Francouzský krátkosrstý ohař, typ pyrenejský
(Braque Francais, type Pyrénées)
Standard FCI č. 234/07.08.1998/F
Překlad z francouzského textu: Helena Dvořáková
Původ: Francie
Datum zveřejnění platného standardu: 06.05.1988
Použití:

stavěcí pes (ohař)

Klasifikace F.C.I.:

skupina 7
stavěcí psi (ohaři)
sekce 1.1
kontinentální stavěči (ohaři), typ krátkosrstý (braque)
s pracovní zkouškou.

Francouzský krátkosrstý ohař malého typu, typu zvaného „pyrenejský“, má všechny proporce shodné
s velkým typem „gaskoňským“ ovšem ve zmenšených dimenzích a celkově v lehčí formě. Nejsou mezi
nimi jiné rozdíly, než níže uvedené:
Celkový vzhled: je to odolný pes, prostý známek jakékoli lymfatičnosti, jemný, ale dostatečně
svalnatý.
Hlava:
Nos: je hnědě zbarvený, nozdry jsou otevřené.
Pysky: jsou celkově méně vyvinuté a méně spadající, než u typu gaskoňského.
Uši:
jsou zavěšeny nad linií očí, nestáčejí se téměř. Natažené dosahují 2 cm od začátku nosu.
Krk:

má jenom nepatrný nebo žádný lalok.

Břicho: není tak volné, jako u „gaskoňského“.
Ocas: je jemný. Může být krácený nebo krátký od narození.
Končetiny:
Hrudní končetiny: jsou slabší než u „gaskoňského“.
Lopatky: svalnaté, středně šikmé.
Pánevní končetiny:
Tlapky: pevné, prsty sevřené.
Srst:

je jemnější než u „gaskoňského“.

Výška:

psi:
47 – 58 cm
Feny: 47 – 56 cm
Nejvyhledávanější výška je v rozmezí 50 – 55 cm, což je ideální výška pro ten způsob použití, pro který
je pes používán.
Chyby:
Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle
stupně jejich závažnosti.
• Pes těžké konstituce nebo přehnaně lehký (slabý)
• Pysky moc vyvinuté (převislé) nebo slabě vyvinuté, nedostatečné
• Kulaté oči v případě, že vystupují z důlků
• Uši nasazené v linii očí, příliš dlouhé, dosahující až k počátku nosu
• Chrtovité břicho (příliš vtažené)
• Měkké tlapky

Vylučující vady:
• Jedinec agresivní nebo bázlivý
• Rozštěp nosu, značná depigmentace nosní houby
• Entropium, ektropium, depigmentace očních víček
• Vrozená bezocasost
• Syndaktylie, polydaktylie, adaktylie
Všichni jedinci, mající anomální příznaky ve svém fyzickém stavu nebo v chování, budou
diskvalifikováni.
NB: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

