Pikardský dlouhosrstý ohař
(Epagneul Picard)

Standard FCI N° 108

/25.09.1998 /F

Datum zveřejnění platného standardu:
Překlad z francouzského textu:
Klasifikace F.C.I.

30.10.1964
Helena Dvořáková

skupina 7
sekce 1.2

ohaři (stavěči)
kontinentální ohaři
s dlouhou srstí (typ epagneul)
s pracovní zkouškou.

Celkový vzhled:
Temperamentní pes, silných údů i nervů, sladkého a upřímného výrazu. Nesení hlavy
veselé a
hrdé.
Hlava:
Mozková část:
Mozkovna: kulatá a široká, týlní hrbol výrazný, se stran plochá,
Stop: dobře vyznačený, ne však pravoúhlý.
Chyby: mozkovna hranatá nebo příliš plochá, úzká a krátká.
Obličejová část:
Nos: středně velký, hnědý, dost kulatý.
Chyby: černý, špičatý, úzký nebo rozštěpený.
Pysky:
středně silné, mírně spuštěné, ne však příliš.
Chyby: příliš těžké nebo málo vyvinuté.
Nosní hřbet: dlouhý, dost široký, velmi mírně klenutý, zeštíhlující od mozkovny k nosu.
Chyby: příliš krátký, hruškovitá hlava, příliš úzký, příliš klenutý.
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Oči:

Uši:
Krk:

barvy tmavého jantaru, dobře otevřené, pohled upřímný, výrazný.
Chyby: příliš světlé, zlého výrazu, příliš hluboko posazené nebo naopak vystouplé,
přimhouřené.
dost nízko zavěšené, dobře rámují hlavu, osrstěné hedvábnou zvlněnou srstí.
Chyby: úzké, krátké, zavěšené příliš vysoko, kudrnaté nebo neosrstěné.
správně nasazený, dobře osvalený.
Chyby: příliš dlouhý, tenký, příliš krátký.

Tělo:
Hřbet: středně dlouhý, mírně klesající, záď o něco níže než kohoutek.
Chyby: příliš dlouhý nebo prosedlý.
Záď: velmi mírně spáditá, zaoblená, ocas nesmí být nesen příliš vysoko.
Chyby: příliš skosená.
Slabiny: ploché, hluboké i když jsou dostatečně vtažené.
Chyby: vypouklé, příliš vtažené, příliš volné.
Ocas: je dvakrát lomený – konvexně a konkávně, nepříliš dlouhý, porostlý krásnou srstí.
Chyby: šavlovitý, příliš dlouhý, příliš kudrnatý nebo vysoko nesený, nesený pod
břichem.
Končetiny:
Hrudní končetiny:
Lopatky: dost dlouhé, nepříliš šikmé, dostatečně svalnaté.
Chyby: krátké nebo strmě uložené, příliš šikmé nebo sklopené dozadu.
Rámě:
svalnaté.
Chyby: slabé.
Pánevní končetiny:
Kyčle:
viditelné, dosahující úrovně hřbetu a beder.
Chyby: příliš nízko či vysoko uložené, úzká pánev.
Stehna: rovná, dobře postavená, široká a svalnatá, porostlá praporci až k hlezennímu
kloubu.
Chyby: stehno úzké, bez praporců.
Hlezna:
nepříliš zaúhlená,
Chyby: hlezno přeúhlené..
Záprstí:
rovně postavené.
Chyby: sbíhavé paty
Tlapky:
kulaté. Široké, pevné, uzavřené, s trochou srsti mezi prsty.
Chyby: úzké, otevřené.
Zevnějšek:
Kůže: jemná a pružná.
Chyby: příliš silná.
Srst: na těle tvrdá, ne hedvábná, jemnější na hlavě, po těle lehce zvlněná.
Chyby: jemná a hedvábná po těle, kudrnatá nebo příliš krátká.
Zbarvení: šedý bělouš s kaštanovými skvrnami (plotnami) na různých částech těla a na
kořeni ocasu,
se znaky pálení, nejčastěji na hlavě a tlapkách.
Chyby: příliš mnoho kaštanové, čisté bílé skvrny nebo černě skvrnitý.
Výška:

55-60 cm s tolerancí +2 cm pro psy (samce).

NB: všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.
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