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Zbarvení bretaňského ohaře. Genetické založení barev a skvrnitosti. Nežádoucí a abnormální zbarvení.
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Odchylky ve zbarvení srsti 
/nestandard/



Odchylky od standardní výšky�
/jedinec 44 cm na Kypru získal 3xCACIB a BOB/



Odchylky v typu.....

Příliš široká jařma, příliš silné žvýkací svaly, dravčí oko, zbarvení 
neodpovídající standardu.



Odchylky v typu.....

Absence bílé srsti (bílého stříkání), linie mozkovna-nosní hřbet 
nesouhlasí se standardem, špičatý nos.



Odchylky od typu.....

Špičatá morda, špatně nasazené ucho, málo klenutá žebra, 
dlouhá slabá bedra, měkká hřbetní linie.



Historické résumé plemeneHistorické résumé plemene
� Již od XIX. století se v Bretani vyskytovali 

dlouhosrstí psi typu španěla s různou srstí a 
různě zbarvení, v různých geografických typech.

� Since the XIXth century, we can find in 
Brittany some local épagneuls of all kinds, with 
different hair, coat, head, body. They vary 
geographically between the West, the Center 
and the East of Brittany.



Historické resumé plemeneHistorické resumé plemene

� Na konci XIX. století začala SCC vyžadovat 
vypracování plemenného standardu. V tomto 
období se ještě nehovořilo o „épagneul breton“. 

� In the late nineteenth century, the influence of 
the Société Centrale Canine encourages the 
establishment of breed standards. At that time, 
we do not yet speak of épagneul breton.



Historické resumé plemeneHistorické resumé plemene

� Přesto již od počátku XX. století začali bretaňští 
chovatelé vystavovat tyto psy, pocházející z 
Bretaně, na výstavách SCC.

� However, early in the twentieth century, 
Britanny's breeders show some épagneuls from 
Britanny to the exhibitions of the Société 
Centrale Canine.



Historické resumé plemeneHistorické resumé plemene

� Tito bretaňští malí dlouhosrstí psi vzbuzovali 
zájem francouzské veřejnosti. To bylo velmi 
silným povzbuzením k vypracování plemenného 
standardu a oficiálnímu uznání plemene.

� And those of épagneuls from Brittany arouse 
the curiosity of the French public. It is a very 
strong incentive to establish a formal breed and 
set a standard.



Historické resumé plemeneHistorické resumé plemene

� Le Club de l'épagneul breton byl založen v roce 
1907, první standard byl přijat v roce 1908.

� Oproti jiným plemenům, která byla vyšlechtěna 
(jako NDO a nebo anglický pointer), je 
bretaňský ohař syntézou různých již 
existujících regionálních typů, dosti pevně 
ustálených.

� Toto vysvětluje větší genetickou diverzitu, ale 
též určitou tendenci k heterogenezi, takže 
nebezpečí výskytu nežádoucích odchylek je 
větší.
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� Pánevní končetinyPánevní končetinyPánevní končetinyPánevní končetiny
Výklad: Pierre Gaudin
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V kontextu plemenného standardu.



Standardy od 1908 až 2003.
Mozkovna

� 1908 : oblá, boční linie výrazné.

� 1923 : oblá, stop dobře patrný, s mírným sklonem. 1933 : dtto

� 1938 : oblá, stop dobře patrný, s mírným sklonem.

� 1956 : oblá, stop patrný, s mírným sklonem.

� 1995 : Mírně zaoblená při pohledu zepředu i z profilu.Osy paralelní nebo 
mírně rozbíhavé, stop patrný, s mírným sklonem.

� 2003 : Mírně zaoblená při pohledu zepředu i z profilu.Nadočnicové oblouky 
nejsou výrazné. Paralelní linie.



Standardy od 1908 do 2003.
oči

� 1908 : tmavě jantarové, živé, pohled výrazný a inteligentní.

� 1923 : tmavě jantarové, živé, výrazné.

� 1938 : tmavě jantarové, živé, výrazné.

� 1956 : tmavě jantarové v souladu se zbarvením srsti, živé a výrazné.

