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PŮVOD : Francie.
DATUM ZVEŘEJNĚNÍ PLATNÉHO STANDARDU :
06.05.1964.
POUŽITÍ : stavěcí pes (ohař).
KLASIFIKACE F.C.I. :

Skupina 7
Sekce 1.2

stavěcí psi (ohaři).
ohaři kontinentální
dlouhosrstí
S pracovní zkouškou.

CELKOVÝ VZHLED : pes silný a energický.
HLAVA
ČÁST MOZKOVÁ :
Mozkovna: kulatá a klenutá, týlní hrbol výrazný, boční osy (strany)
jsou spíše zaoblené.
Čelo se zvedá k chocholce, která musí být kudrnatá a je umístěná na
vrcholu mozkovny, oblast čela však ponechává hladkou.
Stop : jeho úhel je nevýrazný, i když stop je patrný.
ČÁST OBLIČEJOVÁ :
Nos: hnědý, mírně přesahující přes linii pysků, spíše špičatý
Nosní hřbet: dlouhý, s rýhou uprostřed.
Pysky: jemné, slabé, a málo spuštěné, tvořící špičatý čenich.
Oči: tmavě jantarové nebo oříškové barvy, spíše malé, umístěné dobře
v očních důlcích, dobrého a přátelského výrazu.
Uši: středně silné, ploché, nasazené spíše níže a splývající podle
hlavy, dlouhé a pokryté dlouhou, silně kudrnatou srstí, která se
spojuje s chocholkou na temeni a tvoří dohromady kudrnatou
„paruku“(čupřinu), rámující hlavu.
KRK: mírně klenutý, hladký, svalnatý, silný v místě výstupu
z lopatek, štíhlý v místě nasazení hlavy.
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TRUP:
Hřbet : rovný nebo mírně vyklenutý.
Bedra : dosti krátká, široká, pevná, svalnatá.
Záď : velmi lehce sešikmená.
Hrudník : hluboký, široký, dosahující plně k do úrovně lokte; žebra
jsou dlouhá a výrazná, poslední se blíží ke kyčli.
Slabiny : ploché a málo vtažené.
OCAS: je nasazený téměř ve výši beder, nesen je skoro rovně,
obvykle se kupíruje o jednu třetinu, je silný u kořene, porostlý
kudrnatou srstí, která se může okolo něj otáčet. V případě, že ocas
není kupírován, musí být sřtedně dlouhý a mírně prohnutý.
KONČETINY : mají být vždy spíše kratší, aby pes byl nižší, aniž by
však připomínal kokra.
HRUDNÍ KONČETINY :
Lopatky : silné, dlouhé, šikmo uložené, sevřené v místě, kde se stýkají
s páteřní linií
Předloktí : silné a svalnaté.
PÁNEVNÍ KONČETINY :
Kyčle : jsou zřetelné, dosahují výše hřbetu.
Stehna: rovná, dlouhá, svalnatá, dobře se pohybující, srst tvoří
kalhotky. Sedací hrbol je výrazný.
Hlezno: široké a rovně postavené, nevybočené ani nevtočené dovnitř.
Metatarsus : spíše kratší, osrstěný kudrnatou srstí, která na zadní
straně tvoří praporce. Paspárky jsou nežádoucí.
TLAPKY : kulaté, rovně postavené, dobře osrstěné kudrnatou srstí
mezi prsty.
OSRSTĚNÍ
SRST : kudrnatá a mírně zplstnatělá.
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ZBARVENÍ : hnědá, hnědý bělouš (melír tvořený směsí hnědých a
šedých chlupů) je upřednostňován, hnědá má odstín spadaného listí.
VÝŠKA: mezi 52 a 58 cm.
VADY : Všechny odchylky od výše řečeného musí být považovány za
vady a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich
vlivu na zdraví a pohodu psa.
• Mozkovna ze stran plochá, linie čela a nosního hřbetu paralelení;
chybějící čupřina, čupřina dosahující až k nadočnicovým
obloukům nebo čupřina tvořená svislou srstí.
• Příliš výrazný stop.
• Nosní houba černá, světlá, kulatá, depigmentovaná.
• Nosní hřbet krátký nebo příliš klenutý.
• Pysky silné, převislé (větrné).
• Oči příliš světlé, vystouplé nebo zapadlé, pohled bázlivý nebo zlý.
• Uši tlusté, stočené, příliš krátké, příliš vysoko nasazené, nesené
natočené směrem dopředu nebo dozadu.
• Krk příliš silný, horní linie plochá, silný v místě spojení s hlavou.
• Hřbet dlouhý, úzký, nebo prosedlý.
• Bedra dlouhá, úzká, nebo plochá.
• Záď sražená nebo příliš rovná.
• Mělký hrudník, príliš kulatý, vpadlý, žebra plochá nebo příliš
krátká.
• Slabiny příliš vyplněné, příliš spuštěné.
• Ocas nasazený moc vysoko nebo moc nízko, příliš zatočený,
nesený šavlovitě, srst na měm tvoří chochol.
• Lopatky krátké, strmě uložené, jejich vrcholky daleko od sebe
vzdálené.
• Slabá předloktí.
• Nezřetelné kyčle.
• Plochá stehna.
• Hlezna vybočená, strmě zaúhlená, příliš široce nebo příliš úzce
postavená.
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Nadprstí dlouhá, se sklonem odzadu dopředu, vytočená dovnitř
nebo ven, bez praporců.
• Tlapky úzké, příliš chlupaté, polštářky masité.
• Srst příliš rovná, příliš kudrnatá, příliš tvrdá nebo příliš jemná;
čupřina nekudrnatá anebo spadající, jako u pudla.
• Zbarvení černé, černobílé, se znaky pálení.
•

Všichni psi s viditelnými anomáliemi fyzického stavu nebo chování
musí být diskvalifikováni.
N.B. : všichni psi (samci) musí mít obě normálně vyvinutá varlata
kompletně sestouplá v šourku.
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