411, ul. Machuldova572/7, PSČ 142 00 Praha 12.
T: 603 576 836, e-mail: fazonek@gmail.com,
Výstavní ocenění: 2x výborný, 
Zkoušky: 0
Bonitační kód: A-J známka 5, K známka 3 (protáhlejší stavba těla) L-O známka 5.

Feny:

CONY od Bouňovské studánky
Vržena: 10. 6. 2005, zbarvení trikolor, (registrační číslo chovné - feny 1/10)
O: Gandalf Elve Bohemica, M: Meggie Icking,
Majitel: MVDr. Patricie Tůmová, Moravské Knínice č. p. 250, PSČ 664 34,
Výstavní ocenění:  výborná, CAC, 
Zkoušky: 0

Zápis z členské schůze BK ČR ze dne 29.5., Zadní Třebaň

Přítomno: 27 členů Basset klubu dle presenční listiny

Program: 1/ Zahájení
                2/ Zpráva ekonoma klubu
                3/ Zprávy z komisí
                4/ Zpráva výcvikáře
                5/ Zpráva matrikářky
                6/ Zprávy poradců chovu
                7/ Předání pohárů za rok 2009
                8/ Informace o činnosti klubu + pozvání na akce
                9/ Diskuse a závěr

Ad 1/ Schůzi zahájil pan Mgr. Jaroslav Rataj, který zastoupil paní předsedkyni Kateřinu Schwippelovou, 
která se ze zdravotních důvodů nemohla schůze a následující Klubové výstavy zúčastnit.
Ad 2/ Zprávu o hospodaření klubu přednesla ekonomka BK Věra Křížová. Finanční situace klubu je 
příznivá a stabilizovaná, rozpočet je vyrovnaný.
Rozpočet klubu na rok 2010 byl členskou schůzí jednohlasně schválen.
Zpráva ekonomky a rozpočet je samostatnou přílohou tohoto zápisu.
Ad 3/ Za Dozorčí radu informovala paní Pavlína Hrabovská, že kontrola účtů proběhla v pořádku a 
nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
Za Kárnou komisi informovala paní Lenka Ratajová, že Kárná komise v uplynulém období neřešila 
žádné přestupky.
Ad 4/ Ing. Václav Jedlička krátce informoval o zkouškách konaných v loňském roce a pozval členy 
klubu na tyto letošní zkoušky:
25.09.2010 – BZH Lučenec, Slovensko
23.-24.10.2010 – ZH Memoriál M.Doubka, Křtiny
30.-31.10.2010 – BZ+BZH Velký Šenov
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Ad 5/ Matrikářka Jana Polakovičová informovala, že v současnosti má Basset klub 139 členů v ČR a 5 
členů v zahraničí.
Dále připomněla členům BK možnost, která je bohužel málo využívána: Pokud chovatel nahlásí 
matrikářce adresy nových majitelů jeho štěňat, budou tito dostávat do konce kalendářního roku Basset 
telegraf zdarma.
Ad 6/ Hlavní poradce chovu Jiří Mašek informoval, že v loňském roce se u plemene Basset hound z 8 
vrhů narodilo 33 štěňat. Od začátku roku 2010 ještě nebyl hlášen žádný vrh, pouze bylo hlášeno 6 
krytí, bohužel bez štěňat.
Poradce chovu pro PBGV Mgr. Jaroslav Rataj informoval, že v loňském roce se u plemene GBGV 
neuskutečnil žádný vrh štěňat, u plemene PBGV 2 vrhy, z nichž se narodilo 12 štěňat. Zároveň 
připomněl chovatelům nutnost větší inzerce, aby se štěňata lépe prodávala.
Ad 7/ Na členské schůzi byly předány tyto poháry:
Český šampion: Yannick Queen´s Hermelín, maj. Soňa Viková
                           Eminescu z Valachitu, maj. Aleš Chamrád
                           Cyril Bohemia Gorgony, maj. Miloslava Šrámková
                           Clara Queen´s Hermelín, maj. Věra Křížová
                           Demmi Avora, maj. Pavel Chrobok
Český veterán šampion: Angelina Jolie God-Doba, maj. Vendula Vrabcová
Interchampion: Yannick Queen´s Hermelín, maj. Soňa Viková
                         Yulia Queen´s Hermelín, maj. Věra Křížová
Klubový šampion: Yannick Queen´s Hermelín, maj. Soňa Viková
                              Velvet Bohemia Horrido, maj. Ing. Iva  Černohubová
Klubový šampion práce: Megi z Hlubocké hájovny, maj. Jiří Mašek
Vítěz Výstavního poháru 20009: Diego, maj. Radka Garnolová
                                                     Cyril Bohemia Gorgony, maj. Miloslava Šrámková
                                                     Zena van Grunsven, maj. Věra Otevřelová
                                                     Hubert Danda Bohemia, maj. Barbora Bláhová
                                                     Heartland Ethan Czech Silver, maj. Petra Urbánková
                                                     Arlet Idnys Slovakia, maj. MVDr. Jozef Felcan
Vítěz Pracovního poháru 2009: Erwin z Valachitu, maj. David Tomčík
                                                   Clara Queen´s Hermelín, maj. Věra Křížová
                                                   Argo Idnys Slovakia, maj. Markéta Votánková
Ad 8/ Místopředsedkyně Soňa Viková pozvala všechny členy BK a příznivce bassetů na Bassetiádu ve 
Vojtěchově 31.7.2010 a Klubovou a Speciální výstavu BK 4.-5.9.2010 na Konopišti, spojenou 
s oslavami 2O let Basset klubu ČR. (Bližší informace v BT)
Informovala členskou schůzi o změně ve výboru BK: odstoupili Ing. Jindřich Kohout, Eliška Kohoutová a 
Dagmar Vlková. Kooptováni byli: Aleš Chamrád, Eva Kubová a Mária Chamrádová.
Znovu upozornila na skutečnost, že výsledky ze všech výstav, které chtějí členové započítat do 
Výstavního poháru je nutné posílat na její adresu, jinak nebudou započítány.
Mgr. Jaroslav Rataj připomněl, že u příležitosti 2O let BK, uveřejňuje výbor BK články o historii BK a 
chovu bassetů v celostátních kynologických a mysliveckých časopisech.
Ad 9/ Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Mgr. J.Rataj ukončil členskou schůzi a popřál všem úspěchy na 
následující Klubové výstavě.

