Interclub Orient

C. HLAVA: objemná, proporčně širší než vyšší, lebka mezi ušima je
široká a plochá nevyklenutá, uši srdcovitého tvaru, neseny
přilehle, boltce nesahají pod linii pysků

A. CELKOVÝ VZHLED: malý, nízký, dobře vyvážený, robustní pes,
silné stavby těla

1. kvadratický formát hlavy
2. klenuté temeno
3. vysoko nasazené ucho
4. nízko nasazené ucho
5. příliš vzad nasazené, odstávající ucho
6X. vysoká, úzká hlava
7X. uši vlající nebo jsou postavené

Lví vzezření s ostražitým a inteligentním výrazem. Malý, dobře
vyvážený, mírně zavalitý, velmi důstojný a ušlechtilý. Všechny známky
dýchacích potíží z jakýchkoli důvodů, nebo neschopnost zdravého
pohybu, jsou nepřípustné a měly by být přísně penalizované. Ne
nadměrně osrstěný.
1. nedostatečná síla kostry
2. delší tělesný rámec
3. vyšší tělesný rámec
4. hrubý typ
5. váha vyšší než 5,5 kg u psa a 6,0 kg u feny
6. váha nižší než 4,5 kg u psa a 5,0 kg u feny
7X. jasně viditelné dýchací potíže při pohybu
B. POHYB: pomalý, důstojný, sebevědomý, lehký, připomínající
pádlování, zezadu úzký chod. Pohybu nesmí překážet nadměrné
osrstění.
1. lehká chůze s náznakem pádlování
2. těžký chod
3. úzký chod hrudních končetin
4. široký chod pánevních končetin
5.Nadměrné osrstění bránící pohybu
6X. netypický chod bez pádlování (kulhání, mimochod atd.)

D. OBLIČEJOVÁ ČÁST: plochý profil, nosní houba posazena mezi
očima. Výrazný stop. Černá pigmentace nosní houby, pysků a
okrajů očních víček.
1. vystupující čelo z profilu
2. vystupující hřbet nosní houby
3. nosní houba neleží v linii očí
4. nosní houba posazena příliš vzad (vtisknutá)
5. ustupující brada z linie
6. vystupující brada z linie
7. částečná depigmentace nosní houby
8X. výrazná depigmentace nosní houby, pysků a okrajů víček
E. NOSNÍ PARTIE: široká, zvrásněná, plochá. Nos krátký, široký,
nosní otvory dobře otevřené. Mírná vráska, spíše záhyb, by se
měla táhnout z lící na hřbet nosu v širokém obráceném "V". Nesmí
nepříznivě ovlivňovat, nebo zakrývat oči nebo nos. Málo otevřené
nosní dírky a silně zvrásněný nos jsou nepřípustné a měly by být
přísně penalizované.
1. užší nosní partie

2. převislé pysky
3. zúžené nosní otvory
4. hřbet čenichu není přikryt vráskou
5. vráska překrývající nosní otvory
F. OKO: velké, jasné, kulaté, tmavé a lesklé
1. malé oko
2. viditelné bělmo
3. oči leží blízko sebe
4. světlejší oko
5X. nestandartní barva oka; světlé oko (modré klíny, rybí oko, odchlíplé
víčko (ektropium), obrácené víčko dovnitř oka (entropium)
G. POSTAVENÍ ČELISTÍ A CHRUP: pod dobrě přilehlými pysky
nesmí být vidět zuby nebo jazyk. Silná dolní čelist.
1. těsný předkus
2. volný předkus
3. klešťový skus
4. nůžkový skus
5. plnochrupost v řezácích
6. tolerovaná redukce v řezácích (pes 1, fena 2)
7. úzká čelist
8. dolní čelist není zcela rovná
9X. výrazně křivá dolní čelist
10X. viditelné zuby nebo jazyk
11X. redukce v řezácích mimo toleranci
12X. podkus

H. TRUP: šíje krátká, silná, trup krátký, dobře zavěšen mezi
hrudními končetinami, široký hrudník s dobře klenutými žebry,
výrazný pas, rovný hřbet
1. užší hrudní partie
2. plochý hrudník
3. žebra málo klenutá
4. nevýrazný pas
5. měkký hřbet
6. klenutý hřbet
7. pronesený hřbet
8. vyšší záď
I. KONČETINY: hrudní končetiny krátké, silné s těžkou stavbou
kostí. Kosti na předloktí tvoří mírný oblouk. Pánevní končetiny
lehčí než hrudní, pevné a dobře formované. Pohledem zezadu úzký
postoj. Tlapy velké, ploché, přední lehce vybočené do vnějších
stran. Pevný postoj na tlapách.
1. úzký frontální postoj hrudních končetin
2. vyšší hrudní končetiny
3. slabší kosti předních končetin (hrudních)
4. měkké nadprstí
5. rovné předloktí
6. výrazně vybočené lokty
7. volná ramena
8. těžké pánevní končetiny
9. kravský postoj pánevních končetin
10. široký postoj pánevních končetin
11. strmý postoj pánevních končetin
12. kulaté tlapky