� 1995 : mají dost kulatý tvar. Uloženy jsou horizontálně. Barva je v 
souladu se zbarvením nosní houby a srsti. Výraz je veselý a živý.

� 2003 : Mírně šikmé,s inteligentním výrazem, milým a upřímným, jsou 
mírně oválné, nejsou vykulené, barva duhovky ladí se zbarvením 
srsti, je preferována tmavá. Výraz oka přispívá ke skutečnému 
„bretaňskému výrazu“.



Standardy od 1908 do 2003..
ucho

� 1908 : nasazené trochu výše, spíš krátké než dlouhé, mírně zaoblené.

� 1923 : nasazené vysoko, spíš krátké než dlouhé, mírně zaoblené.

� 1938 : nasazené vysoko, spíš krátké než dlouhé, mírně zaoblené.

� 1956 : nasazené vysoko, spíš krátké než dlouhé, mírně zaoblené.

� 1995 : nasazené vysoko, trojúhelníkové, mírně zaoblené, dobře pokryté 
zvlněnou srstí, nesené svěšené naplocho podle lící. Pokud natáhneme 
chrupavku směrem k čenichu, nesmí přesahovat kořen nosu.

� 2003 : nasazené vysoko, trojúhelníkové, dost široké, spíše krátké, (natažený 
boltec směrem dopředu dosahuje ke stopu). Je celé pokryté zvlněnou srstí, 
především v horní partii, jeho konec bývá pokrytý krátkou srstí. Je velmi 
pohyblivé, pokud je jedinec pozorný anebo v akci.





Hlava se správným výrazem, správně vysoko nasazené ucho, 
přiléhající k lícím, výborné oko. Zbarvení není v souladu s 

plemenným standardem.



Výborný výraz, nosní hřbet poněkud kratší, správně zavěšené, 
krátké a dobře nesené ucho.



Výborná mozkovna a nosní hřbet i nosní houba. Správný poměr 
mozkovna-nosní hřbet 3:2. Ucho příliš nízko nasazené.



Výborný pes, výborná: horní linie, záď, kostra, 
tlapky, hrudník, úhlení. Výborná hlava, ucho správně 

umístěné i nesené, výborné oko.



Linie mozkovna-nosní hřbet není paralelní, nosní hřbet je špičatější, 
vsazení krku není dost volné. Výborné zaúhlení.



Základní znaky morfologické stavby Základní znaky morfologické stavby Základní znaky morfologické stavby Základní znaky morfologické stavby 

bretaňského ohaře.bretaňského ohaře.bretaňského ohaře.bretaňského ohaře.

Tělo

Corps

Corpo

Body

Cuerpo

Körper

Podle znění plemenných standardů



Standardy od 1908 do 2003.
Hrudník

•1908 : hluboký, dost široký, klenutá žebra, dosahuje až k lokti, zaoblený.

•1923 : hluboký, dosahuje k lokti, žebra jsou hodně klenutá.

•1938 : hluboký, dosahuje k lokti, žebra jsou hodně klenutá.

•1956 : hluboký, dosahuje k lokti, žebra jsou hodně klenutá.

•1995 : široký, dobře vyklenutá žebra, dosahuje úrovně lokte.

•2003 : široký s dobře vyklenutými žebry, nikoli však cylindrický, dosahuje k lokti, 
sternum je široké, mírně se zvedá směrem k zádi.



Standardy od 1908 do 2003. 
Hřbetní linie (hřbet a bedra)

•1908 : hřbet je krátký a lehce klenutý, kohoutek je výrazný, nikdy není 
prosedlý. Bedra jsou krátká a široká, dobře napojená a silná.

•1923 :dtto.

•1938 : dtto

•1956 : dtto

•1995 : hřbet je krátký a rovný, bedra krátká a široká, pevná, 8-10 cm.

•2003 : horní linie je rovná až k bedrům a počátku zádi, bedra krátká, široká a 
svalnatá.



Z těchto čtyř psů je to ten druhý, který je nejlépe prezentován 
ve statice.