Zapsala Vendula Vrabcová v Zadní Třebani 29.5.2010  

Zápis ze schůze výboru BK ČR ze dne 26.6., Konopiště

Přítomni: K.Schwippelová, S.Viková, V.Vrabcová, A.Chamrád, Mgr. J.Rataj, 
                 Ing. V.Jedlička, V.Křížová, J.Polakovičová, L.Ratajová
Omluveni: H.Partlová, J.Mašek
Program: 1/ Nový titul C.I.E. 
                 2/ Střídání výstav s KCHH
                 3/ Výstavy BK rok 2011
                 4/ Příprava KV + SV 2010 Konopiště
                 5/ Obsah BT 2/2010
                 6/ Prodej BT nečlenům BK
                 7/ Cestovné
                 8/ Seminář pro rozhodčí
                 9/ Chovné podmínky BK vs. KCHH
                10/ Usnesení
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1/ C.I.E. (Mezinárodní výstavní šampion) – za tento nový titul bude BK na členských schůzích dávat 
členům taktéž pohár (stejně jako za C.I.B.= ICH, České šampiony a Klubové šampiony). Schváleno 
jednohlasně.
2/ S.Viková informovala o korespondenci s Ing.I.Černohubovou jako zástupkyní KCHH, BK nadále trvá 
na svém stanovisku, že výstavy se budou střídat pravidelně a spravedlivě (tzn. jeden rok má určitou 
výstavu BK, druhý rok ji obsazuje KCHH). Navrhujeme o tom podepsat trvalou smlouvu s KCHH.
3/ Termíny výstav BK pro rok 2011:
sobota 28.5.2011 Konopiště Klubová výstava se zadáváním titulu Kl.vítěz a Členskou schůzí, BK od 
rána, Bloodhound klub odpoledne, navržený rozhodčí: Věra Dvořáková
neděle 11.9.2011 Konopiště Klubová výstava bez titulu Kl.vítěz, BK od rána, Bloodhound klub v sobotu 
10.9., navržený rozhodčí: Makedonie Nasteski
4/ Příprava KV + SV + oslavy 20 let BK / 4.9. + 5.9. 2010 Konopiště:

přihlášky: V.Vrabcová
poháry: V.Vrabcová
kruh, páska,čísla, stany atd.: S.Viková + K.Schwippelová
tiskopisy, razítka, stužky, kartičky: S.Viková
dary od sponzorů (Purina + kosmetika), desky a čísla: S.Viková
katalog, vstupní list, potvrzení o přijetí přihlášky, diplomy, posudkové listy: V.Vrabcová, 

S.Viková, A.Chamrád
přejímka: V.Vrabcová + J.Polakovičová
ředitel výstavy: K.Schwippelová
hlavní organizátor: S.Viková
vedoucí výstavního kruhu: V.Jedlička
zapisovatel: V.Vrabcová
pomoc v kruhu: J.Rataj
pokladník: V.Křížová
příjem protestů: L.Ratajová
fotografování na výstavě: A.Chamrád
veterinář: S.Viková + J.Rataj
prodej triček atd.: M.Chamrádová

- chovný svod v sobotu 4.9. po výstavě (K.Schwippelová, J.Mašek, J.Rataj, V.Vrabcová, popř. další 
členové výboru)
- poplatky za KV + SV odsouhlaseno zvýšení proti roku 2008
- při přejímce dostanou účastníci KV dárek formičku basseta, účastníci SV dárek výšivku emblém 
basseta
- na grilované maso a klobásy dostane každý majitel vystavovaného psa při přejímce stravenku 
(A.Chamrád)
- na oslavy 20 let pozvat zástupce BK Slovenska a Polska a bývalé členy výboru BK (p.Rohon, 
V.Dvořáková, p.Pacovský, T.Rupniewska, p.Vrtík, J.Felcan, G.Wieremiejczyk…) a zástupce sponzorů 
Purina a kosmeťáci (K.Schwippelová a S.Viková)
5/ Obsah BT 2/2010, doplnit:

poděkování Kohoutovým (K.Schwippelová)
propozice KV + SV, složenky a přihlášky, zdůraznit, ať posílají emailové adresy! 

(A.Chamrád + V.Vrabcová)
uchovnění psi (J.Rataj)
šampioni a noví členové (S.Viková + J.Polakovičová)
info, že výsledky z výstav, které chtějí započítat do Výstavního poháru, musí sami 

posílat Soně (uvést včetně její adresy) a taktéž mohou posílat kopii diplomu za 
C.I.E., za který dostanou na schůzi pohár

krátká zpráva z výborové schůze (V.Vrabcová)
přehled výstav BK ČR i ostatních klubů v rámci Evropy, ostatní výstavy (MVP,NVP…atd.) 

pouze Česká republika
zápis z Členské schůze, Zpráva ekonoma, článek o historii BK, kalendář zkoušek, 

pozvánka na Bassetiádu, pozvánka na oslavy na Konopišti, výsledky KV 
Z.Třebaň, články, inzerce…….atd.

po rozeslání BT emailem mají členové výboru 48 hodin na připomínkování
6/ Prodej Basset telegrafu nečlenům BK je dle Přílohy č.2 Zápisního řádu BK ČR možný, ale pouze 
v případě, že výtisky zbydou ke konci roku, po zaslání všem členům a všem novým členům.
7/ Jako opatření k šetření nákladů BK bylo schváleno snížení cestovného na 3,50 Kč za kilometr. 
Platnost ihned.
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8/ Seminář pro rozhodčí o plemenném standardu bassetů:
     -    přednášet bude K.Schwippelová a H.Partlová, o genetice J.Dostál

navrhovaný termín 30.října 2010 od 10,00 hod. Zadní Třebaň
sestavit zvací dopis s programem a poslat pozvánky všem rozhodčím (J.Rataj + 

K.Schwippelová), podle přislíbené účasti, potvrdit termín
pozvánku pak dát na web a poslat info též KCHH

9/ J.Rataj informoval o problému různých chovných podmínek v BK a v KCHH, po projednání na ČMKJ 
s V.Dvořákovou, je bohužel výsledek: nedá se nic dělat.
10/ Usnesení:
S.Viková:

znovu kontaktovat ing.Černohubovou s návrhem trvalé smlouvy a   
             spravedlivým  střídáním výstav

oslovit jménem BK Makedonského rozhodčího p.Nasteski, aby posuzoval KV 11.9.2011
víno na oslavu a upřesnit počet porcí masa v Myslivně

 K.Schwippelová:
oznámit Bloodhound klubu termíny výstav 2011
nechat vyrobit zapichovací tyčky na výstavní kruh
vytvořit oficiální pozvánku na oslavy 20 let BK, která se bude posílat
razítko jednatel a místopředseda
dárek výšivka basseta
koláčky na oslavu
kartičky Klubový vítěz

Mgr.J.Rataj:
oslovit jménem BK V.Dvořákovou, aby posuzovala KV 28.5.2011
sestavit a rozeslat zvací dopis na seminář o standardu
pokračovat v posílání článků do Myslivosti, Psa přítele a Světa psů

V.Křížová:
cca koncem července poslat Seznam členů BK
dárek formička

A.Chamrád:
na stránkách průběžně aktualizovat řády ČMKU a doplnit řády BK
bassetí stravenka