J. OCAS: vysoko nasazený, pevně nesený, lehce přetočený přes
hřbet na jednu stranu, botatě osrstěný
1. nízko nasazený ocas
2. ocas krátce svinutý
3. krátký ocas
4. nestadardní nesení - rovně, svisle, stranou
K. OSRSTĚNÍ: srst dlouhá, rovná s bohatou hřívou rozprostírající
se přes ramena, a tak tvořící bohatý límec okolo krku. Krycí srst je
hrubá, s hustou podsadou, bohaté závěsy na uších, zadních
stranách končetin, ocase a tlapách. Délka a hustota srsti by neměla
bránit aktivitě psa nebo zastírat tvar těla.
1. slabší límec, závěsy, chochol na ocase
2. mírně krepovitá srst
3. srst bez podsady
4. měkká vlnitá srst
5. chybějící ušní závěsy
6. celkově slabší osrstění, krátké
L. MASKA a barevné chyby u jednobarevných jedinců
1. výrazná sytá maska pokrývající celý obličej
2. maska dosahující nosní houbu
3. slabá maska
4. bez masky
5X. albinismus
6X. játrové vybarvení
M. Barevné znaky u strakošů - particolor
1. převládá bílá barva, na hlavě bílá lysina, pravidelné a ostře
ohraničené barevné syté znaky

2. vybarvení znaků není dostatečně syté
3. barevné znaky nejsou pravidelně rozložené
4. bílá barva není zcela jasná
5. malá lysina na hlavě
6. nepravidelná kresba lysiny na hlavě
7. bílá lysina zcela chybí

Pekinéz Klub
Celkový vzhled
1 - Malý, robustní, dobře vyvážený pes, krátký. Ocas nasazený
vysoko, nesen přetočený přes záď. Ušlechtilý, nebojácný a
důstojného chování. Pes má zdravé dýchání a zdravý
pohyb.Hmotnost u psa 3,5 - 5,0 kg, u feny 3,5 - 5,5 kg; výška
v kohoutku 15 - 23 cm.
2 - Malý, dobře vyvážený pes, krátký. Ocas nasazený vysoko, nesen
přetočený přes záď. Ušlechtilý, nebojácný a důstojného chování.
Pes má zdravé dýchání a zdravý pohyb.Hmotnost 3,5 - 6,0 kg;
výška v kohoutku 15 - 25 cm.
3 - Pes nevyvážený, delší hřbet.
4 - Nedostatečná žádoucí síla a hmotnost.
5X - Špatná fyzická kondice.
6X - Výška mimo toleranci.
7X - Hmotnost mimo toleranci.
A. Chod
0 - Chod pomalý, sebevědomý a energický, lehký pohyb
připomínající výrazné pádlování.
1 - Chod pouze s náznakem pádlování.
2 - Chůze těžká, i když pes pádluje.
3X - Netypický pohyb - nepádluje, kulhání, mimochod, aj.
B. Hlava
0 - Hlava proporčně širší než vyšší. Ploché temeno, široké mezi
ušima. Absolutně plochý profil.
1 - Ne zcela plochý profil.
2 -Temeno hlavy není ploché mezi ušima.
3 - Čtvercová hlava.

4X - Čelo není v linii nosu a brady.
5X - Jablkovité temeno.
6X - Vysoká hlava.
C. Oko
0 - Velké, jasné, kulaté, tmavé a lesklé oči, daleko od sebe
položené.
1 - Ploché oko.
2 - Oči ležící blízko u sebe.
3 - Malé oko.
4 - Světlé oko.
5 - Viditelné bělmo - trvale
6X - Nestandardní barva oka.
7X - Odchlíplé víčko.
8X - Chybí černý pigment očních víček (i částečně)

D. Čenich
0 - Čenich lakově černý s plnými, velkými, otevřenými nosními
otvory. Hřbet čenichu co nejkratší, v linii očí, překrytý
vráskou.Vráska nezasahuje do oblasti očí ani nosu .
1 - Nedostatečně otevřené nosní otvory.
2 - Vpadlý čenich.
3 - Hřbet čenichu není překryt vráskou.
4 - Hřbet čenichu neleží v linii očí.
5 - příliš velká vráska zasahuje do oblasti očí nebo nosu
6x - Hřbet čenichu delší než povolená tolerance (nad 0,5 cm).
7x - Chybí černý pigment čenichu (i částečně).
E. Obličejová část
0 - Nos velmi široký, masívní a vrásčitý. Tváře nesmějí pod očima
propadat. Horní a dolní čelist musí být široká a silná. Nos je
plochý. Pysky k sobě dobře přiléhají.
1 - Nosní partie ne zcela plochá.