Tento ve všech ukazatelích výborný pes má špatnou pozici 
pánevních končetin (rozbíhavost).



Tendence k hyper-typu (vyšší než delší). Výborná lopatka, mozkovna je příliš klenutá 
a stop je příliš výrazný.



Stop je příliš výrazný, záď příliš spáditá, linie mozkovna-nosní hřbet 
nejsou paralelní. Výborné zaúhlení a postoj.



Hřbet není dostatečně pevný (je prosedlý), hlezna příliš zaúhlená, 
tlapky otevřené, pes je ve špatné pozici.



Mozkovna příliš kulatá, hřbetní linie nedostatečně rovná, 
příliš spáditá záď, sbíhavá hlezna (kravský postoj). 



Hřbetní linie není rovná, lopatka je strmě uložená, kostra je 
slabá, nosní partie je špičatá.
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Standardy od 1908 do 2003.
Hrudní končetiny

� 1908 : lopatky šikmé a osvalené, předloktí rovná, kolmo postavená, nadprstí krátká a 
svalnatá, praporce málo výrazné, zvlněné.

� 1923 : lopatky mírně šikmé a osvalené, předloktí velmi rovná, nadprstí mírně šikmá, 
jemná a svalnatá, praporce málo výrazné, zvlněné.

� 1938 : lopatky šikmé a osvalené, předloktí velmi rovná, nadprstí mírně šikmá, jemná
a svalnatá, praporce málo výrazné, zvlněné.

� 1956 :dtto

� 1995 : Lopatky šikmé a osvalené. Předloktí silná, silná, suchá, svalnatá, rovná, 
kolmá, nadprstí mírně šikmá, tlapky suché a uzavřené.

� 2003 : lopatka šikmá 55&60° k l'horizontále, ramena široká, mohutná s 
vystupujícími svaly, jsou jen o málo delší než lopatky. Předloktí svalnaté s 
patrným nervstvem, o málo delší než ramení kost. Metakarpus mírně 
šikmý (10 à 15° k vertikále) Tlapky spíše kulaté, prsty sevřené, polštářky 
tvrdé, drápy krátké.

.





Lopatka je příliš strmě uložená (málo zaúhlená), 
hrudní koš je mělčí.



Breton se spáditou hřbetní linií neexistuje. Tento dojem vzniká při postoji, kdy 
postavení hrudních končetin je spojeno se strměji uloženou lopatkou. Pes musí stát v 
normální statické pozici.
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Podle standardů plemene



Standardy od 1908 do 2003.
Pánevní končetiny

• 1908 : kyčle vystupující, ve výšce hřbetu, jasně níže než je kohoutek, záď 
mírně spáditá, stehna široká, velmi dlouhá, velmi svalnatá, sedací hrbol ve 
stejné vertikále jako hlezna, spíše rovná než zaúhlená.

• 1923 : kyčle a záď dtto, hlezna nepříliš zaúhlená.

• 1938 à 1995 : beze změn.

• 1995 : záď jen velmi mírně spáditá. Kyčelní hrboly jsou ve výši hřbetu, kyčle 
níže než kohoutek. Z profilu, sedací hrbol a hlezno jsou téměř na stejné 
vertikále. Stehna jsou široká a dlouhá. Hlezno nepříliš zaúhlené, metatarsus 
kolmo postavený.

• 2003 : Stehna široká s mohutným, výrazným osvalením. Jejich sklon je mezi 
70-75° vzhledem k horizontále. Nadkolení poněkud delší než stehno, se 
suchým a výrazným svalstvem. Hlezno suché, metatarsus téměř vertikální.
très proche de la verticale. Tlapka delší než přední.



Hlezna jsou postavena příliš vzadu.



Strmé zaúhlení hlezen.



Standardy od 1908 do 2003.
barevné rázy bretaňského ohaře

1907 : bílohnědá, bílooranžová, bíločerná se stříkáním téže barvy.

� 1908 : bílohnědá, bílooranžová se stříkáním téže barvy.

� 1923 : bílohnědá s řídkým stříkáním je preferována nebo 
bílooranžová s řídkým stříkáním.