Zapsala V.Vrabcová 28.6.2010 Prácheň   

Dvacáté výročí Basset klubu ČR

 V letošním roce oslaví Basset klub ČR, sdružující na 350 milovníků a příznivců tohoto noblesního 
plemene s výrazem anglického aristokrata, dvacáté výročí svého založení. A jelikož toto původem 
lovecké plemeno, které se vyznačuje vynikající nosovou prací, je bohužel v praktické myslivosti 
opomíjeno, je záměrem toho příspěvku jednak poukázat na historii a současnou činnost Basset klubu 
ČR a jednak upozornit na kvality těchto nízkonohých honičů.
Historie chovu bassethoundů, zkráceně basetů, v Čechách, pomineme-li zvěsti o kdysi dovezené 
smečce basetů z Rakouska pro knížete Šporka na zámek Kuks, o nichž se nezachovala zmínka ani 
v historii zámku, se začíná psát od r. 1970, kdy byla Kateřinou Schwippelovou dovezena ze západního 
Německa první fena bassethounda Abigail of Hamhill Forrest, zvaná „Bigi“, která dostala v ČLP 
rodokmenové č. 1. V rozmezí málo dnů na to byla dovezena z Anglie p. Ivanou Jurnou z Prahy fena 
Sunrice Traveller, zvaná Pappyna s č. rodokmenu 2. Paní Jurná dovezla později také prvního 
bicolorního psa do chovu, Timore Prince, zvaného Hípp, který však měl jen několikrát výjimku pro krytí, 
neboť nikdy neabsolvoval, tehdy povinné, zkoušky duričů pro panickou hrůzu z výstřelu. Poté dovezl 
pan Ing Pavel Rohon z východního Německa psa Archibalda  Ma-La-Ge-La od manželů Margarety a 
Gerharda Laske. V roce 1982 dovezla paní Anna Nekolová, obětavý nadšenec, psa ze západního 
Německa, který byl přímým potomkem amerických basetů, Arlow Gay Parry, který se posléze stal pro 
svůj pěkný exteriér šampionem nejen ČR. V té době byl také dovezen z Itálie panem Párem z Prahy 
Alex Joy, pěkný pes s černou dekou, paní Eva Montanari z Prahy přivezla z Itálie velmi pěkného psa 
Titano dei Trentarossi. Do počátků našeho chovu se nemálo zapsali baseti dovezení z Polska. Byl to 
zejména Wykretas z Gangu Dlugich, dovezený paní Helenou Partlovou. V r. 1987 se v její chovné 
stanici Dominik narodil první vrh štěňat. Tato stanice se stala po dlouhá léta nejslavnější chovnou 
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stanicí v Čechách. Také z Holandska od p. Gerber dovezla p. Partlová řadu krásných psů i fen, kteří se 
nesmazatelně zapsali do našeho chovu. Koncem osmdesátých let přivezla paní Ing Černohubová 
trikolórního psa  Barnabase v.d. Katzenklauze. V té době fungoval chov basetů pouze pod hlavičkou 
slovenského KCHD (klub chovatelov duričov) a kdo chtěl toto plemeno chovat, musel být povinně 
členem tohoto klubu. První a orientační zkoušky pro basety uspořádal tehdy KCHD v Čechách, v okrese 
Most 3. září 1972. Zúčastnilo se jich 11 basetů, což byli prakticky všichni baseti žijící tehdy v České 
republice, včetně odchovu z prvního vrhu od feny „Bigi“ z chovné stanice Santa Claus. Posuzovali 
slovenští rozhodčí, Andrej Renčo a Jožo Sedlačko. Ostrost se na těchto zkouškách zkoušela na kočku 
v kleci a baseti dopadli katastrofálně. Téměř všichni se kočky báli, v nejlepším případě ji ignorovali. 
Prvním českým poradcem chovu basetů byl zvolen Ing Pavel Rohon, který se toho po čtyřech letech 
vzdal, a poté po dlouhá léta byla poradkyní chovu paní Linda Zatloukalová z Radotína. Názor na vzhled 
bassethounda byl velmi různý, slovenští členové tehdy razili teorii, že dlouhé tělo tohoto plemene má 
být co nejlehčí, aby se baset jako honič mohl pohybovat mrštně v lese. Až tak, že jimi prosazovaný 
exteriér se nebezpečně blížil exteriéru baseta Artezien Normandského.
Toto byl věčný spor mezi slovenskými členy KCHD a českými majiteli basetů. Pod KCHD měli baseti 
povinné pro zařazení do chovu vykonání „skúšek duričov“, avšak mezi českými chovateli basetů byly 
obavy a pochybnosti o ostrosti tohoto plemene na divočáka. Vedle odlišného názoru na exteriér byl 
tak jádrem sporu i možná až nesmyslný požadavek na „ostré“ basety, prosazovaný většinou 
slovenských chovatelů.
Krátce po sametové revoluci, kdy se pravidla sdružování v chovatelských klubech celkově trochu 
uvolnila, byl několika nadšenými chovateli basetů v Praze (např. manželi Dvořákovými) založen 
v květnu 1990 nový klub chovatelů basetů pod názvem Basset klub ČSFR, později přejmenovaný (v r. 
1993 po rozpadu federace) na Basset klub ČR. Na této schůzi byl také zvolen výbor vznikajícího klubu 
v čele s předsedou Ing. Janem Kubrichtem. Dalšími členy výboru byli: místopředsedkyně Helena 
Gilchová, jednatel Alena Vejvodová, ekonom Milan Žďárský, matrikářka Věra Dvořáková, výcvikář 
Miroslav Pacovský, poradce chovu Helena Partlová a členové výboru Ing. Iva Černohubová a Eva 
Madziová. Tento výbor poté zpracoval základ chovatelského a organizačního řádu, který se v dalších 
letech neustále měnil a zdokonaloval podle toho, jak se upravovala mezinárodní pravidla chovu v FCI, 
jejímž členem naše republika byla a je. První klubový zpravodaj s názvem Baset telegraf vyšel již v září 
1990. Byl to jen jeden list s informacemi pro členy klubu a další čísla již vycházela v podobě brožurky 
s jednotnou obálkou, na které byl kreslený obrázek sedícího basseta (byl to již zmíněný Wykretas 
z Gangu Dlugich v majetku manželů Partlových). Výbor klubu v té době neustále řešil, jaké zkoušky by 
byly na míru basetům ušité, když kvůli „ostrosti na divočáka“ převažoval odpor ke zkouškám honičů. 
Vznikl názor vytvořit jakési „vlohové zkoušky“ basetů. Tyto první „vlohové zkoušky“ se konaly v říjnu 
1992 v Mladějově u Jičína a zúčastnilo se jich 18 basetů, z nichž většina neprošla do začátku zkoušek 
žádným výcvikem. Již při první disciplíně, kterou byl společný hon, se projevilo, že psi bez patřičné 
myslivecké praxe nedokáží adekvátně pracovat a že i pro pachové práce je nutný určitý stupeň 
výcviku a zapracování v praxi. Nelze se spokojit pouze s vlohou pro stopování.  Proto klub setrval u 
požadavku tzv. barvářských zkoušek honičů, které nejsou ovšem dnes pro zařazení do chovu povinné. 
Barvářské zkoušky honičů Basset klub ČR uspořádal poprvé ve své  historii již v roce 1993. 
V současné době v chovu basetů působí celkem 43 chovných fen mladších osmi let a je evidováno 
celkem 37 chovných psů. V roce 2009 bylo odchováno pouze 33 štěňat z 8 vrhů, což je opět pokles 
proti předchozím letům, kdy bylo v letech 2007 a 2008 odchováno vždy 12 vrhů. Vedle již 
zmiňovaných historicky úspěšných chovatelských stanic lze v současné době za velmi aktivní a 
úspěšné chovatelské stanice považovat „Queen´s Hermelín“ paní Věry Křížové, „od Berounky“ paní 
Věry Otevřelové nebo „z Valachitu“ paní Pavlíny Hrabovské. Tak, jako se do paměti příznivců basetů 
nesmazatelně zapsali Wykretas z Gangu Dlugich nebo Atilla Bohemia Horrido, jsou za ikony basetů 
v současné době považováni Ares Bassbeauty , Estefano z Valachitu, Yannick Queen´s Hermelín a 
další.
Vedle basetů Basset kub ČR chovatelsky zastřešuje výrazně méně rozšířené plemeno malého 
hrubosrstého vendéeského baseta (PBGV). V plemenném standardu má mimo standardní výšky, 
osrstění, zbarvení a jiných povinných nezbytností plemenného standardu uvedeno, že tento vzrůstem 
malý psík je „Anděl doma a ďábel v honitbě“. Myslím si, že trefněji jeho povahu nelze ani vyjádřit. 
Bohužel někdy přílišný temperament toho psa lidé zaměňují s neposlušností, což je hrubá chyba. Není 
pochyb o tom, že i PBGV jsou při vhodném vedení způsobilí být vynikajícími loveckými psy a výsledky 
Pracovního poháru, který pro své členy pořádá Basset klub ČR, dokládají, že každoročně si najde toto 
plemeno cestu na zkoušky lovecké upotřebitelnosti, kde uspějí. Nejúspěšnějším psem v loňském 
výcvikovém roce byl Argo Idnys Slovakia paní Markéty Votánkové, který absolvoval velmi úspěšně 
zkoušky vloh, barvářské zkoušky a barvářské zkoušky honičů. V současné době však dominuje jejich 
použití jako domácích mazlíčků a v tom jsou excelentní. Pro jejich vyžití je to však škoda.
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První fena PBGV byla do České republiky dovezena v roce 1990 chovatelkou paní Lenkou Fairaislovou, 
která u nás odchovala i vůbec historicky první vrh PBGV. K dnešnímu dni je zapsáno v plemenné knize 
již celkem 387 jedinců PBGV. V současné době nám v klubu působí celkem 20 chovných psů a je 
evidováno celkem 28 chovných fen. Ročně se zapisuje kolem pěti odchovaných vrhů. 
Mezi nejúspěšnější chovatelské stanice, které se věnují chovu malých hrubosrstých vendéeských 
basetů, lze jmenovat chovatelskou stanici „od Mimoňské podkovy“ Ing. Jiřího Formánka a dále 
chovatelskou stanici „Elve Bohemica“ JUDr. Votánka. Další významnou chovatelskou stanicí, která se 
nesmazatelně zapsala do dvacetileté historie PBGV a Basset klubu ČR, ale která však již své úspěchy 
nerozšíří, je chovatelská stanice „Fanfán“ tragicky zesnulé chovatelky Šárky Temrové. Z této 
chovatelské stanice pochází žijící legenda mezi malými hrubosrstými vendéeskými basety Cerik 
Fanfán, který je ověnčen řadou výstavních ocenění a ve svém věku stále poráží o generaci mladší 
„takyšampióny“.
Vedle těchto nejvýznamněji zastoupených plemen basetů Basset klub ČR zastřešuje všechna ostatní 
plemena basetů, tedy velké hrubosrsté vendéeské basety, gaskoňské basety atd. Vedle péče o chov 
Basset klub ČR pořádá a organizuje klubové a speciální výstavy. Pro chovatele, kteří používají basety 
v běžné myslivecké praxi, ale i pro ty, kteří chtějí mít se svými miláčky patřičné lovecké zkoušky, 
pořádá klub pod vedením výcvikáře klubu Ing. Václava Jedličky každoročně zkoušky lovecké 
upotřebitelnosti. Pravidelně se konají pro členy klubu, ale i ostatní zájemce, zkoušky na jaře a na 
podzim, a to memoriál Miloše Doubka a Pohár Kateřiny Schwippelové, většinou v okr. Brno venkov. 
Členové klubu mají možnost zúčastňovat se také každoročně dvoudenních zkoušek v Šenově 
pořádaných ve spolupráci s klubem chovatelů jagdterierů a OMS Děčín, které pro náš klub organizačně 
zajišťuje pan Antonín Kadlec se svojí manželkou. První den probíhají barvářské zkoušky a druhý den 
barvářské zkoušky honičů. Ač zkoušky z výkonu nejsou podmínkou pro zařazení do chovu, jsou řadou 
našich členů vyhledávány, neboť oprávněně chtějí dokázat, že baset do myslivecké praxe prostě patří. 
Přestože, je baset původně lovecké plemeno, zvládá i netradiční „lovecké“ disciplíny, jako např. skok 
pro syreček do výšky. Tato disciplína, stejně jako další legrační zábavy jsou na pořadu při každoročních 
basetiádách.
Baset, nízkonohý honič s mohutným tělem, dlouhýma, sametovýma ušima, nosem velikosti dětské 
pěstičky, mohutnou, skoro lví tlapkou a obdařen dostatkem volné kůže se stal pro svůj nádherný 
zvonivý hlas na teplé stopě a neomylnou stopařskou práci nepostradatelným pomocníkem myslivců. 
Pro svůj impozantní vzhled a mírumilovnou, nekonfliktní povahu se však stále více těší přízni jako 
rodinný a společenský pes, který beze zbytku miluje všechny, kteří k němu patří. Basset klub ČR 
organizováním zkoušek lovecké upotřebitelnosti dbá na to, aby baset zůstal zachován myslivecké 
praxi, a rád uvítá ve svých řadách každého, kdo má o tato plemena a jejich další rozvoj zájem.