2
3
4
5

- Užší nosní partie.
- Nos není dostatečně vrásčitý.
- Pysky nedostatečně přilehlé.
- Ustupující brada.

6X - Tváře jsou pod očima propadlé.
7X - Neustále viditelný jazyk.
8X - Chybí černý pigment na pyskách (i částečně).
F. Skus a čelisti
0 - Těsně opásaný předkus, pevné a silné čelisti.
1 - Předkus do 0,5 cm.
2 - Volný předkus do 1 cm.
3 - Řezáky nejsou v řadě.
4 - Slabé a úzké čelisti.
5 - Klešťový skus.
6 - Volný spoj dolní čelisti.
7X
8X
9X
10X

- Podkus.
- Předkus mimo toleranci (nad 1 cm).
- Výrazně křivá čelist.
- Trvale viditelné zuby.

G. Chrup
0 - Plnochrupost - všechny řezáky a špičáky.
1 - Chybí 1 řezák.
2 - Chybí 2 řezáky.
3X - Chybí 3 nebo více řezáků.
4X - Chybí špičák.
5X - Zakrnělé špičáky.
H. Ucho
0 - Uši ve tvaru srdce, nasazeny na horní úrovni lebky. Jsou neseny
při hlavě s bohatým osrstěním. Masitá část ucha sahá po linii
čenichu.

1
2
3
4

- Vysoko nasazené ucho.
- Nízko nasazené ucho.
- Uši jsou dozadu nasazené.
- Nepřiléhající ucho.

5X - Uši jsou odstávající a vlající.
6X - Uši jsou postavené.
CH. Krk
0 - Silný, krátký krk se silnými obratli.
1 - Slabý krk.
2 - Dlouhý krk.
I. Trup
0 -Trup krátký, se širokým hrudníkem a klenutými žebry, silné
kosti předních končetin, rovný hřbet a zřetelný pas - tělo se
k zádi zužuje.
1 - Slabé kosti přední části trupu.
2 - Málo prostorný (plochý) hrudník, žebra málo klenutá.
3 - Tělo k se k zádi nezužuje.
4 - Mírně propadlý hřbet.
5 - Klenutá bedra.
6X - Silně propadlý hřbet.
7X - Výrazně kapří hřbet.
J. Končetiny
0 - Hrudní končetiny krátké, silné, lehce zakřivené a dobře
zaúhlené. Pánevní končetiny lehčí než hrudní, dobře zaúhlené,
ve správném postoji a pevné.
1 - Slabé kosti předních končetin.
2 - Volné lopatky.
3 - Vybočené lokty.
4 - Úzké postavení předních končetin.
5 - Vadný postoj zadních končetin.
6 - Vysoké zadní končetiny - přestavěná záď.

7X - Široký nebo kravský postoj pánevních končetin.
8X - Příliš vysoké nohy.
K. Tlapky
0 - Velké, ploché, dobře uzavřené tlapky, nikoli kulaté, stojící
dobře na prstech. Přední tlapky lehce vytočeny ven.
1 - Tlapky špatně stojící na prstech.
2 - Kulatá tlapka.
3X - Paspárky.
4X - Zadní tlapky vytočeny ven,
L. Ocas
0 - Ocas vysoko nasazený, dostatečné délky, nesený těsně na
bedrech, lehce přetočený, bohatě osrstěný.
1 - Krátký ocas.
2 - Ocas nízko nasazený.
3 - Ocas svinutý.
4 - Ocas zalomený.

2X - Bázlivost.
3X - Agresivita.
O. Maska a barevné chyby
Jednobarevní jedinci.
0 - Pravidelná, sytá maska.
1 - Slabá maska.
2 - Bez masky.
3X - Játrově hnědé vybarvení srsti.
4X - Albinismus.

0
1
2
3
4

Strakoši (barva 9.)
- Převládá bílá barva, na hlavě bílá lysina, pravidelné, ostře
ohraničené, barevné, syté znaky.
- Nedostatečně syté vybarvení znaků.
- Chybí pravidelnost ve vybarvení.
- Bílá barva není čistá.
- Chybí bílá lysina.

5X - Nestandardní nesení ocasu.
M. Osrstění
0 - Po celém těle přebohaté osrstění s kvalitní podsadou, bohaté
osrstění na uších, končetinách, ocase a prstech.
1 - Slabší límec, praporce nebo chochol na ocase.
2 - Krátké ušní závěsy.
3 - Srst bez podsady.
4X - Vlnitá srst.
5X - Celkově slabé osrstění.
N. Povaha
0 - Vyrovnaná.
1 - Rezervovaná.

Barva:
123456789-

bílá
zlatá
červená
šedá
černá
světlý melír (činčila)
tmavý melír (činčila)
modrá
strakoš

Všechny barvy mohou být žíhané, případně doplněny světlými znaky.