� 1938 : bílohnědá nebo bílooranžová nebo stříkaný jednou nebo 
druhou z těchto barev.

� 1956 : bílooranžová, bílohnědá, bíločerná, trikolor nebo stříkaná 
některou z těchto barev.

� 1995 : bílooranžová, bílohnědá, bíločerná, trikolor bíločerný 
nebo bílohnědý nebo stříkaná některou z těchto barev.

� 2003 :---------------------------------------------->>>>>>>>



Standardy od 1908 do 2003.
barevné rázy bretaňského ohaře

� 2003 : Standard současný. 

� Zbarvení « B&O », « B&Č », « B&H » se stříkáním středně 
rozsáhlým v nepravidelných plochách.

� Zbarvení „straka“ nebo „bělouš“, obvykle s tečkováním na nosním 
hřbetu, pyskách a končetinách.

� U trikolorních jedinců se rovněž vyskytují znaky pálení (od 
oranžové po tmavou) na nosním hřbetu, pyskách, nad očima, na 
končetinách, na hrudi a v okolí nasazení ocasu.

� Úzká lysinka na hlavě je žádoucí ve všech barevných rázech.

� Jednobarevné zbarvení je nepřípustné.



Zbarvení bílooranžové

Lokus E obsahuje u B&O dvě alely e.
E= [ee]

� [ee] znemožňuje vliv eumelaninu (B nebo b) v 
pigmentaci srsti.

Závěr : 

B&O zbarvení neumožňuje výskyt srsti černé 
nebo hnědé. Ale B&O může mít nosní houbu v 
odstínech od černé po hnědou (játrovou).



Bílo-oranžové zbarvení



Bílooranžové zbarvení, dělící lysinka na hlavě je zřetelná.



Zbarvení « ostatní barvy »
Lokus E obsahuje u dalších barev nejméně jednu alelu E. E= 
[eE] nebo [EE]
�To umožňuje vliv eumelaninu (B nebo b) v pigmentaci srsti.

Závěr : 

U takto založených zbarvení se může objevit srst černá nebo
hnědá a pálení u obou typů trikolorů.

( Pro výskyt pálení je nezbytný výskyt alely A(t), jak bylo popsáno 
u jiných plemen se znaky pálení. Právě alela A(t) zajišťuje 
správné genetické založení znaků pálení, tj. jejich výskyt na 
požadovaných místech. /Dvořáková/)











Zbarvení plemeníků používaných v 
reprodukci mezi roky 2000 a 2008

Zbarvení 2000 2008 Změna

B&O 60,83% 62,87% +2,04%

B&Č 19,17% 16,50% -2,67%

B&H 3,75% 3,25% -0,50%

Tric. společně 16,25% 17,39% +1,14%



Móda « trikolorů »
Došlo ke snížení počtu B&Č et B&H. 
To má za následek favorizování chovu « na barvu», to je

nevhodný a škodlivý postup při chovu pracovního 
plemene.

Vede k produkci « trikolor » neodpovídajících standardu, 
« faux tricolores ».

Používání trikolor s pláštěm téměř po celém těle má za 
následek výskyt jedinců AC (ostatní barvy) s 
nedostatečnou plochou stříkání a tedy neodpovídající v 
tomto bodě standardu.



La mode des « tricolores »



Tento obrázek by měl odpovídat dokonalému rozložení pláště a 
znaků a stříkané plochy. Předchozí obrázek je „Ideálně zbarvený 

trikolorní jedinec“.



« trikolor » neodpovídající standardu, « faux 
tricolores », příliš rozsáhlé znaky pálení a navíc 
chybějící bílá, pes má kompletní černý plášť.



« trikolor » neodpovídající standardu, « faux 
tricolores »

Hlava není v typu, zbarvení neodpovídá 
standardu.



« trikolor » neodpovídající standardu, « faux 

tricolores »

Rozložení a rozsah znaků pálení neodpovídá 
požadavkům standardu.