Výbor Bassetklubu ČR

Poznámka: Jména psů jsou uvedena bez titulů, neboť vypsání jejich titulů by zabralo další stránku.
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Nezapomeňte se zúčastnit 

Klubové a Speciální výstavy na Konopišti 

ve dnech 4. - 5. 9. 2010 
v areálu restaurace Nová myslivna.

Každý vystavující obdrží upomínkové předměty a poukaz 

„Bassetí stravenku“ na malé občerstvení.

20 let je Basset Klubu jen jednou!

Zve výbor BK ČR 
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Péče o problémovou kůži a srst

Zvláštnosti krátké srsti
Srst krátkosrstých zvířat je tvořena převážně z pesíků  a malého množství podsady. 
Kůže krátkosrstých zvířat produkuje více mazu (až o  30 %).
Silně  vyvinutý  musculus  erector  pillorum  pohybuje  chlupy  za  účelem termoregulace  (v  zimě jsou 
chlupy  více  přilehlé,  v  létě  více  vzpřímené)  a  za  účelem  produkce  mazu.  Z  tohoto  důvodu  se 
krátkosrstá zvířata nemají hladit, česat a koupat proti srsti. Krátká srst je velmi často podceňována a 
většina lidí si krátkosrsté psy pořizuje právě s vědomím, že krátká srst nevyžaduje žádnou péči a že  
nelíná.  Nakonec  jsou  překvapeni,  že  pes  může  být  cítit  a  že  výrazně  líná.  Při  mytí  a  koupání  
krátkosrstých psů je důležité neustále myslet na ochrannou tukovou vrstvu. Pokud se tato ochranná 
tuková vrstva odstraní, je nutné ji doplnit.
Koupání
Vzhledem  k  výrazné  produkci  mazu,  který  slouží  jako  ochrana  před  mikroby  a  před  zimou  se 
nedoporučuje krátkosrsté psy příliš odmašťovat. Při nepochopení tohoto přirozeného procesu se stává, 
že se tito psi při častém koupání nadměrně odmastí, kůže se brání a začne produkovat ještě více mazu 
nebo se vysuší s nadměrnou tvorbou lupů a výsledkem je, že čím více se pes koupe v šamponech, tím 
více a tím dříve smrdí.
Jenže maz na sebe  snadno  chytá  špínu  a nečistoty,  proto  se  mýt  musí.  Důležité  je  po šamponu  
aplikovat  výživný  kondicionér  s  obsahem  tuku  (nejlépe  CITRONOVÝ  KONDICIONER),  který  doplní 
hydrolipidový film na kůži, ta se zklidní a pes přestane být brzy po koupeli cítit. 
Vhodnými šampony na krátkou srst je CITRONOVÝ ŠAMPON, který lépe myje mastnou srst a odstraňuje 
lupy a ŠAMPON MINERAL H v případě výraznějšího nebo nadměrného línání. 
Česání
I krátkosrstý pes se musí česat, vhodný je štětinový kartáč z přírodních štětin. Tím se masíruje kůže a 
srst,  odstraní  se  mrtvé  chlupy  nebo  chlupy  v  telogenní  fázi  a  v  domácnosti  je  pak  o  to  méně 
vylinaných chlupů. Vzhledem k tomu, že je péče o krátkosrstá zvířata velmi podceňována, trpí tito 
jedinci mnohem více kožními chorobami. Nejčastější je folikulitida a tvorba lupů. 
Při česání je vhodné použít sprej H270 s obsahem olejů, takto se snadno odstraní lupy, staré chlupy a 
povrch zvířete je hladký, lesklý a nechytá snadno nečistoty. 