Celkové hodnocení
0 - Chovný.
1X - Nechovný pro diskvalifikační vadu.
2X - Nechovný pro kryptorchismus nebo monorchismus.
3X - Nechovný pro hrubou anomálii.

Klub pekingských palácových psíků
A. CELKOVÝ VZHLED: malý, nízký, dobře vyvážený, robustní
pes, silné stavby těla
1
2
3
4
5X

B.

1
2
3
4
5X

-

nedostatečná síla kostry
delší tělesný rámec
vyšší tělesný rámec
hrubý typ
netypický vzhled

POHYB: pomalý, důstojný, sebevědomý, lehký,
připomínající pádlování. Zezadu úzký chod.
- lehká chůze s náznakem pádlování
- těžký chod
- úzký chod hrudních končetin
- široký chod pánevních končetin
- netypický chod bez pádlování

C. HLAVA: objemná, proporčně širší než vyšší, lebka mezi
ušima je široká a plochá, nevyklenutá, uši srdcovitého tvaru,
neseny přilehle, boltec nesahající pod linii pysků

1
2
3
4
5
6x

-

kvadratický formát hlavy
klenuté temeno
vysoko nasazené ucho
nízko nasazené ucho
příliš vzad nasazené, odstávající ucho
vysoká, úzká hlava

D. OBLIČEJOVÁ ČÁST:
plochý profil, nosní houba posazena
mezi očima. Výrazný stop. Černá pigmentace nosní houby,
pysků a okrajů víček
1
2
3
4
5
6
7X

-

vystupující čelo z profilu
vystupující hřbet nosní houby
nosní houba neleží v linii očí
nosní houba posazena příliš vzad
ustupující brada
částečná depigmentace nosní houby
depigmentace nosní houby, pysků a okrajů víček

E. NOSNÍ PARTIE: nosní partie široká, zvrásněná, plochá, pod
dobře přilehlými pysky nesmí být vidět zuby nebo jazyk, silná
dolní čelist. Nos krátký, široký, nosní otvory velké, otevřené.
1
2
3
4
5
6
7

-

užší nosní partie
úzká dolní čelist
křivá čelist
převislé pysky
zúžené nosní otvory
hřbet čenichu není přikryt vráskou
vráska překrývající nosní otvory

F. OKO : velké, jasné, kulaté, tmavé, lesklé
1

-

malé oko

2
3x

-

viditelné bělmo
nestandardní barva oka

G - POSTAVENÍ ČELISTÍ A CHRUP:
1
2
3
4
5
6
7X
8X

-

těsný předkus
volný předkus
klešťový skus
nůžkový skus
plnochrupost v řezácích
tolerovaná redukce řezáků /pes 1, fena 2/
viditelné zuby, jazyk
redukce řezáků mimo toleranci

H . TRUP : šíje krátká, silná, trup krátký, dobře zavěšen mezi
hrudní končetiny, široký hrudník s dobře klenutými žebry,
výrazný pas, rovný hřbet
1
2
3
4
5
6
7
8

-

užší hrudní partie
plochý hrudník
žebra málo klenutá
nevýrazný pas
měkký hřbet
klenutá bedra
pronesený hřbet
vyšší záď

I . KONČETINY : hrudní končetiny krátké, silné, s těžkou
stavbou kostí. Kosti předloktí tvoří mírný oblouk. Pánevní
končetiny lehčí než hrudní, pevné, dobře formované. Zezadu
úzký postoj. Tlapy velké, ploché, lehce vytočené do stran, pevný
postoj na tlapkách.
1
2

- úzký, frontální postoj hrudních končetin
- vyšší hrudní končetiny

3
4
5
6
7
8
9
10
11

-

slabší kosti hrudních končetin
měkké nadprstí
rovné předloktí
vybočené lokty
volná ramena
těžké pánevní končetiny
kravský postoj pánevních končetin
široký postoj pánevních končetin
strmý postoj pánevních končetin

J . OCAS: vysoko nasazený, pevně nesený, lehce přetočený přes
hřbet na jednu stranu, bohatě osrstěný
1
2
3
4

-

nízko nasazený ocas
ocas krátce svinutý
krátký ocas
nestandardní nesení /rovně, svisle, stranou/

K. OSRSTĚNÍ - srst dlouhá, rovná, s bohatou hřívou
rozprostírající se přes ramena a tvořící bohatý límec okolo
krku. Krycí srst je hrubá s hustou podsadou, bohaté závěsy na
uších, zadních stranách končetin, ocase a tlapkách
1
2
3
4
5
6

-

slabší límec, závěsy, chochol na ocase
krepovitá srst
srst bez podsady
měkká vlnitá srst
chybějící ušní závěsy
celkově slabé, krátké osrstění