« trikolor » neodpovídající standardu, « faux 
tricolores »

« trikolor » neodpovídající standardu, « faux 
tricolores »

Pes s korektním 
výrazem plemene, ale 
odstín pálení není v 
souladu se 
standardem



V tomto případě nelze hovořit o 
plochách stříkání středně rozsáhlých, 

jak požaduje standard.



Stříkané plochy v srsti

Požadavek standardu: « se stříkáním středně rozsáhlým v 

nepravidelných plochách »
Definice : plochy skvrn bílých nebo skvrnitých rozmístěných 

v ve vybarvené ploše.
Lokus, vztahující se k tomuto založení: S

Geny: S+, si, sP, Sw

U bretaňského ohaře , lokus S musí být tedy zdvojený (sPsP) ale…



Stříkané plochy v srsti

S+

Gen S+ nedá stříkání



Stříkané plochy v srsti

Gen sw dá rozsáhlé bílé (stříkané)plochy



Stříkané plochy v srsti

Gen [si sP] ? hraniční rozloha stříkaných ploch



Stříkané plochy v srsti

Gen sP stříkání nepravidelné



Stříkané plochy v srsti

Gen sP stříkání nepravidelné



Gen sP stříkání nepravidelné

Stříkané plochy v srsti



Gen sP/Sw stříkání 
nepravidelné, rozsáhlé

Stříkané plochy v srsti



Zbarvení s černou příměsí nebo 
zmutovaná

Jsou vyvolávána alelou ay, která může být přítomna v 
lokusuA (Agouti) ale možná....

« at dává zbarvení « černá s pálením », velmi 
charakteristické. Pravděpodobně může rovněž 
dávat zbarvení žluté s uhlováním /příměs 
černých chlupů v oranž. základě/ s pálením... »

Professeur Bernard Denis
Les couleurs de robes chez le chien 

(Editions Royal Canin) page 35



Zbarvení s černou příměsí nebo 
zmutovaná



Zbarvení s černou příměsí nebo 
zmutovaná

uhlované 
zbarvení



Zbarvení s černou příměsí nebo 
zmutovaná

uhlované 
zbarvení



Robe

Moyennement

charbonnée.

Zbarvení s černou příměsí nebo 
zmutovaná



Zbarvení s černou příměsí nebo 
zmutovaná



Standardy od 1908 do 2003.
Ocas

� 1908 : nasazený vysoko; rovný nebo svěšený, vždy krátký od 
narození, v délce okolo 10 cm (takže ne bezocasý....)

� 1933 : nasazený vysoko; rovný nebo svěšený, vždy krátký, v 
délce okolo 10 cm.

� 1938 : rovný nebo svěšený, pokud pes není bezocasý, vždy krátký 
okolo 10 cm.

� 1995 : Rovný nebo svěšený, dlouhý maximálně 10 cm. Někteří jedinci 
jsou vrozeně bezocasí.

� 2003 : nasazený vysoko; nesený horizontálně nebo mírně svěšený, 
pokud je pes v pohybu nebo ostražitý, často s ním mrská. Bretaňský 
ohař se může narodit bezocasý nebo s vrozeně krátkým ocasem. 
Pokud je pes kupírovaný, délka ocasu by se měla pohybovat mezi 3-
6 cm; neměla by přesáhnout 10 cm.



OcasOcasOcasOcas
« … ve vrhu, který přišel na svět, byla štěňata

černobílá a bílooranžová.... A dva zvláštní
úkazy, jedno ze štěňat mělo nožky „žabí“
(měkké) a nemělo anální otvor, bylo bezocasé,
a druhý jedinec byl dobře vyvinutý a také
bezocasý. » Tento druhý jedinec měl četné
potomstvo, narozené s « un petit moignon » -
s malým, několikacentimetrovým pahýlkem,
nebo bezocasé.

Podle F. Mège: Elevage du Cosquérou.



OcasOcasOcasOcas
Ocas vrozeně « krátký » vznikl u bretaňského ohaře (a dalších)

mutací C189G genu T (pro ocas - Tail).

Tento zmutovaný gen je DOMINANTNÍ ve vztahu ke genu pro
„normální“ délku.