Zvláštností střední srsti. 
Do této kategorie patří veškerá srst s podsadou (převažují ovčáci) a drsná srst teriérů. 
A. Srst s podsadou
Typ srsti pocházející  z přírody, která je závislá na délce světelného dne a teplotě. Proto zvířata se 
střední srstí  intenzívně línají  2x do roka. Na jaře podsadu ztrácejí,  na podzim si podsadu vytvářejí. 
Taková výrazná obměna srsti je velmi náročná na potřebu minerálních látek a vitamínů. 
Vhodnými produkty pro ošetřování střední srsti je BANÁNOVÝ ŠAMPON a BANÁNOVÝ KONCIONER.    
B.Drsná srst
Pro drsnou srst je typické hluboké ukotvení primárních chlupů v kůži. Pokud ve stejném chlupovém 
folikulu začne růst mladý (anagenní) chlup, starý (telogenní) není vytlačen, musí být vytrimován, jinak 
se v jednom chlupovém folikulu pak budou nacházet 2 primární chlupy. To může být příčinou pruritu. Z 
hlediska  cyklu  přirozené  obnovy  srsti  a  epidermálních  buněk,  který  trvá  průměrně  3-4  týdny,  se 
doporučuje drsnou srst trimovat pravidelně 1x měsíčně. Je to pro psa přirozené, nebolestivé, vytahají 
se jen chlupy v telogenní fázi a výsledkem je to, že pes není ani nahý (jako po kompletním vytrimování 
1x  za  6  měsíců,  což  je  pro  kůži  traumatické)  ani  zarostlý.  Tento  průběžný  systém  pravidelného 
trimování se odborně nazývá “Rolling cout” je pro teriéry fyziologický a netraumatický”
Problémem je,  že majitelé  psů,  kteří  nechtějí  svého teriéra vystavovat na výstavě,  požadují  místo 
trimování stříhání. Pokud však dojde k ostříhání strojkem, všechny růstové fáze chlupů se srovnají do 
jedné,  v 1 chlupovém folikulu pak zůstává uříznutý anagenní  chlup a současně uříznutý telogenní 
chlup,  ty  pak působí  jako cizí  těleso,  teriér  je  pruritický  nebo se na jeho kůži  objeví  dermatitida,  
folikulitida nebo komedony (příkladem je Syndrom komedonů u kníračů). Dalším problémem je růst 
jemné srsti, která se skládá jen ze sekundárních chlupů bez pigmentu. 
Chovatelé teriérů v zásadě odmítají používání kondicionérů na drsnou srst, protože mají pocit, že se  
jejich drsná srst  zjemní.  Je to proto, že nedokážou odlišit  kvalitní  zdravou drsnou srst  od suché a 
špinavé  srsti.  Ale  žádný  kondicionér  nemůže  změnit  strukturu  srsti  a  i  srst  drsnosrstého  jedince 
potřebuje ochranu a regeneraci a výživu kůže. 
Po trimování je vhodný KRÉMOVÝ ŠAMPON MINERAL PLUS, který šetrně vyplachuje chlupové folikuly, 
BANÁNOVÝ KONDICIONER (neovlivní  drsný  vzhled  srsti)  a  nakonec  přelití  rozpuštěnou  RELAXAČNÍ 
TABLETOU, která tonizuje chlupové folikuly a díky aloe vera hojí traumata v kůži.  
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Zvláštnosti dlouhé srsti
Je tvořená převážně z dlouhých primárních chlupů. Vyžaduje výživu a kolagen po celé své délce, aby 
byly  zavřené  chlupové  šupinky  a tím nedocházelo  k  cuchání  srsti  a  ani  k  ulamování  konců srsti. 
Dlouhou  srst  je  třeba  upravovat,  ale  ne  stříhat  úplně  na  krátko  na  úroveň  kůže.  Kůže  všech 
dlouhosrstých psů je tenká a citlivá a je stavěná na to, aby byla chráněná srsti. Stříhání strojkem až na 
kůži je pro ni traumatické, ideální je úprava nůžkami. Při stříhání je třeba ponechat minimální délku 
srsti 2 cm.     

Štěněcí srst
Většina štěněcí srsti je tvořena samotnou podsadou. Kůže je velmi citlivá. 
Často se setkáváme s předsudky v tom smyslu, že se malá štěňata nekoupou a lidé a veterináři mají  
tendenci stanovat věkovou hranici kdy začít s koupáním štěněte ačkoliv tato věková hranice nemá 
žádné fyziologické opodstatnění.  Pokud si někdo vezme štěně domů z prostředí, které nebylo příliš 
hygienické a štěně třeba není čisté, určitě je třeba ho vykoupat. Pokud se použijí přípravky speciálně 
vyvinuté pro štěňata,  které respektují  fyziologické vlastnosti  kůže a srsti  štěňat,  není  s  koupáním 
problém a věk štěněte nehraje roli. Ověřený je ŠAMPON A KONDICIONER JUNIOR. 

Srst Seniorů 
Kůže a srst starších psů má zvýšenou potřebu kolagenu, olejů, vitamínů a minerálů. Kvalita kůže a  
srsti  obráží  metabolické  změny,  vnitřní  onemocnění,  proto  vyžaduje  intenzivnější  a  speciální  péči. 
Starší psi stříhaní strojkem na krátko mají problémy s obrůstáním, srst řídne, ztrácí pigment. Na kůži 
se  objevují  pigmentové  skrvny,  kůže  ztrácí  elasticitu.  Základním  produktem  pro  tyto  jedince  je 
ŠAMPON A KONCIONER SENIOR-ZELENÉ RAJČE. Vhodným šamponem je ŠAMPON MINERAL H, produkty 
z řady ATAMI, mezi koupelemi OLIGOELEMENTY, BIOTIN SPOT ON. Vhodně na ně působí renenerační 
masky a výživné kůry před koupelí  i po koupeli.  Pravidelné koupele, třeba i ve vířivce napomáhají  
detoxikaci organismu přes kůži v případě narušeného metabolismu,  insuficience jater a ledvin. 

Bílá a černá srst
Bílá a černá srst je mnohem více náchylná k oxidaci. Oxidace je dána otevíráním chlupových šupinek a 
poškozením, vysušením chlupu. Následkem je žloutnutí  až šednutí bílé srsti  a hnědnutí  až rezavění 
černé srsti. Proto taková srst potřebuje používání výživných a regeneračních kondicionerů a modrých 
pigmentů. 
S tímto problémem se také setkáváme pod očima bílých psů a v kožních záhybech brachycefalických 
plemen. 
Vhodnými přípravky pro tyto  barvy srsti  jsou:  ČISTÍCÍ ŠAMPON, ŠAMPON CRISTAL CLEAN, ROZTOK 
SILVER CLEAN, MODRÝ PIGMENT, který se míchá do balzámů. 

Oxidace srsti
Oxidace srsti je tedy dána otevíráním chlupových šupinek a poškozením, vysušením chlupu působením 
slz, slin. Takto zoxidovaná srst se v podstatě nedá vybělit, ale dá se ošetřovat preventivně. Postižená  
místa s oxidovanou srstí lze ošetřovat MÝDLEM DIAMOND a chránit hedvábným olejíčkem SIL PLUS, 
který je ideální i pro prevenci zapaření kožních záhybů. Chovatelé pro výstavní účely tato problémová 
místa  maskují  pudry  a  speciálními  krémy,  tím  však  nevyřeší  tento  zdravotní  problém.  Jakmile  se 
chlupy pravidelně chrání, není pak nutné problémová místa maskovat a kůže a srst je zdravá. 

Stříhání srsti
Stříhání  strojkem  na  úrovni  kůže  vede  k  tomu,  že  se  všechny  růstové  fáze  chlupů  (anagen, 
katagen,telogen), které jsou po těle rozmístěné mozaikovitě, srovnají do jedné růstové fáze po celém 
povrchu těla. 

Následky: 
1. postclipping alopecia (čau čau)
2. růst podsady – jemné srsti bez pigmentu (u teriérů)
3. jemná hustá srst, která se více cuchá (perské kočky) 
4. solární dermatitida u bílých psů
5. zvýšená tvorba mazu
6. tvorba lupů
7. telogenní defluxe
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Cuchání srsti
Příčinou  cuchání  srsti  jsou  otevřené  chlupové  šupinky.  Chlupové  šupinky  se  otevírají  použitím 
šamponů,  antiparazitárních  sprejů,  přípravků  s  alkoholem  ale  také  vlivem  působení  vnějších 
klimatických podmínek jako je déšť, slunce, vítr. Kdo neví jak se chlupové šupinky dají zavřít a tím  
předejít cuchání srsti, řeší tento problém stříháním strojkem na krátko, což není pro kůži zdravé. Srst 
se necuchá na koncích srsti, ale těsně nad úrovní kůže, proto je nutné česat srst tak, že se  rozhrne a  
drátkovým kartáčem se chlupy od sebe oddělí. Bez ošetření srsti  produkty, které chlupové šupinky 
zavírají, nelze tomuto problému dobře předejít. Aby se chlupy necuchaly, musí být hladké a klouzavé. 
Produkty, které zavírají chlupové šupinky jsou koncionery, balzámy s obsahem různých olejů, kolagenu 
a  keratinu.  Tento  účinek  mají  všechny  kondicionery,  oleje  a  kolagenové  preparáty  firmy  IV  SAN 
BERNARD. Cílenými preparáty k rozplétání srsti a k prevenci cuchání srsti jsou PEK (čistý kolagen),  
K101  a  MASKY  PEK   z  řady  Fruits  of  groomers.  Tyto  preparáty  je  vhodné  přidávat  k  základním 
kondicionerům a srst se pak velice snadno rozčesává a po několik týdnů se necuchá. 
Pokud je srst extrémně zacuchaná, je vhodné před použitím šamponu, který chlupové šupinky otevírá 
použít regenerační masku naředěnou vodou a umýt srst přes tuto masku, tím zabráníme zfilcovatění  
srsti  během  šamponování.  Vhodné  regenerační  masky  naředěné  OLEJEM  GINKGO  a  vodou  jsou: 
MASKY PEK  z řady Fruits of groomers, ČISTÍCÍ MASKA, PEK, K101. Ty se nechají působit 20-30 min, v 
extrémních případech až 2 dny. Masku nedoporučuji před šamponem  dokonale vymýt, ale jen namočit 
srst a vmasírovat ředěný šampon. Po opláchnutí šamponu samozřejmě aplikovat kondiner podle typu 
srsti obohacený o PEK, K101, PH BALANCE a někdy i NORKOVÝ OLEJ (zvíře se často koupe ve vodě, je  
vystaveno nepříznivému počasí, pracovní pes, lovecký pes) či PALMOVÝ OLEJ (výstavní psi,  lámavá 
srst).  Tyto  kondionery  se  musí  jemně  vmasírovat  do  srsti  až  na  kůži  (kůže  absorbuje  vitamíny,  
minerály a oleje),  zreguluje se pH kůže. Při jemné masáži kůže a srsti  dojde k masáži chlupových 
folikulů, prosycení všech chlupů a k absorpci účinných látek v nadbytku. Obyčejné a rychlé polití příliš 
naředěnými kondicionery nezajistí  dokonalé ošetření  všech chlupů.  Koncionery musí  působit  10-15 
minut a pak se opláchnou. Pokud zvíře nejde na výstavu, není nutné úplně dokonalé vypláchnutí. Z 
hlediska zdraví, ochrany a regenrace je lepší ponechat silnější ochrannou vrstvu. 
Dalším důležitým bodem v prevenci cuchání srsti je dokonalé rozčesání srsti a vyčesání podsady za 
současného fenování. 
Mezi  koupelemi  lze  srst  udržovat  přípravkem  SIL  PLUS,  sprejem  H  270  nebo  ESSENSSUAL 
KONDIONERem ve spreji. 
Srst ošetřená výživnými a regeneračními koncionery firmy IV SAN BERNARD neelektrizuje, necuchá se, 
neláme se, přirozeně se leskne, brání oxidaci srsti, udržuje přirozenou pigmentaci a napomáhá kvalitní  
hustotě a přirozené kráse. Mnohem méně přitahuje ektoparazity a klíšťata. 