Tento zmutovaný gen nebyl nikdy nalezen ve stavu
homozygotním (dva geny T s mutací C189G v lokusu), což
svědčí o tom, že tento gen je ve stavu homozygotním letální
(embrya hynou ve stadiu prenatálním v děloze.)

Selekce podle vrozené délky ocasu není proto žádoucí.



aaaa

ocasocasocasocas



OcasOcasOcasOcas
Jako u třešničky, ani u 

bretaňského ohaře to není 
ocásek (stopička), co dělá 

konečný produkt.
Zredukovat bretaňského ohaře 

pouze na psa « bez ocasu » je  
hrubá chyba.



Ocas Ocas Ocas Ocas ////špatnšpatnšpatnšpatně nesený ocasnesený ocasnesený ocasnesený ocas



OcasOcasOcasOcas

Rozhodčí musí brát zřetel 
na nesení ocasu jak ve 

statice, tak v pohybu při 
jejich konečném 

rozhodování.



Standardy od 1908 do 2003.
Výška

Standardy od 1908 do 2003.
Výška

� 1908 : okolo 50 cm

� 1923 : min. 45 cm,  max. 50 cm (tolerance +2cm pro psy)

� 1938 : min. 46 cm, max. 51 cm. (Ideální 47/49 a 48/50)

� 1956 : min. 46 cm, max. 51 cm. (Ideální 47/49 a 48/50)

� 1995 : min. 47 cm, max. 50 cm +- 1cm (Ideální 47/49 a
48/50)

� 2003 : Výška dělená podle pohlaví. P : 47-52 cm, F : 
46/51, Ideální: 48/49 a 49/50



Základní prvek : výška !Základní prvek : výška !

�Standard 2003 se navrací k maximální výšce, přijaté
1923, což je nejvyšší hranice v historii plemene.

�52 cm je maximum, včetně tolerance.Při překročení 
stanovené hranice musí být jedinec diskvalifikován, a ne 
se prezentovat v kruhu.

�Tato maximální výška, pokud je respektována, přispěje 
začas i ke zvýšení fen.

�% vyloučení pro nedostatečnou výšku se zmenšuje
zatímco vyloučených pro nadlimitní výšku přibývá. 



Základní prvek : výška !Základní prvek : výška !

�Zodpovědné měření výšky psa znamená opakovat měření 
i několikrát v případě pochybností.

�Feny « v toleranci » tedy od 46 do 47 cm a od 50 cm
do 51 cm nemohou, s výjimkou(*), obdržet ocenění
výborná.

�Psi « v toleranci » tedy od 47 do 48 cm a nad 51 cm 
nemohou, s výjimkou(*), obdržet ocenění výborná.

�(*) Velmi typický jedinec bez jakékoli morfologické 
chyby.



Základní prvek : výška !Základní prvek : výška !

�Oběžník F.C.I. N° 84/2009 ze 26/10/2009 stanovuje 
povinnost měření bretaňských ohařů na výstavách ve 
všech zemích pod její patronací.



No awards, no qualification

Une taille hors standard disqualifie
le chien quelles que soient ses qualités.



Standard č.95 musí být aplikován v celém rozsahu ve všech zemích.

The standard No. 95 must be fully applied in all countries.

La norma n. 95 devono essere pienamente applicate in tutti i paesi.

Der Standard Nr. 95 muss vollständig in allen Ländern angewendet werden.

La norma N º 95 debe aplicarse plenamente en todos los países.

Standarden nr 95 skall tillämpas fullt ut i alla länder.



 

KonecKonecKonecKonec
Pro získání bližších informací se obracejte na :

president@cebfrance.fr

M.F.R. Valrance de St Sernin sur Rance M.F.R. Valrance de St Sernin sur Rance M.F.R. Valrance de St Sernin sur Rance M.F.R. Valrance de St Sernin sur Rance 

(Aveyron)(Aveyron)(Aveyron)(Aveyron)

Mezinárodní seminář o posuzování 

bretaňského ohaře na výstavách v 

souladu se standardem.