Správné a pravidelné česání
Česání představuje pravidelnou péči o srst zvířete. Je třeba používat hřebeny a kartáče, které jsou 
vhodné pro určitý typ srsti a dle povahy kožního problému. Důležitá je i technika česání. Zvíře se na 
česání musí zvykat již od malička a je třeba, aby ho vnímal jako příjemný úkon. Pokud je jeho srst 
suchá, zacuchaná nebo hřeben či  kartáč není vhodný a technika česání bude agresivní,  bude nám 
utíkat, kousat a vztekat se. 
Základem je rozčesání srsti při sušení po koupeli, při níž jsou použité balzámy. 
Pokud češeme zvíře na sucho a vidíme, že to zvíře tahá (kritickými místy jsou zadní strana stehen,  
ocas a břicho) je vhodné použít rozčesávací koncioner ve spreji. ESSENSSUAL kondicioner je na bázi  
kolagenu a H 270 obsahuje 3 druhy olejů, vyživuje ale přitom nezanechává mastný efekt a srst je po 
něm hladká a elastická. 
Krátká srst – vhodný je štětinový kartáč z přírodních štětin,  který dobře sebere mrtvé a telogenní 
chlupy i lupy. Pokud se krátkosrstý pes pravidelně češe, pes méně líná a majitel  má v bytě méně 
chlupů. 
Střední srst – potřebuje pravidelně vyčesávat podsadu. Zejména na jaře a v létě se srst provzdušní, 
psovi není takové teplo a kůže se nezapařuje. Na oddělení chlupů podsady, které mají sklony k cuchání 
(novofundlanský pes) je vhodný drátkový kartáč, který neslouží k česání přes povrch ale k pročesání  
rozhrnuté srsti od kůže. Na vyčesání podsady, která se  necuchá jsou vhodné hrabičky, které snadno 
odstraní shluky podsady (německý ovčák). Pro polodlouhou srst s podsadou (pekinéz) je vhodný kartáč 
s delšími kovovými zuby. Hřeben s jednou řadou kovových zubů slouží k finálnímu pročesání a pokud 
hladce pročesává, je důkazem toho, že je srst správně rozšesaná a že nikde nejsou skrytá zacuchaná 
místa. Pro drsnou srst existují trimovací hrabičky a trimovací nože. 
Dlouhá srst – pro dlouhou srst se používají kartáče s dlouhými kovovými zuby a hřebeny s jednou  
řadou zubů. Pokud je srst hustá a potřebuje rozdělit, je vhodný i drátkový kartáč, ale v případě řídké 
dlouhé srsti s malým množstvím podsady (yorkshire teriér, maltézák) je třeba dát pozor, aby drátkový 
kartáč nepůsobil traumaticky na kůži. Pro takový typ srsti se hodí speciální kartáč, který netahá chlupy 
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Mason Pearson (velmi vhodný i pro perské kočky), jeho nevýhodou je vysoká cena. 
Nemocná kůže- při sušení srsti u nemocné, problémové kůže nebo u citlivé kůže s ostříhanou srstí  je  
nutné používat jen jemný štětinový kartáč. Nikdy ne drátkový kartáč. 

ZÁSADY SPRÁVNÉ KOUPELE
1. Namočení vodou 
Před nanesením šamponu je důležité srst zvířete důkladně namočit až na kůži. Vzhledem k tomu, že 
srst i kůže zvířat je přirozeně vodě odolná, důkladné namočení trvá několik minut.
2. Šamponování
Základem péče o srst a kůži je použití vhodného šamponu, který respektuje vlastnosti daného typu 
srsti  a kůže. Slovo šampon pochází z indického jazyka a znamená masáž. Již naši předci zjistili,  že 
kromě použité látky v preparátu určeném na ošetření kůže, úspěch závisí i na způsobu aplikace. Při 
příjemné masáži se kůže i zvíře zrelaxuje a je schopno přijímat účinné látky ze šamponu. Firma Iv San 
Bernard proto doporučuje následující postup pro použití svých šamponů. Nejdříve psovi sprchujeme 
srst  a  kůži  dokud  nejsou  dokonale  namočené.  Šampon  nanášíme  na kůži  zásadně  ředěný.  Firma 
doporučuje ředění v poměru 1:3 s vodou. Takto naředěný šampon jemně masírujeme psovi po dobu 3 
minut do srsti  na celém povrchu těla.  Masáž provádíme po směru růstu chlupů.  Nakonec šampon 
spláchneme hojným množstvím vody. U krátkosrstého psa se musíme vyvarovat masáži, česání nebo 
jinému  mechanickému  působení  proti  srsti,  ponevadž  krátké  chlupy  jsou  silné,  mají  širší  ústí 
chlupových folikulů (snadno do nich pronikají bakterie) a hlavně proto, že jsou vzpřimovány poměrně 
silně  vyvinutým  svalem  –  vzpřimovačem  chlupů.  Jakýkoliv  pohyb  proti  srsti  působí  na  chlupy  a 
chlupové vzpřimovače traumaticky a může mít za následek folikulitidu (zánět chlupového váčku).
3. Důkladné spláchnutí šamponu
4. Použití balzámů, kondicionérů

Pouhým použitím šamponu však péče o srst a kůži nekončí. I z lidské kosmetiky víme, že se 
používají různé kondocionéry. U psa víme, že jeho kůže produkuje kožní maz, který chrání její povrch  
před vnějšími vlivy a mikroorganismy. Tato ochranná vrstvička může být různými vlivy prostředí, ale i 
organismu narušena,  proto je nezbytné  ji  obnovit  a to  by měl  činit  kondicionér.  Kondicionér  však 
nevytváří jen jeden benefit, ale hned několik. Mezi ty prospěšné vlivy balzámů a  kondicionérů Iv San 
Bernard patří:
 
doplnění hydrolipidového filmu do kůže a do srsti
možnost prodloužení intervalů mezi koupelemi
odstranění mazotoku, neboť čím více se zvíře odmašťuje samotnými šampony, tím více se kůže brání a  

produkuje více mazu
nedochází k tvorbě šupin u krátkosrstých psů
kůže a srst  na sebe nechytá prach ani nečistoty
lesklá srst 
zvláčněná, hydratovaná kůže
zlepšená výživa srsti a kůže
regulace pH
pes po koupeli není cítit
zvířata méně přitahují ektoparazity a klíšťata

Základní  pravidlo  správné  péče  o  srst  a  kůži  psa  by  tedy  mělo  být:  po šamponu vždy použít 
příslušný kondicionér!  Potřebné množství  kondicionéru  potom aplikujeme na psa po dokonalém 
spláchnutí šamponu ze srsti. Při jeho aplikaci je opět vhodná masáž kůže. Množství kondicionéru musí 
být takové, aby pokrylo celý povrch zvířete.  Kondicionér firmy Iv San Bernard pro krátkosrsté psy 
obsahuje více tuku, proto je důležitý zejména pro kůži a doporučuje se ho aplikovat koncentrovaný. 
Mnozí  lidé  si  myslí,  že  krátkosrstý  pes  kondicionér  nepotřebuje,  protože  nemá  problémy  s 
rozčesáváním a pak se může stát, že pokud se takový pes často koupe jen v samotných šamponech ,  
kůže se začne bránit a sama pak produkuje maz ve zvýšené míře a pes může vykazovat nepříjemný  
zápach. Paradoxně dojde k tomu, že „čím více se pak koupe, tím více je nepříjemně cítit a tím více se 
špiní“. U dlouhosrstých psů nebo psů s hustou srstí je vhodné kondicionér hodně naředit vodou, aby se 
dostal do všech chlupů. Středně velký pes spotřebuje 250 ml kondicionéru. 

5. Opláchnutí kondicionérů. 
Po uplynutí 3 – 10 - 15 minut zbytky kondicionérů spláchneme hojným množstvím vlažné vody.
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Frekvence koupání
Častou  otázkou  majitelů  psů  také  bývá  jak  často  zvíře  koupat. Doporučujeme  intervaly  mezi 
koupelemi  zdravých  psů  asi  1  měsíc,  což  odpovídá  přirozenému  cyklu  obnovy  kůže  a  chlupů. 
Náročnější srst (boloňský psík, bišon) vyžaduje koupele s vyživováním srsti v intervalech 7-10 dní.  

Odstranění olejových nečistot ze srsti (saze, olej, pryskyřice, lepidlo)
Nejprve aplikujeme masku z řady Fruits  of Grommer nebo jakýkoliv  olej  ISB. Necháme působit  30 
minut a potom omyjeme KE ŠAMPONEM nebo ČISTÍCÍM ŠAMPONEM. 

Nadměrné línání
Nadměrné  línání  je  problém,  který  se  dá  ovlivnit  kvalitní  výživou,  kvalitní  péčí  o  kůži  a  srst  a 
 používáním speciálních šamponů,  výživných kondicionérů,  biotinu a oligoelementů  a   pravidelným 
vyčesáváním.  K nadměrnému  línání  také  dochází  u  fen  po  porodu,  laktaci  především  v důsledku 
hormonálních změn. Pro ošetření se doporučuje provádět koupele v intervalu 2 až 4 týdny ŠAMPONEM 
MINERAL H  + ROZTOK MINERAL  H a následné použití  příslušných   kondicionérů.    Oba obsahují 
minerální látky a extrakt z placenty, které intenzivně vyživují chlupové váčky a působí příznivě na růst  
chlupu. Šampon se při aplikaci ředí 1:3.  Pro posílení účinku, mezi koupelemi je vhodné aplikovat přímo 
na kůži preparát BIOTIN-VITAMÍN H, který podporuje růst srsti. Doporučuje se jej aplikovat 2x týdně po 
dobu 5-6ti týdnů. Biotin-vitamín H se neoplachuje.

Tvorba krust v očním okolí
U brachycefalických jedinců bývají často problémy se slznými kanálky - buď jsou deformované, úzké 
nebo  jen  samotné  utváření  očí  je  příčinou  nadměrného  slzení.  Stav  navíc  někdy doprovází  zánět 
spojivek. Dochází k přilepení krustiček na očních víčkách, slepí se oční řasy a chloupky, což je pro zvíře 
značně  nepříjemné.  S tímto  problémem se  setkáváme také u perských  koček.  Pro  tyto  problémy 
existuje  preparát pro čištění  očního okolí  ROZTOK NA ČIŠTĚNÍ OČÍ,  který velmi  efektivně a šetrně 
odstraňuje  tyto  krustičky.  Obsahuje  heřmánek  a  šalvěj.  Roztok  nakapeme  na  tampon  a  jemně 
masírujeme nebo potíráme okolí očí.

Základní péče podle typu kůže a srsti

Plemena psů s krátkou srstí: 

Německá doga,  Stafordšírský teriér, Stafordšírský bulteriér, Pitbulteriér, Basenji, Basethaund, Beagle, 
Bauceron, Bloodhound, Bostonský teriér, Boxer, Italský honič, Anglický buldok, Bulmastif, Bulteriér, 
Mops, Krátkosrstá čivava, Čínský naháč, Mexický naháč, Jezevčík krátkosrstý, Dalmatin, Dobrman, 
Argentinská doga, Bordeaux doga, Brazilská fila, Krátkosrstý foxteriér, Pointr, Greyhound, 
Italský chrtík, Jack Russel Teriér, Mastif, Labrador, Maďarský ohař, Neapolský mastin, 
Španělský mastin, Německý pinč, Pražský krysařík, Rhodézský ridgeback, Rotvajler, Výmarský ohař, 
Whippet....
Kočky – Devon rex

Základem pro pravidelnou údržbu: Citronový šampon a Citronový kondicionér

MVDr. R. Fábiková
Veterinární dermatologie a kosmetologie

Evropská a Americká Asociace veterinárních dermatologu
Konzultant Iv San Bernard Grooming Academy

 tel: 603 706 200 nebo email: dingvet@seznam.cz
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Chovatelská stanice Brynmor (Slovinsko)
nabízí štěňata narozená 1. 4. 2010

otec: JCH SLO Brynmor Zani
matka: Bassbarr Salentina

kontakt: Tjaša Leskovšek-Sever, Korpivnik 27 1330 Kočevje, SI
www: http://www.brynmor.si/

e-mail: brynmor@siol.net
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World Dog Show 2010 - Herning

Výsledky:

BASSET HOUND
Number of entries by breed: 84
Number of placed dogs in the breed: 75
Judge: Kresten Scheel, Danmark
 
Best of Breed - BOB
QUICKIE DOS SETE MOINHOS Catalogue number: 90054
Owners: Jose Hemom De Mello PT- 2790-160 Carnaxide Portugal
Breeder:
World Winner CACIB - Dog
WHEREVERYOUWILGODELLATERRADETEMPLAR Catalogue number: 06627
Owners: federica Vicarini IT-33080 San Quirino Italien
Breeder: KENNEL TERRA DEI TEMPLARI ITALIEN
World Winner CACIB - Bitch
QUICKIE DOS SETE MOINHOS Catalogue number: 90054
Owners: Jose Hemom De Mello PT- 2790-160 Carnaxide Portugal
Breeder:
Certificate - Dog
PAN CLAN MELLO Catalogue number: 06647
Owners: Bianca Teixeira & Marcia Noya BR-42700-000 Lauro de Freitas - Bahia BRASILIEN
Breeder: BIANCA TEIXEIRA & MARCIA NOYA BRASILIEN
Certificate - Bitch
QUICKIE DOS SETE MOINHOS Catalogue number: 90054
Owners: Jose Hemom De Mello PT- 2790-160 Carnaxide Portugal
Breeder:
World Junior Winner - Dog
SWEDE SUN'S XANTÉ Catalogue number: 06634
Owners: Paula Sunebring SE-519 95 Tostared Sverige
Breeder: PAULA SUNEBRING SVERIGE
World Junior Winner - Bitch
SWEDE SUN'S YLVA Catalogue number: 06674
Owners: Paula Sunebring och Bosse Thorlin SE-519 95 Tostared Sverige
Breeder: PAULA SUNEBRING SVERIGE
World Veteran Winner - Dog
SWEDE SUN'S ADAM Catalogue number: 06657
Owners: Paula Sunebring SE-519 95 Tostared Sverige
Breeder: PAULA SUNEBRING SE-519 95 SVERIGE
World Veteran Winner - Bitch
LONGBODY'S PINK CLOUDS Catalogue number: 06699
Owners: TORBEN MOCHAU 7160 TØRRING DANMARK
Breeder: MARGARETA GRANQVIST 6070 CHRISTIANSFELD DANMARK
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Toto číslo bylo dáno do tisku dne 29.06.2010 a mělo by vyjít v týdnu od 05.07.2010.

Uzávěrky BT v roce 2010
BT 3/2010 – 01.12.2010 (uzávěrka 15.11.2010)

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: Basset Hound

Zadní strana obálky: Klubová výstava Bassetklubu, Zadní Třebaň 2010
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Adresář členů dozorčí rady a kárné komise Basset klubu ČR

Dozorčí rada
předseda:
Barbora Bláhová

Mečeříž 149, 294 77 Mečeříž
tel.: +420 736 540 530

e-mail: ofdarkness@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

Jitka Šlechtová

285 76 Chotusice
tel.: +420 728 546 765, +420 327 399 238

e-mail: grean@seznam.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
Jankovcova 53, 170 00 Praha 7, tel.: 234 602 275

- 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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Každý se soustředí jinak – Věra Křížová, KV Basset Klubu 2010

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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